
  Nuevos servicios 
 
 

O Grupo EULEN é líder no nosso país na conceção de serviços a empresas, com o objetivo de oferecer à sociedade serviços inovadores 
que proporcionam soluções úteis, de qualidade e mais eficientes. Está especializado nas atividades de limpeza, segurança, serviços 
auxiliares (de logística, gerais e de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), serviços sociossanitários, manutenção 
integral, trabalho temporário e meio ambiente. Fundada em 1962 em Bilbau, a empresa está presente em 14 países, com cobertura 
em 29, e o volume de vendas consolidadas ultrapassa os 1.600 milhões de euros, com um quadro global de mais de 90.000 pessoas.  
 
O Grupo EULEN aderiu ao Pacto Mundial e está firmemente comprometido com a sociedade através do desenvolvimento de políticas 
socialmente responsáveis: integração laboral de grupos desfavorecidos, conciliação da vida familiar com a profissional para o seu 
pessoal de estrutura, com a obtenção do certificado efr, patrocínio e mecenato da cultura e da arte, proteção do meio ambiente, 
etc. 

Para mais informações:    
Ana Patricia Lago Rivaya   Tlf. +34 91 631 08 00 – +34 690 04 64 51 
Responsable de Comunicación y RR.PP.  Grupo EULEN 
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Com o objetivo de unificar todos os serviços convencionais num só,  

A EULEN SEGURANÇA LANÇA UM NOVO SERVIÇO DE SEGURANÇA 
INTEGRADA  

 
 A integração proporciona uma poupança significativa e um aumento da 
segurança das infraestruturas. 

 
Lisboa, 18 de novembro de 2020 

A EULEN Seguridad, empresa decana no seu setor, pertencente ao Grupo EULEN, 

líder na conceção de serviços a empresas e seguindo em frente com o seu objetivo de 

oferecer à sociedade serviços inovadores que proporcionam soluções úteis, de 

qualidade e sustentáveis, criou o serviço de Segurança integrada, tendo por objetivo 

unificar todos os seus serviços convencionais de vigilância num só.  

A sua vasta experiência no setor confere-lhe essa fiabilidade que esta área da 

segurança requer, pelo facto de contar com as tecnologias de ponta aplicadas à 

videovigilância e pessoal especializado que velará pelas estruturas e instalações 

custodiadas. 

Benefícios da integração 

Com este novo serviço, a EULEN Seguridad integra todos os seus serviços num só: 

vigilância, auxiliar de serviços, instalação e manutenção de Sistemas de 

Segurança, Centro de Controlo, CRA e serviço de socorro, vigilância descontínua, 

consultoria de Segurança e cibersegurança. 

Desde o seu início, a empresa apostou numa vigilância ativa e eficiente que se 

destacava pela sua fiabilidade, compromisso para com o cliente e 

profissionalismo. Hoje, graças às novas tecnologias, a especialização na área da 

segurança e cibersegurança levou-a a ser uma das empresas de ponta do setor. 

A junção de todos os serviços num só proporciona uma poupança significativa e o 

aumento da segurança das infraestruturas. Com a combinação de todos eles, 

satisfazem-se todas as necessidades que possam existir, sob a supervisão do seu 

Centro de Controlo. 


