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Nossos projetos são 
adaptados para 

cumprir os regulamentos 
espanhóis e europeus 

(UNE-EN) ou americanos 
(NFPA, FM)
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SEGURANÇA, PROTEÇÃO
E SERVIÇOS

FERGOS

O Grupo CV responde à necessidade de oferecer aos seus clientes, por conta das 
empresas que o integram, um leque completo de serviços em segurança, proteção 
e extinção de incêndios, electricidade, formação e segurança aos seus clientes.

Apoiada por uma equipa humana de mais de 450 pessoas, está preparado para 
responder aos mais exigentes desafios com um sistema de trabalho em que a 
qualidade e a excelência no serviço são o nosso primeiro objetivo.

NÓS
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A sede localizada em Tomelloso, possui 40.000m2 
de instalaçõ es equipadas com modernos 
equipamentos e meios técnicos.

Grupo CV oferece uma solução global no setor.

Nos últimos anos, um ambicioso plano de expansão 
corporativa foi implementado, levando à criação 
de agências em Leganés, Salamanca, Tarancón, 
Alcalá de Henares, Valencia, Logroño e Talavera de 
La Reina. Além disso, a nível internacional, o Grupo 
CV possui delegações no Chile e na África do Sul.
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Garantimos assistência 
técnica 24 horas por dia, 
para os nossos serviços 
de manutenção e SAT, 
em qualquer uma das 
nossas modalidades 

‘preventiva’, ‘corretiva’ 
ou ‘todos os riscos’.

COMPROMISSO
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Possuímos amplas 
instalações para 

treinamentos práticos, 
com labirinto de 
fumaça, salas de 

ensaio e caminhão 
de bombeiros, entre 

outros.
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CV Instalaciones presta serviços em duas divisões  de 
negócio: proteção contra incêndio (PCI) (sprinklers, hidrantes, 
hidrantes, extintores de gás, detecção, controle de fumos, etc 
...), e em eletricidade (Painéis elétricos, CCM, automação, 
distribuição, etc ...); destacando-se principalmente pelos 
departamentos de produção e engenharia.

CV Security é uma empresa de segurança dedicada à instalação 
e manutenção de sistemas electrónicos de segurança (sistemas 
de alarme, proteção perimetral, sistemas de videovigilância, 
controlo de acesso e presença), que oferece soluções de 
segurança personalizadas, com DGS 4437 da . Dirección-

DISLABOR (C.E.E.) é um centro especial de emprego cujo objetivo 
é promover a integração laboral de pessoas com diversidade 
funcional. Entre os serviços oferecidos estão: Manipuladores 
de alimentos, jardineiros, auxiliares administrativos, limpeza, 
operadores, etc ...

Fergos é una entidade formadora, especializada em segurança 
privada, proteção contra incêndios, emergências e prevenção 
de riscos, possui instalações únicas na região para a formação 
prática: campo de extinção de 10.000 m2, labirinto de fumos, 
equipamentos de libertação de acidentes de tráfego, incêndios 
interiores, etc., dentro de um ambiente seguro que apóia o 
alcance dos objetivos práticos dos cursos.

EMPRESAS

FERGOS
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EMPRESAS

Vigipres presta serviços de vigilância presencial aprovados 
pela Dirección-General de Seguridad com o número 3528. 
Oferece serviços de vigilantes, vigilância rural e caça, 
rondas de vigilância e serviços de resposta. Conta com um 
serviço de apoio administrativo para as zonas de caça de 
Castilla-La Mancha.

Secu85 executa serviços de recepção de alarme (C.R.A) 
e tem uma experiência de mais de 30 anos (D.G.S. No. 728 
da . Dirección-General de Seguridad.
). Secu85 oferece serviço 24 horas por dia / 365 dias por 
ano. Além disso, possui o selo de qualidade UNE-EN-9001 
e atende a norma EN-54 (UNE 23007) para prestação de 
serviço de conexão a sistemas de combate a incêndio.

Seicon, é uma empresa dedicada a serviços auxiliares, 
operadores de centros de controle e pessoal de limpeza. 
Classificada no REA (Registro de Empresas Credenciadas) 
nº 07-13-0018518.
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O ramo de 
“eletricidade” da CV 
Instalaciones, fornece
soluções avançadas 

para quadros de 
distribuição e centros 

de controle de 
motores.
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SERVICIOS EMPRESAS

A partir das filiais no 
Chile e na África do 
Sul, são atendidas 
as demandas de 

serviços de segurança, 
detecção e combate 

a incêndio nessas áreas 
específicas.
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FILIAIS

A implementação e consolidação de CV Instalaciones 
na África do Sul surgiu em março de 2013, para atender 
a demanda de nossos clientes espanhois que se mudaram 
a África do Sul para a realização de grandes instalações 
fotovoltaicas e termossolares devido à grande demanda 
deste tipo de indústrias no sul do continente africano.

CV Chile Spa. Empresa subsidiária do Grupo CV España, 
nasce como empresa vocacionada em sistemas de 
proteção contra incêndios. CV Chile procura maneiras de 
salvaguardar vidas, proteger os ativos e os locais onde as 
pessoas realizam as suas atividades de trabalho.
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www.grupocv.org

P.C.I Segurança Vigilância Entidade
Formadora

Electricidade C.R.A


