Português:

Eurodetec Iberia International
Detectives Privados, Investigadores Particulares.
Quem Somos:
Somos uma Agência de Detectives Particulares, no mercado desde 1992, com equipas de
profissionais especializados nas várias áreas de investigação, que, com a vasta experiência dos
nossos colaboradores e usando da melhor tecnologia do momento, solucionamos os casos
mais complicados e difíceis no mais curto espaço de tempo.
Os nossos serviços de investigação são sempre efectuados com o máximo rigor e discrição e os
resultados obtidos são reportados ao cliente em relatórios sérios, práticos e detalhados,
observando sempre o mais alto nível de sigilo.

Temos Soluções para:
- Casos Pessoais: Infidelidade, Adultério, Vigilância, Localização de pessoas, veículos e bens
(móveis e imóveis). Averiguação de idoneidade, Investigação de Toxicodependência e
condutas aditivas. Investigação informática e Controlo internet (rastreio de uso, utilização de
redes sociais, etc.).
- Problemas Empresariais e Comerciais: Furtos internos em empresas, Fuga de informações,
Vigilância, Controlo interno e externo de funcionários, Localização de devedores, Informações
de crédito de clientes, investigação de idoneidade e "background" de funcionários e clientes.
- Averiguação de Sinistros e Peritagens Independentes (Particulares e Companhias de Seguros).
Não hesite em contactar-nos se necessitar de informações mais detalhadas sobre os nossos
serviços ou se eventualmente tiver algum problema mais específico.
Todos os dados recebidos e enviados são tratados como confidenciais, sendo posteriormente
devidamente eliminados.
Serviços Especiais / Laboratórios:
- Pesquisas Informáticas: Análise do tipo forense a computadores, tablets e telemóveis. Análise
e duplicação de discos rígidos, cartões de memória e outros suportes informáticos.
Recuperação de ficheiros (apagamento acidental, vírus, formatação, etc.).
- Pesquisas Laboratoriais: Verificação de ADN. Detecção e análise de fluidos corporais. Provas
de paternidade e parentesco, etc.

Serviços a Particulares:
Infidelidade:
Se ... Suspeita que a sua esposa, esposo, namorada ou namorado lhe estão a ser infiéis, ou
sendo casado ou casada e está em pré-divorcio e necessita de informações sobre o que se está
a passar, ou, informações complementares.
- Nós providenciaremos um serviço completo de vigilância, tanto electrónica como de
proximidade (com a mais absoluta discrição), onde averiguaremos todos os antecedentes dos
"envolvidos" e recolheremos todas as provas ou evidências necessárias.
- Nota: Situações especiais obrigam necessáriamente á utilização de meios especiais, tais
como: Geolocalização GPS em tempo real, análises laboratoriais para detecção de fluidos
corporais, análise do tipo forense a computadores, tablets, smartphones e telemóveis, e, por
vezes quando as circunstâncias assim o exigem, ao recurso a "drones" para vigilâncias
especiais.
Antecedentes:
Se ... Quer saber todos os antecedentes ou historial passado de alguém, ou, se tem dúvidas
sobre qualquer situação que lhe tenha sido reportada como real ou fidedigna e pensa que não
o seja mas não tem como comprovar.
- Nós, elaboraremos para si um "perfil" completo dessa pessoa, utilizando para esse efeito
para além da nossa investigação própria, todos os dados disponíveis em serviços como:
Registo criminal, registo civil, registo comercial, finanças, segurança social, bem como nas
redes sociais e em todos os locais específicos que forem necessários.
Investigações Internacionais:
Se … Necessita de informações ou de uma investigação fora da nossa zona de actuação
(Portugal Continental, Açores e Madeira).
- Nós, com a colaboração de mais de uma centena de Agências de Detectives espalhadas por
todo o mundo a quem estamos associados, não importando qual seja o seu caso nem onde
quer que seja investigado, poderemos sempre conseguir-lhe todas as informações ou
investigação que pretenda, com honorários razoáveis, ou na hipótese remota de não nos ser
de todo possível, apresentar-lhe-emos que lhe possa prestar esse serviço.

Serviços a Empresas:
Investigação Comercial:
- Averiguação de idoneidade de clientes, fornecedores e funcionários. Investigação e
confirmação de referências profissionais e comerciais. Controlo interno ou externo de
funcionários. Controlo de utilização de veículos e equipamentos. Investigação e prevenção de
fuga de informações e furtos internos. Informações comerciais. Localização de pessoas,
veículos e bens.

Investigação Bancária:
- Informações bancárias. Análise de risco de crédito. Recuperação de créditos.
Prevenção e Segurança:
- Instalação, operação e manutenção de câmaras de vigilância de todos os tipos. Instalação de
sistemas de alarme. Instalação de localizadores GPS em veículos (temporária ou
definitivamente) bem como a sua manutenção.
Serviços Complementares:
- Serviço "Cliente Mistério", para averiguar prontidão, conhecimentos, simpatia e capacidade
de negociação de comerciais, delegados comerciais, vendedores, instaladores de
equipamentos, reparadores etc.
- Averiguação de Sinistros e Peritagens Independentes (Particulares e Companhias de Seguros).
- Fornecimento de equipamento e software (vigilância, "tracking", GPS, monitorização de
computadores, etc.)
Serviços Especiais / Laboratório:
- Vigilância Especial: Com o recurso a "Drones", equipamento de visão nocturna e teleobjectivas de grande alcance.
- Pesquisas Informáticas: Análise do tipo forense a computadores, tablets e telemóveis. Análise
e duplicação de discos rígidos, cartões de memória e outros suportes informáticos.
Recuperação de ficheiros (apagamento acidental, vírus, formatação, etc.).

Ética, Sigilo e Privacidade:
Os Nossos Valores:
- Apesar de fornecermos aos nossos clientes um serviço de alta qualidade, respeitaremos
sempre o nosso Código Deontológico e, em circunstância alguma violaremos as Leis existentes
tanto em Portugal, como, no caso de Investigações Internacionais, as Leis dos países onde os
serviços se desenrolem.
- Para nós todos os nossos clientes são igualmente importantes independentemente do tipo
ou género de serviço, pesquisa ou investigação.
- Nas nossas investigações, que fazemos sempre com o maior empenho e usando o máximo de
sigilo e correcção, seguimos sempre o que pensamos ser éticamente mais correcto,
independentemente das consequências e de quaisquer pressões externas, tratando todas as
pessoas envolvidas com dignidade, respeito e consideração.

Referências Profissionais:
Estamos filiados nas mais prestigiadas instituições do sector na União Europeia e nos E.U.A.
das quais salientamos:
- APDPE - Associacion Professional de Detectives Privados de España (http://www.apdpe.es)
com sede em Madrid - Espanha
- ECD - European Council of Detectives and Private Investigators
(http://www.eurodetectives.org) com sede em Estrasburgo - França
Somos Recomendados por:
- PIENGINE -Private Investigator Directory (http://www.piengine.com) E.U.A.
- IPD - International Private Investigator Directory (http://private-investigators-directory.com)
E.U.A
Estamos também associados profissionalmente a mais de uma centena de Agências de
Investigadores Privados em todo o mundo.
Sigilo, Privacidade e Segurança:
- Após a adjudicação do serviço será atribuído ao cliente um código interno de serviço, sendo
codificadas (encriptadas) todas as informações respeitantes tanto ao cliente como ao serviço
contratado.
- Os Relatórios Parciais (se necessários) e o Relatório Final serão, salvo indicação em contrário
por parte do cliente, sempre enviados por e-mail em ficheiro codificado e protegido por
password. Em caso algum este tipo de dados e informações serão disponibilizados via telefone.
- Por razões de segurança todas as comunicações por telefone (ou telemóvel) sem excepção
são verificadas informáticamente, sendo automáticamente rejeitadas todas as chamadas
provenientes ou originárias de números confidenciais, "barrados" ou anónimos.
- Todos os dados e informações recebidas, pedidos de consulta, dados do cliente, imagens,
comunicações internas e relatórios, serão eliminados de forma definitiva dos nossos sistemas
informáticos 48 horas após a recepção do Relatório Final por parte do cliente.

Honorários e Pagamentos:
Como todos os casos e os tipos de serviços de investigação são diferentes, com graus de
dificuldade, duração e cargas horárias diferentes, obrigando necessáriamente á utilização de
meios humanos e técnicos diferentes (e tendo lugar em regiões diferentes do país, ou mesmo
no estrangeiro) só após uma análise profunda e rigorosa do pedido de investigação, já com
todas as informações necessárias sobre o caso ou serviço a efectuar, poderemos apresentar um
valor final para os nossos honorários.

Consultas:
- Consultas por E-mail (Grátis).
- Consultas em Escritório Próprio com aconselhamento jurídico por advogado, sujeitas a
marcação - 80.00 euros
Valores Base:
- Por equipa de dois investigadores no terreno - Despesas incluídas: Viatura automóvel,
seguros, equipamento e comunicações.
Distrito de Lisboa / Distrito do Porto / Distrito de Faro:
- Valor Horário médio entre 25.00 e 50.00 Euro
- Valor Diário médio entre 250.00 e 400.00 Euro
- Pack Horário (5 horas) - Valor Médio entre 150.00 e 250.00 Euro
Fora dos distritos supra referidos, Açores e Madeira:
- Cotações fornecidas a pedido e sempre calculadas caso a caso.
Serviços Específicos:
- Deslocação em motociclo de "alta" cilindrada: Acresce 10% ao valor base.
- Utilização de "Drone" Pro, com viatura de transporte e operação, mais o piloto operador do
mesmo - Acresce 10% ao valor base.
Investigações Internacionais ou Especiais (Laboratórios, Oficiais, etc.):
- Cotações fornecidas a pedido e calculadas caso a caso.
Formas de Pagamento:
- 2 (dois) Pagamentos de 50% do valor total dos serviços pretendidos, sendo o primeiro
pagamento efectuado sempre antes do início do serviço, a título de adjudicação e o segundo
após a entrega do Relatório Final
Pagamentos no País: Multibanco, Cartão de Crédito e Transferência Bancária
Pagamentos fora do País: Cartão de Crédito e Transferência Bancária Contactos:
Poderá contactar-nos por E-mail para: info@eurodetec.eu ou por telefone para: +351 910053319
(Dias úteis das 10:00h ás 18:00h)
Responderemos ou atenderemos o mais rápido que nos for possível.

