
   
 

 
Apresentação 
 
QUEM SOMOS? 
 
A Corporação Euro Americana de Segurança (CEAS) é uma associação internacional de 
profissionais e empresários comprometidos ou vinculados com a prestação de serviços de 
segurança, como resposta à demanda de todos os setores da sociedade para obter uma maior 
efetividade nos serviços públicos e privados dedicados à segurança. Para atingir este objetivo, 
os esforços da CEAS se orientam a apoiar o funcionamento e desenvolvimento de: 
 

 Corporações de segurança pública e privada  e de agências  governamentais voltadas 
ao campo da Segurança Pública e Privada. 

 Empresas que  prestam serviços de Segurança Privada em todas suas formas. 
 Instituições e empresas que  utilizam tais serviços. 
 Organizações sociais e cidadãos preocupados e empenhados em contribuir para a 

melhoria das condições de segurança nos países em que CEAS INTERNACIONAL possui 
representação. 

 
MISSÃO 
 
Contribuir para o fortalecimento das organizações públicas e privadas de serviços de segurança 
no Brasil e no mundo, através do desenvolvimento de uma cultura de segurança em matéria 
de consultoria e assistência técnica, assim como de formação técnica e profissional  em todos 
os campos da  segurança (ver todos os programas acadêmicos que CEAS-INTERNACIONAL 
oferece, visitando seu site: www.ceasinternacional.org). 
Para cumprir com seus objetivos, a CEAS conta com o apoio permanente direto e indireto de 
seus mais de 10.000 membros associados com presença em mais de 100 países, muitos deles 
especialistas e peritos reconhecidos na grande gama dos serviços de segurança. 
Assim, a CEAS INTERNACIONAL se estabelece como uma Organização Não Governamental, 
educativa, independente, de livre adesão, democrática em seu funcionamento, pluralista, sem 
objetivo de lucro e orientada a apoiar à Indústria da Segurança Privada e às Instituições. 
A sede central é em Madri (Espanha) e conta com representação na  ONU. 
 
EXPANSÃO 
 
CEAS Internacional se encontra em um processo de ampliação de sua presença na América 
Latina, com o propósito de contribuir com o fortalecimento da cultura da segurança, já que, 
conforme a seus princípios, fins e objetivos, CEAS pretende elevar a efetividade dos serviços 
públicos e privados de segurança aos mais altos níveis profissionais de competência e de 
qualidade internacional. 
A Secretaria Geral  no  Brasil da CEAS Internacional, está em atividade desde janeiro de 2011 e 
constitui a representação legal da organização no Brasil, tendo como objetivo promover 
encontros, seminários, congressos, reuniões, assembleias, cursos, palestras e similares em 
geral, para todos os profissionais que almejam  obter uma qualificação e aperfeiçoamento de 
seus conhecimentos na área  de segurança tanto pública como privada. 



Tendo como seu Secretário Geral o Sr. Renato Santos Figueiredo e como seu Diretor 
Pedagógico o Professor Dr. Nino Meireles, além de diretores Regionais em diversos estados.  
 

 
CERTIFICAÇÃO EM SEGURANÇA INTERNACIONAL 
Durante décadas, a C.P.S.I. tem sido referência de credibilidade e prestigio profissional ao ser 
avalizada e reconhecida por Governos, Universidades, Academias, Institutos, Associações, 
Forças de Segurança Pública, etc., nos cincos continentes, mantendo seu nível de 
conhecimentos ao ser atualizado pelo menos a cada três anos, como símbolo de prestigio que 
propicia e identifica ao profissional de segurança. “A única credencial profissional em 
Espanhol, reconhecida internacionalmente como selo de conhecimentos em Segurança 
Integral.” 
 
CURSOS 
CEAS conta com diversos cursos voltados para a área de segurança, nas modalidades 
presencial, semipresencial, a distância e "In Company". Principais cursos: 
- Doctorado en Ciencias de la Seguridad (A Corporação Euro americana de Segurança (CEAS-
INTERNACIONAL), em colaboração com diversas Universidades, Centros de Formação e 
organismos de segurança internacionais,  organiza o curso de grau superior de DOUTOR EM 
CIÊNCIAS DA SEGURANÇA com âmbito internacional. 
- Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad - DIDS (O programa de aperfeiçoamento 
Europeu em Direção Internacional de Segurança) 
- Master in Business Risk – MBR (Curso de Extensão Universitária em parceria com a 
Faculdade Einstein-FACEI para aperfeiçoar e atualizar profissionais para os segmentos de 
Gestão de Ricos) 
- Inteligência e Contrainteligência Empresarial (Curso de Extensão Universitária em parceria 
com a Faculdade Einstein-FACEI. Trata-se do mais completo e técnico curso para especialistas 
em inteligência  Empresarial) 
-  Curso de Consultor Internacional  em Segurança Integral, Gestão de Riscos e Prevenção de 
Perdas-CISI (Curso para Certificação e aperfeiçoamento de Consultores de Segurança) 
- Curso Balanced Scorecard – BSC (Sistema Integrado de Gestão: Papel dos indicadores de 
desempenho na gestão de segurança nas organizações) 
- Curso Gestão Estratégica de Análise de Riscos (ISO 31000/ISO 31010) 
- Curso de Planejamento e Gestão de Segurança Física e Sistemas Técnicos. 
- Curso de Gestão em Prevenção e Investigação de Fraudes Corporativas. 
 

www.ceasinternacional.org – info@ceasinternacional.org 
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