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Hotelaria

A ControlVet SGPS é um grupo português
com um forte sentido de internacionalização.
Actua nas áreas da biotecnologia, segurança
alimentar, análise sensorial, consultoria em
sistemas de gestão, ambiente, desenvol-
vimento de software e distribuição farma-
cêutica veterinária. Além de Portugal, tem
investimentos directos em Espanha e Cabo
Verde e clientes não só nestes países, como
igualmente em Angola e Moçambique.
O seu potencial assenta nos mais de 160
colaboradores que integram a ControlVet
SGPS, dos quais 85% têm formação uni-
versitária. Apostada em distinguir-se como
uma escola de talentos, a base está na
selecção e recrutamento de técnicos ínte-
gros, talentosos e qualificados. 
Da sua rede de laboratórios fazem parte um
no Continente (análises microbiológicas e
químicas) acreditado e um na Madeira (aná-
lises microbiológicas) em fase de acredi-
tação, bem como um laboratório Alicontrol
SA (análises microbiológicas) acreditado,
localizado em Madrid. Na sequência da par-
ceria Inlab com a Inpharma, empresa de
Cabo Verde que possui um laboratório
acreditado, a ControlVet desenvolve a activi-
dade laboratorial também naquele país.
A presença próxima dos clientes com uma
cobertura nacional vasta e a inovação siste-
mática nos processos e serviços são o seu
investimento contínuo. A ControlVet possui

unidades com laboratório em Tondela e na
Madeira; delegações próprias em Lisboa,
Porto e Algarve; unidades franquiadas em
Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro, Coimbra,
Santarém, Lisboa e Évora; e parceria nos
Açores – ControlVet Norma Açores. 
Ao nível da inovação desenvolveu um siste-
ma de gestão de inovação sistémico, com a
participação de toda a equipa, da comu-
nidade, dos clientes e do meio académico.
A ControlVet Segurança Alimentar imple-
mentou um Sistema de Gestão da Inovação
baseado na norma NP 4457:2007, a ser certi-
ficado brevemente. A ControlVet pertence à
rede Cotec PME Inovação.
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Serviços laboratoriais prestados pela Con-
trolVet Segurança Alimentar, SA 
q Metodologias: Microbiologia, PCR, Quími-

ca clássica e instrumental e Imunológicos;
q Objectivos: Segurança alimentar de ali-

mentos e águas; ensaios de validade; con-
trolo de zonas de lazer, piscinas e spa;
ambientais de águas efluentes, lamas,
solos e qualidade do ar interior; apoio à
produção primária.

Serviços de consultoria em segurança ali-
mentar prestados pela ControlVet Consulto-
ria Técnica, SA 

q Consultoria em sistemas de gestão de se-
gurança alimentar HACCP e ISO 22000;
auditorias técnicas.

Serviços de formação
q Formação presencial standard ou à me-

dida, acreditada pela DGERT; formação
e-learning e b-learning usando a platafor-
ma da ControlVet TEU.

Serviços de consultoria ambiental presta-
dos pela Ecogeo 
q Consultoria em sistemas de gestão am-

biental, auditoria e formação ambiental.

Serviços de consultoria em qualidade pres-
tados pela Serviço Mais 
q Consultoria em sistema de gestão da qua-

lidade e de gestão da inovação.

ControlVet Webservice
q Acesso e tratamento online dos dados la-

boratoriais ou das auditorias; 
q Pesquisa de legislação: Serviço @LeG de

pesquisa abrangente de legislação de Se-
gurança Alimentar, Ambiente e HST.

Serviços de análise sensorial prestados pela
Fullsense 
q Análise sensorial de produtos alimentares

e não alimentares, em salas de prova ou
home-test.

Desenvolvimento de software pela Mind-
Power com a marca de qualidade Clicklab 
q Software standard ou à medida, de Segu-

rança Alimentar, Qualidade e HST.

Visite-nos
e conheça-nos melhor!
geral@controlvet.pt 
www.controlvet.pt

ControlVet SGPS

UM GRUPO PORTUGUÊS
EM FRANCA EXPANSÃO INTERNACIONAL
Onde o crescimento se estende à multiplicidade de serviços


