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ControlVet

NA VANGUARDA DA INVESTIGAÇÃO
A forte cultura da marca, baseada na inovação e dedicação ao cliente, tem permitido
um crescimento sustentado e a preferência das grandes empresas nacionais
A ControlVet é uma marca de referência na prestação de serviços de segurança alimentar e conta
hoje com mais de 1500 empresas clientes em
Portugal. Muito em breve vai expandir os seus
serviços para Espanha através da aquisição de
uma empresa naquele país.
A ControlVet SGPS é uma holding que integra
a ControlVet Segurança Alimentar (CSA) e a
ControlVet Consultoria Técnica (CCT).

RECURSOS HUMANOS
E TECNOLÓGICOS
A valia técnica e humana excepcional dos seus
colaboradores, 85% licenciados, é a principal
vantagem competitiva da ControlVet.
A ControlVet Segurança Alimentar possui uma
excelente unidade laboratorial acreditada pelo
Instituto Português de Acreditação (IPAC), equipada com o mais moderno equipamento indispensável à sua actividade.
A ControlVet Consultoria Técnica irá avançar em
breve para a certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade, implementado segundo a
norma ISO 9001:2000.

INOVAÇÃO
Apostando na investigação aplicada, a marca
oferece um vasto leque de serviços inovadores e
únicos no mercado. O ControlVet Webservice
disponibiliza a cada cliente no site da ControlVet
uma área restrita de acesso mediante códigos
de segurança. A informação necessária, análises, auditorias, legislação estão sempre acessíveis, possibilitando grandes ganhos de produtividade e rapidez de decisão.
A biotecnologia é uma área de forte investigação
aplicada na ControlVet, sendo a tecnologia de biologia molecular PCR (Polymerase Chain Reaction)
usada em vários serviços disponíveis para os
clientes, como por exemplo a pesquisa de DNA
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de agentes patogénicos em alimentos, permitindo resultados em menos de 24 horas.

SERVIÇOS
A ControlVet Segurança Alimentar oferece serviços laboratoriais em várias áreas (diagnóstico,
ELISA, imunofluorescência, microbiologia alimentar, química e biologia molecular), formação
acreditada pelo Instituto para a Qualidade na
Formação (IQF) e os serviços de Organismo Independente de Controlo (OIC) reconhecido pelo
Ministério da Agricultura.
A empresa possui sete viaturas refrigeradas e
com registo de temperaturas para a recolha de
amostras em todo o país.
A ControlVet Consultoria Técnica disponibiliza
serviços de consultoria à medida de cada cliente,
desde a implementação de Sistemas HACCP a
Sistemas de Gestão da Qualidade.

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Em Outubro a ControlVet Segurança Alimentar
lançou uma bolsa de investigação aplicada, cujo
regulamento está disponível no site, para a
selecção de um projecto de investigação em
biotecnologia, visando o desenvolvimento de
produtos ou serviços inovadores e com aplicação
empresarial.
FRANCHISING
Para uma relação de maior proximidade com
os clientes de pequena e média dimensão, a
ControlVet Consultoria Técnica criou o Franchising ControlVet para a prestação de serviços
de consultoria, destinado a técnicos qualificados
empreendedores.
Esta forma de crescimento foi adoptada devido à
grande notoriedade da marca e ao reconhecimento da prestação de serviços de elevada
qualidade, recorrendo a metodologias devidamente testadas.

