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O Grupo CPC
O grupo Castro, Pinto & Costa (CPC), criado em 2000 tem
uma vasta experiência no mercado, atuando nas áreas da
Qualidade e Inovação.

Encontra-se estruturado nas seguintes Unidades de
Negócio:
•

Serviços de Consultoria e Formação
Prestando-se apoio às empresas ao nível da
Consultoria, Auditorias e Formação Profissional

•

Investigação, Desenvolvimento e Inovação
Serviços de Investigação & Desenvolvimento, Controlos
Analíticos e Gestão de projetos

•

Produtos & Equipamentos – soluções B2B
Comercialização de Produtos e equipamentos de
controlo para o sector agroalimentar

•

Saúde e Bem Estar
Comercialização de cosméticos

A nossa visão e missão
“Management Systems Experts" define, globalmente a
nossa Visão. O reconhecimento internacional da
competência dos nossos profissionais na área de sistemas
de gestão e na área de segurança alimentar e a confiança e
disponibilidade nos produtos produzidos e comercializados
aos profissionais do sector são as nossas prioridades.
A nossa Missão:
•

Estimular e suportar as empresas e profissionais do
sector agroalimentar no desenvolvimento e inovação
organizacional e tecnológico;

•

Contribuir para a valorização dos Recursos Humanos
que se traduzirá na melhoria do desempenho das
empresas e organizações;

•

Dinamizar o potencial de inovação do tecido
empresarial

•

Coordenar e promover a endogeneização de
tecnologias.
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As nossas vitórias
O grupo CPC subscreve e cumpre com os requisitos da norma NP EN
ISO 9001:2015, estando certificada desde Setembro de 2007, assim
como o seu laboratório de análises (LabMaia), que internamente
cumpre com o referencial ISO/IEC 17025.
Recentemente, devido ao crescente número de projetos de I&DI que
tem desenvolvido em conjunto com o tecido empresarial, a CPC
implementou

um

Sistema

de

Gestão

da

Desenvolvimento & Inovação segundo a NP 4457:2007.

Investigação,

Capital Humano

Capital Humano
A política de recursos humanos da CPC tem por pilar básico o
reconhecimento do valor dos seus colaboradores em todos os
níveis da estrutura organizacional.
Por

este

motivo,

a

empresa

tem

uma

preocupação

permanente na formação profissional dos seus colaboradores.
Contamos com uma equipa de elevado valor e competências
comprovadas e reconhecidas nas diversas áreas de atuação.
Recorremos ainda, sempre que necessário, a peritos externos
em determinadas áreas de atuação.

O nosso mercado
Em plena fase de internacionalização dos seus produtos e
serviços, o grupo CPC está já presente em diversos palcos
internacionais
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As nossas marcas
Fruto de vários projetos de inovação, o Grupo CPC tem vindo a proceder ao
registo de marcas a nível nacional e internacionais

Consultoria, Auditoria e Formação
Estabelecemos relação de confiança e confidencialidade com
os nossos Clientes, que aliada ao profissionalismo dos nossos
consultores permite-nos prestar serviços de Excelência.
Realçamos, de entre a nossa oferta os seguintes serviços:
•

Implementação, certificação e Auditorias de Sistemas de
Gestão: da Qualidade e da Segurança Alimentar; de
Investigação

desenvolvimento

e

Inovação

–

IDI;

Sistemas BRC GS / IFS; FSSC 22000; FSMA; Segurança
da Informação, Saúde e Segurança no Trabalho,
Responsabilidade Social, etc.
•

Acreditação de Laboratórios NP EN ISO 17025

•

Desenvolvimento de plataformas de gestão digitais para
apoio a sistemas de gestão e gestão de laboratórios

Soluções B2B
O Grupo CPC disponibiliza uma seleção de uma linha de produtos e
equipamentos adaptados à realidade de cada cliente, possuidores dos
mais elevados padrões de qualidade. Destacamos:
•

Equipamentos de monitorização

•

Equipamentos para controlo da qualidade

•

Testes e reagentes para controlo da qualidade

•

Consumíveis diversos

Todos os produtos encontram-se devidamente referenciados
no catálogo da marca disponível online para consulta e
realização de encomendas.
www.cpc.com.pt/Loja

OleoTest®
Os compostos polares são componentes dos óleos de fritura e são
prejudiciais à saúde do coração e das artérias, assim como podem
predispor ao aparecimento de doenças malignas, tais como cancros do
pulmão e do estômago.
Produto fruto da investigação, desenvolvimento e inovação, o OleoTest®
é o único teste no mercado que mantém a cor após utilização e por isso
serve como registo.
OleoTest® é uma marca registada a nível nacional e internacional,
propriedade do Grupo CPC.
www.oleotest.com

Principais Marcas Representadas

Os logotipos aqui utilizados são pertença das respetivas empresas e utilizados
com autorização e apenas para fins ilustrativos.

Investigação e Inovação
Localizado na Zona Industrial da Maia, o LabMaia presta
serviços

de

controlo

analítico

e

investigação,

desenvolvimento e inovação.
O LabMaia pretende ser um parceiro das empresas nos
processos de desenvolvimento e inovação.
Destacamos os seguintes serviços LabMaia:
•

Serviços de Investigação & Desenvolvimento

•

Controlos Analíticos de Alimentos

•

Controlos Analíticos de Águas

•

Controlos Analíticos de Cosméticos

•

Gestão de projetos IDI

Investigação e Inovação
Destacamos as seguintes áreas de intervenção em projetos
de investigação, desenvolvimento e inovação:
•

Melhoria organolética

•

Maior durabilidade

•

Espetacularidade visual

•

Melhoria nutricional

•

Testes Físico-químicos

•

Co promoção de projetos

•

Otimização de metodologias analíticas

•

Testes Sensoriais e testes nutricionais

•

Testes Microbiológicos

•

Vigilância tecnológica

•

Elaboração e gestão de projetos IDI

Projetos IDI

MyLab é um portal interativo que permite o fornecimento
de informações sobre metodologias analíticas em diversas
áreas do conhecimento, permitindo a interatividade entre
os usuários e atualização de conteúdo em tempo real.
Permite ainda a disseminação de serviços de análise de alto
valor agregado e na criação de ferramentas educacionais.
O MyLab é uma geração para a gestão e conhecimento do
projeto, culminando em proporcionar à
comunidade científica e empresarial de um portal, onde um
de seus principais objetivos será o de
fornecer metodologias sob a forma de protocolo
analítico para diferentes análises.

Projetos IDI

O projeto OvoValor II, que reúne quatro sócios
portugueses e um parceiro espanhol, consiste no
seguimento e na exploração dos resultados do projeto
"OvoValor - Valorização de resíduos de ovoprodutos
para

obtenção

de

compostos

de

elevado

valor

acrescentado com utilização da indústria biomédica e
alimentar", executado ao abrigo do programa IDEIA I&D Empresarial Aplicado.

Projetos IDI

O projeto visa a valorização de recursos marinhos,
através

da

investigação,

desenvolvimento

e

demonstração de novos produtos e da melhoria de
processos produtivos, propondo soluções inovadoras
para

a

criação

saudáveis,

de

novos

recorrendo

a

produtos

alimentares

inovadoras

tecnologias

sustentáveis e eficientes.
Investimento: 8.043.392,62 €

Projetos IDI

VectorB2B CoLAB – Drug Discovery & Development Services
for New Therapeutic

Saúde e Bem Estar
Apostando na diferenciação de marcas e produtos, o Grupo
arrancou com uma nova linha de produtos representados para
consumidor na linha de cosméticos naturais:
•

Tratamentos Rosto

•

Tratamentos Corpo

•

Linha Bebé

•

Linha Mamã

•

Linha Homem

Referências: clientes e projetos

Os nossos Contatos
Grupo CPC – Castro, Pinto & Costa, Lda.

Tel.: (+351) 22 995 20 36

Armazém E – Sector X (Norte)

Fax: (+351) 22 996 93 31

Zona Industrial da Maia I

geral@cpc.com.pt

4475-249 Maia - Portugal

www.cpc.com.pt | www.oleotest.com | www.labmaia.com

