
A CIN é uma empresa privada, sediada em 
Portugal, de tintas e vernizes que actua 
através das filiais em Portugal, Espanha, 
França, Polónia, Turquia, Angola, 
Moçambique, África do Sul e México e que 
procura alargar as suas actividades a outros 
países na Europa, África e América do Sul.

Líder do mercado português desde 1992 e 
líder do mercado ibérico desde 1995, a CIN é 
a 16.ª maior empresa de tintas na Europa* e a 
48.ª no mundo** com um volume de 
negócios de 234 milhões de euros.

A CIN é um excelente lugar para trabalhar que 
atrai, desenvolve e retém talentos através da 
oferta de oportunidades de carreira 
estimulantes e gratificantes. 

Com sete Centros de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) em Portugal, Espanha 
e França, a CIN procura continuamente a 
inovação para melhorar processos, antecipar 
as necessidades do mercado e garantir o êxito 
dos seus produtos vendidos em mais de 50 
países.

Para além da inovação, há muito que a CIN 
está empenhada na qualidade e 
sustentabilidade das suas operações, tendo 
obtido e mantido com êxito os seus Sistemas 
de Gestão certificados no âmbito da 
Qualidade (ISO 9001), Ambiental (ISO 14001) 
e da Higiene, Saúde e Segurança (ISO 45001).

*segundo o European Coatings Journal, Maio de 2019

**segundo o Coatings World, Julho de 2019
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A CIN no Mundo PRESENÇA
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+ 100
anos

1.400
trabalhadores

7 Centros
I&D

135.000
toneladas (capacidade instalada)

234 Milhões €
volume negócios 2020

125
lojas


