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PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDOO  SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  

 
A Política do Sistema Integrado de Gestão reflecte o conjunto das orientações estratégicas 
(Missão, Visão e Valores) e intenções assumidas pelo Presidente do Conselho de Administração / 
Direcção Geral e deverá ser apropriada e posta em prática por todos os colaboradores. 

 
Deste modo foram definidas as seguintes prioridades de actuação:  
 

Assumir os seus Clientes como parceiros de negócio através de um compromisso de colaboração e 
identificação das suas necessidades e expectativas integrando esses requisitos na sua oferta de 

serviços, avaliando continuamente a sua Satisfação; 
 

Procurar soluções operacionais inovadoras, que beneficiem a nossa capacidade e flexibilidade na 
utilização de tecnologias e recursos, assim como na eficiência dos processos; 

 
Criar e planear respostas específicas às necessidades de determinados segmentos de mercado, 

tomando acções de liderança e diferenciação, particularmente, em termos de qualidade, custo e 
inovação; 

 
Desenvolver profissionalmente as competências dos nossos colaboradores, reconhecendo o seu 

esforço e contributo para os resultados das empresas, garantindo a informação, formação e 

motivação permanentes; 
 

Identificar os riscos para a Saúde e Ambiente, associados à actividade e implementar medidas 
que garantam a segurança das tarefas desempenhadas; 
 

Implementar e melhorar continuamente os Sistemas de Gestão da Empresa, segundo os 
referenciais ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 e Global Standard for Food Safety 
(BRC) garantindo o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares e outros que a 

organização subscreva, aplicáveis ao sector de actividade, aos aspectos ambientais e aos perigos para 
a segurança e saúde no trabalho;  
 

Promover com eficácia, uma comunicação interna e externa a todos os colaboradores directos e 
indirectos e a todas as partes interessadas sobre assuntos associados à sua actividade; 
 

Fomentar uma boa relação com fornecedores e outros parceiros de negócio de modo a 
assegurar a qualidade e segurança dos produtos alimentares e serviços prestados e a satisfação das 

expectativas e compromissos assumidos com todas as partes interessadas; 
 

Assumir o compromisso em garantir a segurança alimentar dos produtos, a melhoria contínua, a 
prevenção da Poluição, fomentando a poupança de recursos naturais, a redução na produção de 
resíduos, promovendo a reciclagem e a prevenção de incidentes (danos, lesões, ferimentos) de 
trabalho, promovendo a prevenção de riscos para a segurança e saúde no trabalho. 
 

Definir e cumprir os Objectivos estabelecidos de forma regular, tomando acções de forma a 

melhorar o desempenho da organização, garantindo a fidelização dos colaboradores e a compensação 
adequada dos nossos accionistas. 
 
 

O Presidente do Conselho de Administração declara o seu empenho na condução das acções 
tendentes à implementação da sua Política do Sistema de Gestão agora promulgada. 
 


