SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
GESTÃO DO SISTEMA

POLITICA DA QUALIDADE E
SEGURANÇA ALIMENTAR

IQP
Mod-P.GS.02/D

P.GS
PÁGINA 1/1

POLÍTICA DA QUALIDADE E DA SEGURANÇA ALIMENTAR
A POLITICA DA QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR é desenvolvida com a participação de todos os
colaboradores, de modo a desenvolver as actividades com base nos seguintes princípios:

Satisfazer os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar segundo as normas
ISO 9001 e FSSC 22000, os requisitos dos clientes e os requisitos regulamentares e legais inerentes á
actividade da INDUMAPE;
Definir

processos

e

metodologias

de

trabalho

que

garantam

adequadas

condições

de

segurança dos produtos, para os clientes, consumidores e colaboradores;
Avaliar os processos, respectivas actividades e promover a melhoria continua do Sistema de Gestão na
vertente Qualidade e Segurança dos produtos fornecidos;
Estabelecer relações de parceria cada vez mais fortes com os fornecedores e clientes que permitam o
desenvolvimento mútuo.

OBJETIVOS
Obter

a

participação

do

Cliente

na

definição

do

produto

que

melhor

satisfaz

as

suas

necessidades e colocar à sua disposição meios e métodos que permitam garantir a satisfação dos requisitos
acordados e a segurança de produtos e subprodutos;
Melhorar continuamente a competitividade, através da selecção e avaliação dos nossos fornecedores e
parceiros no negócio;
Sensibilizar, treinar e dar formação aos colaboradores da INDUMAPE, de forma a proporcionar
competências e habilitá-los a desenvolver as actividades com qualidade, segurança e produtividade;
Produzir em conformidade com os requisitos técnicos e legais aplicáveis, bem como com os requisitos
contratuais estabelecidos caso a caso;
Assegurar que a Qualidade e a Segurança Alimentar sejam pensadas de forma sistemática, na perspectiva
da melhoria contínua, e posta em prática em todas as fases (actividades e respectivas tarefas) de realização dos
nossos processos.
Comunicar eficazmente os aspetos relevantes e associados à segurança alimentar, aos seus
colaboradores, fornecedores, clientes e consumidores, entidades oficiais e outras partes envolvidas.
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