POLÍTICA DA QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
Quality and Food Safety Policy
A NOSSA MISSÃO
Our mission
Levarmos os melhores produtos alimentares às pessoas e sermos os melhores no que fazemos.
To bring the best food products to people and being the best at what we do.

OS NOSSOS VALORES
Our principles

Somos apaixonados pelos nossos produtos e marcas
We are passionate for our products and brands

Temos carinho pela comunidade e ambiente
We cherish the community and the environment

Trabalhamos como equipa com foco no indivíduo
We work as a team while focusing on each individual

Confiamos na razão, atentando a nossa intuição
We follow our intuition without disregarding logic
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POLÍTICA DA QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
Quality and Food Safety Policy
O NOSSO COMPROMISSO
Our commitments
Promover um comportamento ético, socialmente responsável e a sustentabilidade nas fileiras de
abastecimento sobre as quais possamos ter impacto ou influência.
Promote an ethical behaviour, social responsibility and sustainability awareness to partners across our supply chains.

Garantir a higiene, segurança alimentar, qualidade, autenticidade, segurança e a licitude dos
nossos produtos.
Ensure the hygiene, food safety, quality, authenticity, product safety and lawfulness of our products.

Dar cumprimento aos compromissos assumidos com os clientes e demais partes interessadas.
Fulfil all commitments afforded with our clients and other stakeholders.

Inovar, promover a melhoria continua dos nossos processo, produtos e serviços a par de um
desenvolvimento sustentável.
Innovate, promote the continuous improvement of our processes, products and services while safeguarding
sustainable development.

Garantir a melhoria continua da eficácia do sistema de gestão integrado de qualidade e
segurança alimentar.
Ensure the continuous improvement of our integrated QFS Management System’s effectiveness.

Promover uma comunicação proativa e uma cultura de qualidade e segurança alimentar na
organização.
Promote proactive communication and a shared culture with a deep focus on quality and food safety in our
organization.
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