POLÍTICA DA QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
A administração da SEARA, S.A. estabeleceu para todos os colaboradores a Política da Qualidade e
Segurança Alimentar, para que a organização esteja empenhada no cumprimento das normas NP EN ISO
22000 e NP EN ISO 9001 e sua integração com o referencial IFS Food. A SEARA, S.A. assegura que a
Política da Qualidade e da Segurança Alimentar é entendida, implementada e mantida a todos os níveis da
organização.
A procura da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas, bem como
a melhoria contínua dos processos, são os princípios orientadores que estão subjacentes em todas as
atividades da empresa, como tal, a administração atua no sentido de envolver e motivar todos os
colaboradores para:

•

Estabelecer uma política de recursos humanos assente na motivação de todos os colaboradores,
investindo na sua formação;

•

Compreender as necessidades atuais e futuras dos clientes, satisfazendo os seus requisitos e
excedendo as suas expectativas;

•

Promover o aumento da cota de exportações;

•

Garantir ao consumidor produtos de excelência e seguros para consumo humano;

•

Assegurar o rigoroso cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar;

•

Participar nas atividades de prevenção e controlo dos perigos alimentares;

•

Assegurar que os seus processos e produtos se encontram conforme com os requisitos estatutários
e regulamentares e conforme os requisitos acordados com os clientes;

•

Assegurar a adequada comunicação interna e externa;

•

Assumir uma atitude ambientalmente responsável e orientada para a proteção do ambiente,
sobretudo, no âmbito da utilização sustentável de recursos naturais e energéticos, da mitigação e
adaptação às alterações climáticas e da proteção da biodiversidade e dos ecossistemas;

•

Tendo em vista a redução de custos e por forma a assegurar a viabilidade e sucesso económico, a
empresa procura de forma continuada a otimização dos seus processos e do seu desempenho;

•

Assegurar que são tidos em consideração os aspetos relevantes para a proteção da ética, da
segurança e da saúde no trabalho.
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