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POLÍTICA DA QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

A Política da Qualidade e Segurança Alimentar da DETRIGO assenta em valores de ética, responsabilidade social, 

integridade, autenticidade, legalidade e lealdade para com os seus clientes, colaboradores, entidades oficiais, 

fornecedores e outras entidades que a nossa atividade possa afetar.   

A DETRIGO coloca as suas capacidades ao dispor das necessidades e expectativas dos seus Clientes e outras partes 

interessadas, mantendo o respeito pelos valores por si defendidos, garantindo a sustentabilidade da atividade 

desenvolvida e assegurando a transmissão e dinamização de uma cultura de segurança alimentar, que se encontra 

assente nos seguintes compromissos: 

• Garantir a segurança do consumidor, decorrente da abordagem sistemática de identificação, avaliação e 

controlo dos perigos relacionados com a Segurança Alimentar dos produtos fabricados, obedecendo aos 

requisitos estipulados pela metodologia H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points), bem como 

pelo requisito normativos do referencial IFS FOOD e regulamentação legal em vigor; 

• Proporcionar uma evidência documentada do controlo dos processos no que respeita a autenticidade, 

qualidade e segurança, permitindo demonstrar o cumprimento dos requisitos legais, normativos e 

especificações de cliente, facilitando igualmente o seguimento e rastreabilidade dos produtos; 

• Assegurar a manutenção, revisão, atualização, avaliação do desempenho e melhoria contínua do Sistema de 

Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, através da participação e envolvimento dos colaboradores na 

simplificação, modernização e otimização do Sistema, dos processos e dos recursos; 

• Qualificar  e avaliar periodicamente o desempenho dos fornecedores exigindo o cumprimento dos requisitos 

legais vigentes do ponto de vista da Qualidade e Segurança Alimentar, assim como o cumprimento dos 

requisitos especificados dos produtos/serviços fornecidos; 

• Garantir a seleção e formação adequada dos seus colaboradores de modo a desenvolverem as suas 

competências e responsabilidades, bem como enriquecer o conhecimento para um desempenho eficaz e 

responsável das suas atividades cumprindo todos os requisitos inerentes à segurança alimentar; 

• Avaliar e promover continuamente a satisfação dos clientes, garantindo o tratamento adequado das áreas 

de melhoria identificadas; 

• Promover a Responsabilidade Social adotando uma postura, comportamentos e ações que promovam o 

bem-estar da comunidade e dos colaboradores. 

 

_________________________, 05 de março de 2021 

                                                                  (O Gerente) 


