POLÍTICA DA QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR

A Lactimonte é uma empresa que se dedica à produção de queijo fresco, queijo curado e requeijão e está organizada
de forma a que a sua estrutura supere as exigências do mercado, através da qualidade e segurança alimentar dos
seus produtos, na preocupação com a proteção do ambiente, da ética e da segurança e saúde no trabalho.
Neste sentido, a Política da Qualidade e Segurança Alimentar encontra‐se sustentada nos seguintes princípios:
Focalização nos clientes
A Lactimonte empenha‐se em desenvolver relações de parceria com os clientes, oferecendo produtos
diferenciadores que vão ao encontro das suas necessidades e expectativas, procurando deste modo garantir um
elevado grau de satisfação dos clientes e respetiva fidelização.
Segurança Alimentar
A Lactimonte possui um programa de defesa alimentar que visa manter um ambiente de trabalho seguro para os
colaboradores, garantir o fornecimento de produtos seguros aos clientes e proteger o negócio de qualquer ato de
sabotagem e/ou terrorismo, através da disponibilização de recursos, infraestruturas e informação adequada, por
forma a minimizar a sua probabilidade de ocorrência.
Cumprimento dos requisitos aplicáveis
A Lactimonte compromete‐se a assegurar o cumprimento dos requisitos aplicáveis ao seu processo e produtos.
Parceria com fornecedores
A Lactimonte aposta na criteriosa seleção e avaliação dos seus fornecedores, procurando em parceria a melhoria
dos produtos e/ou serviços prestados.
Participação dos colaboradores
A Lactimonte considera os colaboradores como o fator chave para o sucesso, aposta na sua valorização,
incentivando a sua participação e envolvimento nas atividades da empresa, privilegiando o desenvolvimento
pessoal e profissional.
Comunicação
A Lactimonte compromete‐se a comunicar eficazmente os aspetos relativos à segurança alimentar, aos seus
colaboradores, fornecedores, clientes e consumidores, entidades oficiais e a outras partes relevantes envolvidas.
Melhoria Contínua
Através da análise e tratamento dos dados gerados pelo sistema de gestão, a Lactimonte desencadeia ações que
visam assegurar a melhoria contínua da eficácia dos seus processos, assim como, da rastreabilidade dos seus
produtos.
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