
 

POLÍTICA CORPORATIVA 
 

A AVENAL PETFOOD S.A, desenvolve a sua atividade no Fabrico e Comercialização de Alimento Seco para 

Animais de Companhia, com o compromisso de garantir a satisfação dos seus clientes, procurando a sua 

fidelização e confiança sempre numa perspetiva de melhoria contínua, tanto na sua gama de produtos como nos 

serviços associados. 

 

Para tal implementou um Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, baseado na 

Metodologia HACCP / Codex Alimentarius. 

A Qualidade e Segurança Alimentar a todos diz respeito e de todos depende. 

  

O respeito pelos clientes, colaboradores e valores defendidos é complementado pelos seguintes 

compromissos: 

• Estabelecer um conjunto de Objetivos e Metas para os diferentes processos realizando a sua revisão, 

atualização e Monitorização; 

• Atuar de acordo com sólidos princípios de responsabilidade social, contribuindo para a 

sustentabilidade económica através do equilíbrio da sua atividade com o seu impacto na sociedade; 

• Analisar regularmente os Perigos com impacto para a Segurança Alimentar e o seu Grau de Risco, 

estabelecendo um Sistema HACCP eficaz; 

• Disponibilizar Recursos Humanos e Estruturais adequados para o correto desenvolvimento da 

atividade da empresa; 

• Promover a Qualificação e a Competência dos Colaboradores através da identificação das 

necessidades específicas de formação, com especial enfoque na Qualidade e Segurança Alimentar; 

• Promover o Espírito de Equipa e de cooperação entre todos os colaboradores; 

• Selecionar e Avaliar Fornecedores motivados e comprometidos com os requisitos, com a qualidade e 

segurança e com a excelência do serviço; 

• Promover e incentivar a Cultura de Segurança Alimentar e a melhoria contínua de forma a garantir 

elevados níveis de desempenho, com vista a assegurar a Satisfação dos Clientes, correspondendo às 

suas necessidades e expectativas; 

• Cumprir com os Requisitos Estatuários e regulamentares aplicáveis, bem como os estabelecidos em 

acordo com os clientes, em termos de qualidade, segurança alimentar e legalidade). 

 

 De forma a assegurar que a Política Corporativa é entendida, implementada e mantida, a Administração 

da Empresa AVENAL PETFOOD S.A, promove a sua divulgação às partes interessadas relevantes, de maneira a 

que todas sintam a responsabilidade e o impacto das suas tarefas no Sistema de Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar.  
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