
Política Integrada 

Comprometemo-nos a assegurar a qualidade dos produtos fabricados e distribuídos, satisfazendo as 

necessidades e expetativas dos clientes, no respeito pelo ambiente, na salvaguarda das condições de 

trabalho dos nossos colaboradores através dum sistema de qualidade, ambiente, saúde e segurança ocu-

pacional, e segurança alimentar, suportadas pelos referenciais ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001, 

ISO 22000, IFS, pelas boas práticas de fabrico, pelo cumprimento da legislação aplicável em vigor e 

dos requisitos definidos pelos clientes. 

 

Comprometemo-nos a avaliar, monitorizar, os objetivos e metas da qualidade, ambiente, saúde e segu-

rança ocupacional e segurança alimentar, bem como divulgar os resultados aos colaboradores, de forma 

a procurar a melhoria contínua do nosso desempenho. 

Comprometemo-nos a prevenir a poluição, efetuando a avaliação dos impactes ambientais decorrentes 

da nossa atividade, desde a aquisição da matéria-prima até ao fim de vida do produto, bem como a con-

trolar os níveis de emissões para a atmosfera, águas residuais, ruído e resíduos de forma a melhorar 

continuamente o nosso desempenho ambiental. 

 

Comprometemo-nos, através de metodologias e processos implementados, a prevenir as lesões, ferimen-

tos e danos para a saúde decorrentes da nossa atividade. 

Comprometemo-nos a dar os meios adequados e formação aos colaboradores de modo que consigam exe-

cutar o seu trabalho integrados no nosso padrão de qualidade e conhecimento organizacional requerido, 

na sensibilização pela proteção do ambiente, adotando posturas corretas que não ponham em causa a 

saúde ou segurança, bem como a segurança alimentar do produto. 

 

Comprometemo-nos a assegurar que esta política está documentada, implementada e comunicada a to-

dos os colaboradores, para que compreendam e adiram às práticas e procedimentos definidos. 

A SIA definiu planos de comunicação externa que asseguram a informação sobre questões de segurança 

alimentar, nomeadamente a fornecedores e contratados, clientes, consumidores, autoridades e outras 

organizações que possam ser afetadas em termos de segurança alimentar.  

 

A SIA possui um Programa – Food Defense que visa manter um ambiente de trabalho seguro para os 

colaboradores, garantir o fornecimento de produtos seguros aos clientes e proteger o negócio de qual-

quer ato de sabotagem e/ou terrorismo. 

 

Comprometemo-nos a fomentar na Organização e entre  os nossos colaboradores um relacionamento 

ético, com respeito pela individualidade e dignidade de cada um, promovendo em todas as hierarquias da 

Organização uma cultura de responsabilização ética, no mais rigoroso respeito pela legalidade. 

 

Comprometemo-nos a comunicar com rigor e transparência os compromissos que assumimos, baseando a 

nossa relação com os diferentes parceiros, numa cultura de confiança e respeito mútuo. 

 

A sustentabilidade da Empresa é uma das nossas prioridades, pelo que comprometemo-nos em garanti-

la, mediante a otimização dos recursos técnicos, materiais e humanos, bem como através da evolução 

tecnológica dos nossos processos de fabrico. 
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