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O Sistema de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar tem como finalidade a garantir a segurança dos produtos que armazena e transporta SALVESEN LOGÍSTICA, graças ao 
cumprimento de todos os requisitos, tanto os especificados pelo Cliente, como os legais ou regulamentares e os necessários para assegurar a segurança dos produtos durante a prestação 
do serviço. 
 
O armazenamento, a manipulação e a distribuição, como um elo da cadeia alimentar, devem garantir que os alimentos sejam seguros e que cheguem aos pontos de entrega, em óptimas 
condições de comercialização e consumo (temperatura e integridade do produto e da embalagem). Para isso, contamos com um conjunto de medidas, ações e procedimentos que garantem 
a segurança dos alimentos que distribuimos. Em linhas gerais:  
 

✓ As medidas estabelecidas para assegurar a higiene e boas condições dos alimentos cumprem com as condições gerais de armazenamento frigorifico dos alimentos e produtos 
alimenticios e dos transporte terrestre dos alimentos e produtos alimentiocios, de acordo com contexto da nossa organização. 

✓ Adquirimos o compromisso de definir e difundir a Politica de Segurança Alimentar da nossa Organização e os requisitos estabelecidos en matéria de Higiene dos Alimentos 
potenciando seu conhecimento, entendimento e aplicação por parte do pessoal da organização, assegurando assim as competências relacionadas com Segurança Alimentar. 

✓ Garantimos o cumprimento  dos requisito legais que afectam a nossa atividade, especialmente os direcionados a assegurar a traçabilidade e as condições higienicas sanitárias 
das nossas instalações, assim como os Standards e boas praticas aplicáveis, incluindo os requisitos estabelecidos pelos clientes e pelas partes interessadas. 

✓ Trabalhamos com o objectivo de perseguir a melhoría contínua dos nossos processos relativamente à Segurança Alimentar. 

✓ Favorecmos a comunicação tanto interna como externa com todas as partes interessadas para poder atuar de maneira ágil perante qualquer necessidade. 

✓ Asseguramos a implicação na cadeia alimentar, dispondo de todos os mecanismos necessários para atuar frente a qualquer situação de retirada de produto, mediante a 
implementação de Sistema de Gestão de crise, food defense e food fraud.  

 
 
Esta Política estabelece um marco de trabalho para a definição e revisão dos nossos objetivos de Segurança Alimentar. 
 
A implementação desta Política é um objetivo fundamental da Direção e é responsabilidade de todos os colaboradores seu cumprimento para garantir a transparência e melhoría contínua 
de todos os processos por parte todos os colaboradoresde SALVESEN LOGÍSTICA. Assim mesmo é difundida, de maneira que se assegura seu conhecimento a todasas partes 
interessadasde SALVESEN LOGÍSTICA. 
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