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A Danesti Alimentação, Lda. está inserida no Grupo Globalfer e dedica-se à comercialização e distribuição de
produtos alimentares para o canal Horeca e Retalho. É também produtora de produtos vegetarianos, e comercializa e
distribui os mesmos.
Tem como um dos seus grandes objetivos a satisfação das necessidades dos seus Clientes e consumidores,
proporcionando-lhes produtos seguros e com qualidade. Neste sentido a Política da Qualidade e Seg. Alimentar da
DANESTI baseia-se no seguinte:
•

Assegurar o cumprimento dos objetivos da Qualidade e Segurança Alimentar estabelecidos;

•

Qualificar e avaliar periodicamente os fornecedores e exigir rigor na qualidade dos produtos fornecidos.
Manter uma boa comunicação com os mesmos com o objetivo de assegurar a qualidade e segurança
alimentar das matérias-primas e consequentemente dos nossos produtos;

•

Assegurar que são tidos em consideração os aspetos relevantes da responsabilidade social;

•

Garantir a satisfação dos colaboradores, com as condições de segurança e saúde no trabalho dos
mesmos;

•

Apostar no desenvolvimento tecnológico e na melhoria dos processos, de forma a fazer face às
alterações e evoluções do mercado, alcançando uma maior satisfação das expectativas e necessidades
dos clientes

•

Disponibilizar aos nossos Clientes e consumidores produtos seguros, assegurando a identificação,
avaliação e controlo dos perigos e riscos relacionados com a Segurança Alimentar, obedecendo aos
requisitos estipulados pela metodologia HACCP bem como, pela legislação e normalização aplicável, e
todos os parâmetros de qualidade previamente especificados pela DANESTI, incluindo os requisitos de
Clientes;

•

Tornar a Qualidade e a Segurança Alimentar como parte integrante da postura, mentalidade e atitudes
dos nossos Colaboradores, disponibilizando formação de modo a que consigam executar o seu trabalho
integrado no nosso padrão de qualidade;

•

Assegurar canais de comunicação eficientes na organização, com todas as partes interessadas
(fornecedores, clientes e outros), incluindo as questões relacionadas com a Segurança Alimentar;

Para que sejam alcançados os objetivos assumidos nesta Política da Qualidade, comprometemo-nos a melhorar
continuamente a eficácia do nosso Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, a cumprir os requisitos da
norma ISO 9001 e da certificação de produtos em modo de produção biológico, bem como todos os requisitos legais
associados à nossa atividade.
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