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CONTEXTO DA POLÍTICA 

 

A Sociedade Agrícola Quatro Cravos é uma empresa que integra o setor de produção e 

comercialização de vinhos tranquilos, espumantes e frisantes, operando atualmente a partir da 

Amoreira da Gândara, concelho de Anadia. 

 

Estando consciente da importância do sistema de gestão da segurança alimentar, com referência à 

norma ISO 22000:2018, adotou um conjunto de princípios de gestão por processos para todas as 

empresas, de forma a estas poderem concretizar os objetivos da organização: 

- Focalização no cliente, promovendo a satisfação das suas necessidades e expectativas ao 

melhorar continuamente a qualidade dos produtos e serviços prestados; 

- Adotar o sistema de gestão por processos a todos os níveis de direção das empresas; 

- Procurar a satisfação dos colaboradores, sócios e fornecedores; 

- Desenvolver novos produtos e melhorar os produtos existentes para os tornar referências de 

mercado; 

- Promover a internacionalização dos produtos e serviços; 

- Aumentar a produtividade e o nível de desempenho dos processos de trabalho; 

- Desenvolver a atividade de uma forma sustentável e com respeito pelo meio ambiente. 

- Assegurar que os nossos produtos são inócuos e isentos de toxicidade, comprometendo-nos a 

identificar, avaliar e controlar os perigos e riscos relacionados com a Segurança Alimentar 

obedecendo aos requisitos estipulados pela metodologia H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical 

Control Points); 

- Implementar e melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Segurança Alimentar da empresa, 

segundo o referencial ISO 22000:2018 garantindo o cumprimento de todos os requisitos contratuais, 

legais e regulamentares, e outros que a empresa subscreva aplicáveis ao sector de atividade. 

- Assegurar a comunicação adequada na cadeia alimentar. 

- Promover o desenvolvimento contínuo dos colaboradores proporcionando-lhes a necessária 

formação, meios e responsabilidades para que executem as suas funções de acordo com o SGSA. 
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