Política do Sistema Integrado de Gestão

A NUTRINOVA – Nutrição Animal, S.A. insere-se no setor da alimentação animal com uma cultura assente em
valores e princípios consistentes com uma gestão pró-ativa e geradora de valor. Dedica-se à produção e
comercialização de aditivos para a produção animal. Faz igualmente parte da sua atividade a consultoria em
nutrição e bem-estar animal, apoio técnico e veterinário especializado, bem como serviços laboratoriais para
o controlo da qualidade das matérias-primas e dos alimentos para animais.

A Qualidade e a Segurança Alimentar são interpretadas pela Nutrinova, SA como vetores essenciais no
reforço da sua competitividade e, para tal, empenha-se na implementação e manutenção da certificação do
Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar (ISO 9001 e ISO 22000) e da Acreditação
(ISO 17025) do seu Laboratório, comprometendo-se a:

Normalizar os procedimentos por forma a garantir a melhoria contínua dos processos implementados;
Usar o conhecimento e a experiência, de todos colaboradores, na análise e resolução de ocorrências;
Transmitir a Política do Sistema Integrado de Gestão a todas as partes interessadas;
Reduzir e controlar todos os perigos relacionados com a Segurança dos produtos comercializados com vista a
assegurar a inocuidade dos mesmos;

Inovar e desenvolver novos produtos e serviços, indo ao encontro das expectativas e necessidades dos
clientes;

Negociar de forma ética, pautando por princípios éticos de transparência, honestidade e integridade quer nas
relações com clientes, quer com as autoridades competentes e com todas as partes interessadas;

Otimizar a infraestrutura por forma a garantir a satisfação do cliente e restantes partes interessadas e,
consequentemente, o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e outros exigidos;

Verificar e promover o aumento da eficiência produtiva garantindo a sustentabilidade e a excelência na
gestão da organização;

Ampliar esforços para garantir dinamismo, imparcialidade e confidencialidade na relação com os clientes,
promovendo atitudes de excelência, cooperação e empenho dos seus colaboradores na aplicação dos seus
valores e princípios.

Com a aplicação dos princípios enunciados a Nutrinova, SA procura fomentar a motivação e a participação de
toda a equipa de trabalho, investindo na sua formação e valorização pessoal e assegurando a
consciencialização para a importância das suas atividades e para a manutenção de um ambiente de trabalho
seguro e saudável.

