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Face à crescente necessidade de satisfazer mercados mais exigentes, com produtos seguros, de qualidade e a preços competitivos e 

consciente de que a sua actividade produz efeitos no ambiente, a empresa Aviário do Resouro assume a sua responsabilidade em ser 

proactiva e tem vindo a desenvolver esforços que permitam garantir ao consumidor um produto de elevada qualidade e segurança e em 

respeito para com a preservação ambiental. Desta forma, assumiu a adopção e a implementação de um Sistema de Gestão Integrado nos 

domínios da Qualidade, do Ambiente e da Segurança Alimentar como ferramenta de apoio à sua actividade. 

No âmbito do sistema de gestão, a empresa define a sua Política do Sistema de Gestão Integrado, na qual fica estabelecido que a empresa, 

assegura a qualidade dos seus produtos, atendendo às especificações dos clientes, dentro da legislação aplicável, efectuando em todas as 

etapas do processo da produção de ovos os controlos necessários para garantir ao consumidor um produto seguro promovendo a adopção de 

práticas ambientais eco eficientes e actuando de forma ambientalmente responsável.  

A Inovação, assim como o investimento em tecnologia para acompanhar as tendências, com o objectivo de reduzir custos e impactes 

ambientais, também são preocupações da empresa Aviário do Resouro. 

 

Nesta perspectiva adopta o compromisso de melhoria contínua dos seus processos de gestão, de organização e de produção, através da 

implementação do Sistema de Gestão Integrado, o qual se baseia objectivamente nos seguintes princípios: 

���� Satisfação dos Clientes e Consumidores 

Melhorar continuamente a oferta actual de forma a satisfazer clientes e consumidores quanto às suas necessidades e preferências, 

contribuindo para o seu bem-estar através das variáveis de diferenciação: qualidade, segurança alimentar, conveniência. 

���� Garantia da Qualidade e Segurança Alimentar 

Promover e garantir as boas práticas de higiene, assegurando a produção de alimentos seguros, através de uma rigorosa 

identificação, avaliação e controlo de perigos. 

Apresentar-se no mercado com uma imagem de Qualidade e Segurança relativamente aos seus produtos. 

���� Prevenção da Poluição e Melhoria do Desempenho Ambiental 

Integrar as componentes ambientais no processo de planeamento e tomada de decisão. 

Promover a melhoria contínua no desempenho ambiental, nomeadamente através da adopção e das melhores práticas e técnicas 

disponíveis visando sempre a prevenção da poluição, utilização sustentável dos recursos e, consequentemente, a minimização dos 

impactes ambientais. 

 Adoptar boas práticas de prevenção e actuação face à ocorrência de situações de emergência de forma a minimizar os possíveis 

danos no ambiente. 

Pautar por princípios éticos de transparência, honestidade e integridade, as relações com as autoridades competentes e as restantes 

partes interessadas. 

���� Proximidade dos Parceiros 

Estabelecer ligações fortes e duradouras com os intervenientes da cadeia de valor – fornecedores e clientes – baseada na partilha de 

conhecimento e criação de valor. 

���� Envolvimento das Pessoas 

Envolver as pessoas no crescimento da Organização, valorizar os seus contributos e estimular o desenvolvimento individual e o 

trabalho em Equipa. 

Promover a formação, informação e sensibilização dos seus colaboradores, com vista à promoção do desenvolvimento de 

competências, à responsabilização, valorização e ética profissional. 
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���� Responsabilidade 

Assegurar o cumprimento de todos os requisitos, incluindo os de carácter estatutário, regulamentar e legais aplicáveis, e outros 

subscritos neste âmbito, incluindo os das normas de certificação aplicáveis, afectos a área de negócio da empresa Aviário do 

Resouro. 

���� Comunicação 

Envolver a comunidade e outras partes interessadas no respeito pelos princípios e compromissos anteriormente referidos, através da 

consolidação dos mecanismos de comunicação interna e externa adoptados. 

 

O AVIÁRIO DO RESOURO divulga internamente, de forma adequada, a sua Política a todos os colaboradores, implementando-a e mantendo-

a em todos os níveis hierárquicos e funcionais. 

Anualmente são revisto e estabelecidos os princípios, objectivos e metas para o SGI do AVIÁRIO DO RESOURO numa óptica de melhoria 

contínua da eficácia e eficiência do sistema de gestão integrado. Estes objectivos são propostos pela EQASA em conjunto com a Gerência, 

sendo em seguida elaborados e implementados planos de acção que permitam a sua concretização. 
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