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V. A NOSSA POLÍTICA 
 

A Política Integrada no âmbito dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Segurança 

Alimentar, Saúde e Segurança no Trabalho, Responsabilidade Social, Conciliação 

e Ambiente, e em consonância com a missão e visão do Grupo Nabeiro – Delta 

Cafés visa consolidar o posicionamento e atuação da empresa num quadro de 

respeito integral de uma forma socialmente responsável e sustentada, assente 

na transparência da informação e no respeito mútuo das relações que 

estabelece com as partes interessadas, e compromete-se com os seguintes 

valores e princípios: 

 Cumprir os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à atividade, 

assim como outros requisitos que sejam subscritos pela organização: 

 Antecipar, avaliar e promover de uma forma contínua e sistemática a 

satisfação das necessidades e expectativas de todas as partes 

interessadas visando progressivamente a sua confiança nos produtos e 

serviços; 

 Simplificar e otimizar os processos e recursos, através de uma gestão 

transversal para o desenvolvimento sustentável e procura da melhoria 

contínua; 

 Empenhar-se na resolução eficaz e eficiente das reclamações de todos 

os clientes, tendo para o efeito uma linha de apoio ao cliente e 

procedimentos definidos que suportam todo o processo de tratamento 

de reclamações. As sugestões, também são consideradas como imput 
para a melhoria; 

 Melhorar continuamente as suas atividades, métodos e equipamentos no 

local de trabalho, de modo a prevenir lesões, ferimentos e danos para a 

saúde dos seus colaboradores; 

 Melhorar continuamente e de forma progressiva o desempenho do 

sistema de gestão integrado e das atividades desenvolvidas, efetuando 

uma revisão periódica ao sistema, tendo como base os resultados da 

análise aos objetivos e indicadores definidos em cada área da 

organização. Estes devem estar em consonância com os resultados 

obtidos através do processo de diálogo com as partes interessadas e dos 

planos de contingência; 

 Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, 

a sua motivação, formação, atualização, sensibilização permanente de 

forma a contribuir ativamente para atingir os resultados pretendidos 

pela organização; 

 Garantir a segurança alimentar em toda a cadeia de fornecimento, 

assegurando as três vertentes: Segurança Alimentar, Defesa Alimentar e 

Fraude Alimentar, para os produtos e serviços comercializados, 

garantindo a rastreabilidade, o controlo do programa de pré-requisitos, 

o controlo dos pontos críticos de controlo e o controlo dos pré-requisitos 

operacionais detetados na análise de perigos. Para o efeito, existe uma 
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equipa multidisciplinar de segurança alimentar transversal a todas as 

áreas/ setores da empresa; 

 

 Promover e garantir a minimização dos impactes das nossas atividades, 

bens e serviços em qualquer uma das etapas do ciclo de vida, tomando 

medidas e ações de forma a proteger o ambiente, prevenir a poluição, 

garantir a utilização sustentável dos recursos, a mitigação e adaptação 

às alterações climáticas, a conservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas, mantendo o equilíbrio entre as exigências 

socioeconómicas e a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental 

e do seu desempenho ambiental; 

 Condenar o trabalho infantil, o trabalho forçado e compulsório, não 

compactuando com tais práticas por parte de terceiros, que nos forneçam 

produtos ou serviços; 

 Permitir a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, não 

discriminando, garantindo o cumprimento dos princípios consagrados no 

Direito do Trabalho respeitantes a horários de trabalho, práticas 

disciplinares e remuneração, e garantir a conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal. 

 Promover medidas que permitam aos nossos colaboradores e famílias 

conciliar as necessidades profissionais com as familiares. 

 Apoiar os colaboradores do Grupo Nabeiro Delta Cafés em situações de 

saúde delicadas onde a necessidade de recursos financeiros é imperiosa 

e inadiável.  

 Promover o bem-estar físico e emocional de todas as pessoas ao serviço 

da empresa. 

 Assegurar um conjunto de serviços e regalias, a preços especiais de 

colaborador, facilitando o bem-estar da família.  
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