
   

 

 

 

 

A PROBAR compromete-se a assegurar a qualidade dos produtos fabricados e distribuídos satisfazendo as necessidades 

dos clientes e consumidores garantindo inovação, qualidade e segurança alimentar. 

Orienta a sua atuação através dos seguintes princípios: 

 Identificar as necessidades e expectativas dos clientes e consumidores visando progressivamente a sua satisfação, 

confiança e preferência; 

 Garantir a eficácia dos processos e melhorar continuamente o seu desempenho;  

 Prevenir e minimizar os impactos ambientais, promovendo a utilização racional dos recursos naturais e a 

prevenção da poluição; 

 Respeitar os direitos humanos e princípios éticos e investir no desenvolvimento profissional dos seus 

colaboradores, mantendo-os motivados e integrados nos seus postos de trabalho tornando-os responsáveis pela 

qualidade e segurança alimentar dos produtos e serviços prestados; 

 Estimular o desempenho de Fornecedores e Prestadores de Serviços e procurar estabelecer relações de parceria e 

fidelidade a longo prazo que nos permitam garantir a qualidade e segurança alimentar do produto final; 

 Promover a comunicação interna e externa, assegurando a informação sobre a sua atividade, nomeadamente no 

que diz respeito à qualidade e segurança alimentar; 

 Manter um sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar em conformidade com os requisitos dos 

referenciais IFS - International Featured Standard - Food, NP EN ISO 9001, bem como do sistema HACCP;  

 Promover uma CULTURA DE SEGURANÇA ALIMENTAR baseada em valores, crenças e normas partilhadas, através 

da informação, formação, envolvimento e consciencialização de todos os colaboradores; 

 Assegurar o cumprimento de todos os requisitos, incluindo os de carácter legal e regulamentar aplicáveis à 

atividade, assim como outros subscritos pela empresa, em matéria de qualidade, segurança alimentar e ambiente; 

 Garantir investimentos que assegurem o aumento da eficiência de toda organização e contribuam para a 

competitividade, o sucesso e a sustentabilidade económico-financeira da empresa; 

 Promover a sustentabilidade da empresa através de uma atitude e postura pró-ativas, tendo sempre por base a 

produção de produtos seguros, com qualidade, legalidade e autenticidade. 

A administração da PROBAR encontra-se empenhada na prossecução destes princípios através de um envolvimento 

ativo na melhoria contínua. 

Coimbra, 31 de janeiro, de 2022 

A Administração 
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