
POLÍTICA DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE 
 
A direção da FERRER ALIMENTACIÓN, S.A. e a MEDIR, FERRER Y CIA, S.A. consciente de 
que a qualidade e o meio ambiente são dois princípios básicos para o desenvolvimento 
da sua atividade, sustenta o seu compromisso nestes termos através dos seguintes 
objetivos: 
 

1. Adaptação às necessidades e expetativas dos clientes, promovendo desta forma 
uma estreita colaboração com base no trabalho à medida de qualquer elemento 
ou circunstância que o requeiram. 

2. Estabelecimento de uma relação de confiança com as nossas representadas para 
poder implementar a sua imagem nos nossos elementos. É por isso que as nossas 
representadas e os nossos clientes são a razão de ser da empresa. 

3. Profundo conhecimento do mercado nacional e internacional para se antecipar 
às necessidades dos clientes. 

4. Analisar e integrar no nosso negócio o desenvolvimento no mercado de novas 
gamas de produtos associadas às novas tendências do consumo emergentes nas 
indústrias alimentar e química. 

5. Rapidez em todas as etapas de prestação do serviço, desde a receção da 
encomenda até à entrega do produto ao cliente. 

6. Elevado compromisso e envolvimento de todos os colaboradores para o 
cumprimento dos nossos objetivos e, por conseguinte, os objetivos dos nossos 
stakeholders. 

7. Dotar as pessoas dos conhecimentos necessários para as suas actividades diárias 
e possibilitar o seu crescimento e desenvolvimento profissional da equipa através 
de uma formação contínua. 

8. O cumprimento de todos e cada um dos requisitos aplicáveis à empresa em 
termos de: 

o Legalidade  
o Segurança alimentar 
o Sustentabilidade  
o Matérias-primas e serviços  

Tudo isto sem esquecer o cumprimento obrigatório do código de ética da 
empresa por parte dos colaboradores e dos nossos stakeholders. 

9. Proteger o meio ambiente através de uma gestão adequada de recursos e uma 
prevenção da contaminação, respondendo às exigências da sociedade. 

10. O compromisso de melhoria constante do sistema de gestão de qualidade em 
todos os âmbitos da atividade incluindo os produtos, serviços, processos para 
conseguir um desempenho que nos ajude a alcançar a excelência. 



Esta política foi entendida, implementada e mantida em todos os níveis da empresa 
FERRER ALIMENTACIÓN, S.A. e a MEDIR, FERRER Y CIA, S.A. e será revista periodicamente 
pela direção da empresa. 
 
Esta declaração de intenções vai ser uma das fontes de inspiração para o 
desenvolvimento de objetivos de melhoria, que se repercutirão num progresso constante 
do sistema de gestão de qualidade, com o objetivo de apresentar as melhores prestações 
a todos os elementos da cadeia de valor (fornecedores, clientes, colaboradores, 
consumidores e acionistas). 
 
 

Emma Gómez Ballesté 
Diretor-Geral 
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