
 
 

 

Política de Ambiente e Segurança Alimentar 
 

A Marinhave, enquanto estabelecimento industrial de produção, abate e distribuição 
de patos, está consciente da importância da Segurança Alimentar na saúde das 
populações, e do impacte das suas actividades no Ambiente. Para o efeito, dispõe dos 
meios necessários para garantir o bom funcionamento e cumprimento das suas obrigações.  

A adopção de medidas para satisfazer os requisitos dos Sistemas de Gestão Ambiental 
e de Segurança Alimentar pretendem um bom desempenho ao nível da qualidade e 
segurança assim como a preservação e respeito pelo meio ambiente bem como pelo 
desenvolvimento sustentado. 

Desta forma, a Marinhave assume como seu objectivo promover a Segurança 
Alimentar e um bom desempenho ambiental com a participação responsável dos seus 
Colaboradores, quer na produção de géneros alimentícios inócuos e seguros, quer na 
prevenção da poluição e na preservação dos recursos naturais. Cumprimento das boas 
práticas de Bem-estar animal desde a produção primária até ao momento da occisão. 
Adoptar políticas de não discriminação de acordo com o descrito no Código de Conduta 
da Marinhave, que incluam: saúde, género, religião, deficiência, orientação sexual e 
nacionalidade. 

Assim, a Marinhave assume o compromisso de participar num esforço de Melhoria 
Contínua na produção de Alimentos Seguros e protecção do Meio Ambiente sendo que 
para tal pretende: 

Manter uma colaboração aberta e activa com as Entidades Oficiais, Clientes e 

Colaboradores ou qualquer outra entidade interessada nas suas actividades; 

Ampliar esforços para garantir que a sua actividade, enquanto Indústria Agro-Alimentar 

se desenvolva no sentido de cumprir as obrigações de conformidade que lhe sejam 
aplicáveis, desenvolver, melhorar continuamente e divulgar uma cultura de segurança 
alimentar a todas as partes interessadas, bem como cumprir os requisitos de clientes, da 
Certificação Halal e de Responsabilidade social; 

Reduzir, reutilizar, reciclar e revalorizar os resíduos; 



Identificar, avaliar e controlar todos os perigos relacionados com a segurança, fraude 

alimentar  e autenticidade dos produtos por si comercializados com vista a assegurar a 
inocuidade dos mesmos; 

Normalizar a divulgação da Política Ambiental e de Segurança Alimentar junto dos 

colaboradores e outras partes interessadas; 

Habilitar, sensibilizar e motivar os colaboradores e todos aqueles que desempenhem 

actividades em seu nome a adoptar boas práticas ambientais, de segurança alimentar e 
de Bem-estar animal; 

Assegurar esforços no sentido da minimização dos seus consumos de energia e água e da 

protecção dos recursos hídricos, geológicos e atmosféricos; 

Verificar e promover o aumento da eficiência produtiva e o controlo e redução do nível 

de emissões poluentes adoptando as melhores práticas e tecnologias disponíveis; 

Examinar a importância da componente ambiental e de segurança alimentar em todas as 

fases do processo de produção e expedição até ao cliente. 

 
 
Para garantir uma melhoria contínua na sua actividade, a Marinhave estabelece um 
Sistema de Gestão Ambiental e Segurança Alimentar que permita implementar as acções 
necessárias à concretização dos compromissos assumidos na Política 
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