
Política de Qualidade, Segurança Alimentar e Ambiente

Objetivos Gerais
Satisfação dos clientes
Segurança Alimentar
Consolidação da empresa
Ambiente
Responsabilidade social

Satisfação dos clientes
Qualidade – Este é O objetivo. Queremos proporcionar aos clientes uma oportunidade exclusiva de comprar um produto diferenciado pela elevada qualidade, produzido
por meios próprios e através de uma produção própria da matéria prima, controlando todos os processos desde a produção de azeitona até à obtenção do azeite virgem
extra. Preocupamo-nos ainda por ter uma atitude que satisfaça as expectativas dos nossos clientes em todos os compromissos assumidos.

Segurança Alimentar
Garantia – Através do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, podemos garantir aos consumidores dos nossos produtos, que todos os processos são rigorosamente
controlados, o que nos permite anular qualquer risco de segurança alimentar e assim obter uma garantia total da qualidade dos nossos azeites. O cumprimento de toda a
legislação aplicável é também uma preocupação permanente.
Cultura – Com o objetivo de construir uma cultura de segurança alimentar, empenhamos-nos na partilha de valores e prática para incentivar a que todas as pessoas 
tomem consciência do seu envolvimento e comportamento relacionados com a segurança alimentar

Consolidação da empresa
Solidez – Na Innoliva pretendemos manter uma estrutura solida baseada no respeito pelos colaboradores, pela sua segurança e bem estar, contanto continuamente com
a sua participação e empenho para promover um crescimento continuo e sustentado da empresa;

Ambiente
Proteção do ambiente e prevenção da poluição - Sabemos que a nossa atividade depende do ambiente e por isso, para assegurar a continuidade, trabalhamos todos os
dias para garantir a maior eficiência na gestão dos recursos de forma a reduzir os impactes ambientais, procuramos assegurar o cumprimento das obrigações de
conformidade.
Nesse sentido, garantimos o sucesso desse esforço, produzindo 100% do nosso azeite segundo o Modo de Produção Integrada ou Biológica.
Conscientes da escassez de recursos, em particular da região em que estamos inseridos, pomos ainda mais empenho na monitorização da utilização de água, energia e da 
evolução das características dos solos. Sabendo da importância de comunicar tudo isto as partes interessadas, tratamos de certificar através de entidades externas, as 
nossas práticas e resultados, aproveitando todas as oportunidades para melhorar, por nós e pelo ambiente.

Responsabilidade social
Desenvolvimento – Estando em pleno meio rural, somos conscientes da importância do nosso projeto para um desenvolvimento sustentado da região, empregando
recursos humanos locais e trabalhando direta ou indiretamente com fornecedores da região. A nível nacional também damos o nosso contributo, principalmente ao
exportar grande parte da nossa produção.
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