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Declaração da Política da Qualidade e Segurança Alimentar 

 

A Pan & Past – Produtos de Panificação e Pastelaria Unipessoal, Lda é uma empresa 

independente, dirigida para a inovação e melhoramento contínuo, apostando fortemente na 

qualidade e segurança dos seus produtos. A empresa afirma o seu compromisso na 

implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, estando assim 

empenhada numa ética profissional exigente. 
 

Política da Qualidade e Segurança Alimentar 
 

A Pan & Past pretende: 
 

- Estabelecer e manter um conhecimento actualizado das necessidades e expectativas 

dos clientes; 

- Garantir uma comunicação activa com os clientes e com os fornecedores de modo a 

contribuir para a rapidez de comunicação, garantindo deste modo a máxima eficiência 

deste serviço; 

- Elevar os padrões de assiduidade, pontualidade e confiança do serviço; 

- Criar e manter uma relação de confiança da empresa e dos seus serviços/produtos 

com clientes e fornecedores tendo como base a garantia e exigências de qualidade e 

segurança alimentar; 

- Incentivar a formação para a actualização e qualificação dos recursos humanos em 

geral, conduzindo deste modo a uma maior motivação e melhoria na execução das 

suas tarefas, incluindo a manutenção das boas práticas para o sector envolvente;  

- Identificar todos os perigos associados às suas actividades e produtos no âmbito da 

segurança alimentar; 

- Garantir o cumprimento de todas as actividades de monitorização de modo a contribuir 

para a eficácia do sistema de Qualidade e Segurança Alimentar, bem como a sua 

melhoria e actualização continua; 

- Garantir a comunicação adequada entre todos os departamentos da empresa e 

entidades externas, inclusive Autoridades de Segurança Alimentar; 

- Garantir que produtos e actividades inerentes aos processos estão de acordo com a 

legislação, padrões e códigos de prática relevantes. 

Através do cumprimento destes requisitos, a Pan & Past empenha-se em garantir uma imagem 

de credibilidade e profissionalismo orientada para a satisfação dos seus clientes, fornecedores 

e colaboradores. 

Declaramos que a presente é cópia fiel da Politica de Qualidade Pan & Past, aprovada pela gerência a 27 
de Julho de 2017. 




