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A NOSSA MISSÃO 

Our mission 

Levarmos os melhores produtos alimentares às pessoas e sermos os melhores no 

que fazemos. 

To bring the best food products to people and be the best at what we do. 

  

 

OS NOSSOS VALORES 

Our principles 

Somos apaixonados pelos nossos produtos e marcas 

We are passionate for our products and brands 

 

Temos carinho pela comunidade e ambiente 

We cherish the community and the environment 

 

Trabalhamos como equipa, com foco no indivíduo 

We work as a team, with focus on every individual 

 

Confiamos na razão, atentando a nossa intuição 

We trust our reasoning and we listen to our intuition 

 

Ansiamos por novos desafios e aventuras 

Always chasing new challenges and adventures 
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O NOSSO COMPROMISSO 

Our commitment 

Adotar um comportamento ético, social e ambientalmente responsável. 

Behaving ethically and responsibly towards society and the environment. 

 

Garantir a higiene, segurança alimentar, qualidade, autenticidade, segurança e licitude 

dos produtos colocados no mercado. 

Ensuring hygiene, food safety, quality, authenticity, security, and the lawful 

compliance of the products placed on the market. 

 

Cumprir os requisitos legais, estatutários, regulamentares e normativos que nos sejam 

aplicáveis e todos os que voluntariamente sejam subscritos pela empresa. 

Comply with the legal, statutory, regulatory, and normative requirements which 

are apply to us and all those who voluntarily are subscribed by the company. 

 

Cumprir os compromissos assumidos e assegurar a satisfação dos nossos clientes e demais 

partes interessadas. 

Upholding our commitments and assuring the satisfaction of our customers and 

stakeholders. 

 

Garantir a melhoria continua e sustentada dos nossos processos e produtos, a par da 

melhoria continua da eficácia do sistema de gestão integrado. 

Ensure the continuous and sustained improvement of our processes and products, 

along with the continuous improvement of the effectiveness of the integrated QFS 

managing system. 

 

Promover uma comunicação eficaz, e em tempo útil, com todas as partes interessadas. 

Promote timely and effective communication with the stakeholders. 


