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A Maporal – Matadouro de Porco de Raça Alentejana, S.A, afirma-se no mercado
como uma empresa de referência cuja Missão é a prestação de serviços de abate,
desmancha, distribuição de carne, exclusivamente direccionados para o Porco de
Raça Alentejana e Porco Ibérico, de elevada qualidade e valor acrescentado
baseada no Know-How dos seus colaboradores e parceiros de negócio.
A Certificação pela Norma NP EN ISO 22000:2005, reflecte a preocupação da
Maporal, S.A, em definir e implementar um Sistema de Gestão de Segurança
Alimentar que garanta que todos os processos inerentes à sua actividade
contribuam para a obtenção de produtos finais seguros no momento do consumo,
A Administração da Maporal, S.A considera que uma sólida Política de Segurança
Alimentar constitui um instrumento fundamental da sua estratégia de negócio e,
como tal um factor de sucesso da sua actividade em que todos os colaboradores
assumem o compromisso
A Política de Segurança Alimentar definida, documenta e assegura o controlo dos
serviços

e

produtos

fornecidos

pela

empresa

Maporal,

S.A,

baseados

no

cumprimento dos requisitos estatuários regulamentares em matéria de Segurança
Alimentar, de modo a obter a plena satisfação dos clientes e dos seus requisitos.
A implementação da Politica assenta em valores de seriedade, responsabilidade,
ambição empresarial e em elevados padrões éticos: respeito, confiança e
transparência

relativamente

às

diversas

entidades,

tais

como

clientes,

fornecedores, autoridades competentes e legislação
A actividade da Maporal assenta num conjunto de procedimentos que garantem que
todos os serviços prestados, desde a recepção de animais vivos, passando pelo
Abate, até à Desmancha e Expedição de produto acabado cumprem os requisitos
estatuários regulamentares, os requisitos e expectativas dos clientes.
As acções desenvolvidas são as seguintes:
- formação contínua dos recursos humanos;
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- Implementação do Sistema HACCP em todas as fases do processo de modo a
assegurar que todos os perigos para a segurança alimentar, de ocorrência
razoavelmente expectável, são identificados, avaliados e controlados
- Assegurar procedimentos de comunicação eficazes, ao longo de toda a cadeia
alimentar para garantir a rastreabilidade de todos os produtos, desde a produção
primária até ao cliente
- Promover a melhoria continua do Sistema de Gestão e Segurança Alimentar
através de revisões periódicas;
- Melhorar a rentabilidade e promover a diminuição de custos;
- Divulgação Interna da Política de Segurança Alimentar a todos os colaboradores e
parceiros de negócio através do acesso ao Manual de Segurança Alimentar e na
afixação da Politica de Segurança Alimentar em local definido e estratégico.

A Administração
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