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CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA, S.A.U. | Ctra. Villafranco del Guadiana-Balboa, km. 1,5 - 06195 Villafranco del Guadiana | BADAJOZ | ESPAÑA | Phone: +34 924 448 038 | Fax: +34 924 448 101
ROMA S.L. | Ctra. Villafranco del Guadiana-Balboa, km. 1,5 - 06195 Villafranco del Guadiana | BADAJOZ | ESPAÑA | Phone: +34 924 448 038 | Fax: +34 924 448 101
CONESA VEGAS ALTAS, S.L.U | Autovía A-5, Km 294 - 10100 Miajadas | CÁCERES | ESPAÑA | Phone: +34 927 345 090
CONESA PORTUGAL, S.A. | Montinho de Baixo 7490-909 | MORA | PORTUGAL | Phone: +351 266 403 193
AGRAZ, S.A. | Ctra. N-V, km 390 - 06195 Villafranco del Guadiana | BADAJOZ | ESPAÑA | Phone: +34 924 448 806 | Fax: +34 924 448 126
TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS BAJO GUADALQUIVIR, S.L. | Ctra. El Trobal a los Palacios y Vca, s/n, 41727 El Trobal – Los Palacios y Villafranca | SEVILLA | ESPAÑA | Phone: +34 955 895 193
ALGOSUR PINZÓN, S.L. | Ctra. Pinzón a los Palacios, km 1, 41728 Pinzón – Utrera | SEVILLA | ESPAÑA | Phone: +34 955 893 51
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A administração do GRUPO CONESA (CONESA BADAJOZ, AGRAZ, CONESA VEGAS ALTAS, CONESA
PORTUGAL E CONESA ANDALUCÍA (PINZÓN E TROBAL)) está plenamente consciente de que o mercado atual do
seu produto está em constante evolução e para competir é imprescindível proporcionar ao cliente um produto de
alta qualidade.

Estas constantes mudanças e o ambiente competitivo de mercado para o GRUPO CONESA representa um
desafio e uma oportunidade para se consolidar e destacar no seu setor. Para o efeito, a nossa organização,
adaptou sistemas e objetivos para as exigências deste ambiente, com destaque para o sistema de qualidade,
ambiental e segurança alimentar como um dos pilares básicos que leva o GRUPO CONESA ao êxito empresarial.
Com este espírito o GRUPO CONESA definiu e implementou um Sistema de Qualidade, Segurança Alimentar e
Gestão Ambiental, que satisfaz os requisitos das normas NP EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e o protocolo BRC,
regulamento HALAL e KOSHER e está estruturado e adaptado para o fabrico específico de concentrado de tomate
(GRUPO CONESA), cubos de tomate (CONESA BADAJOZ, AGRAZ, CONESA VEGAS ALTAS, CONESA PORTUGAL), pó
de tomate (AGRAZ e CONESA BADAJOZ), tomate temperado (CONESA BADAJOZ e CONESA PORTUGAL), fibra de
tomate (AGRAZ) e tomate pelado (CONESA PORTUGAL).

Além disso, consciente da necessidade de assegurar o fabrico de acordo com a qualidade especificada,
segurança, saúde, legalidade y autenticidade dos produtos que fabrica, o GRUPO CONESA compromete-se com a
identificação, avaliação e controlo dos perigos relativos à segurança alimentar e tem definido e implementado um
sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo, conforme estabelecido na Regulamentação aplicável.
Portanto, temos tentado integrar o HACCP no sistema da qualidade e gestão ambiental definido pelas normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015. Desta forma, tratou-se de complementá-lo do ponto de vista da segurança, da saúde
e da legalidade dos produtos fabricados e simultaneamente aproveitar as vantagens que a norma oferece do
ponto de vista da gestão da qualidade.

A Administração do GRUPO CONESA assume a sua responsabilidade para com os clientes e reconhece que
a qualidade é “a capacidade de atender às necessidades dos clientes, incluindo os que se regem pelos
regulamentos Halal e Kosher” e que a realização desta meta de forma estável e duradoura é baseada num
conjunto de tarefas sistemáticas e planeadas. Além disso, proporciona a base para a melhoria contínua da
organização e compromete-se a cumprir com os diferentes requisitos estabelecidos pelo cliente e outras partes
interessadas, cumprir com os requisitos legais e a melhorar continuamente a eficácia do seu sistema de gestão da
qualidade. Para atingir este objetivo, foi implementado este sistema de Qualidade e Segurança Alimentar, cujo
cumprimento é obrigatório a todo o pessoal da Empresa que dirige, execute ou verifique qualquer trabalho que
incida direta ou indiretamente na qualidade, entendida esta tal como foi definida anteriormente.

POLÍTICA DE GESTÃO
(QUALIDADE, GESTÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR)

GRUPO CONESA

MG AX1
Rev.2
(01-02-2019)

Outro objetivo que se persegue na implementação do sistema é melhorar o funcionamento / maior
racionalidade das atividades relacionadas com a qualidade. A Administração adquire o compromisso de que a
política da qualidade e segurança alimentar é difundida a todas as partes interessadas e relacionadas com a
Qualidade, entendida, implementada, revista e atualizada. O GRUPO CONESA, consciente do impacto que as suas
atividades podem proporcionar ao ambiente, estabelece um compromisso de proteção ambiental com a
finalidade de minimizar os seus impactes ambientais. O cumprimento deste compromisso é um objetivo prioritário
para a Administração e para todos os funcionários da empresa, já que o GRUPO CONESA considera que o respeito
pelo ambiente é um aspeto fundamental de sustentação.

A política ambiental do GRUPO CONESA assenta nos seguintes princípios:
•

Cumprimento legal

•

Melhoria contínua

•

Proteção do ambiente

Igualmente a Administração garante a comunicação da informação do cumprimento de requisitos
regulamentares, legais e de consumidores a todo o pessoal. Para a realização destes princípios, a Administração
compromete-se a:
•

Adotar as medidas necessárias para prevenir a contaminação e quando tal não seja possível, reduzir ao
mínimo as emissões de contaminantes.

•

Fazer uso racional dos recursos naturais, matérias-primas e energia.

•

Adotar todas as medidas necessárias para garantir a conformidade com todas as regulamentações
ambientais aplicáveis à nossa atividade a nível Europeu e Estatal, assim como qualquer requisito que o
GRUPO CONESA subscreva para o futuro.

•

Adotar as medidas necessárias para impedir emissões acidentais ao meio ambiente.

•

Controlar o consumo de água para que não afete os locais onde estão inseridas as indústrias do grupo, as
partes interessadas e fundamentais do nosso grupo de empresas.

•

Difundir a política ambiental entre os funcionários, fornecedores, empresas subcontratadas e outras
partes interessadas.

•

Formar e treinar cada funcionário, fazendo com que sejam participantes ativos do nosso Sistema.

•

Comprometer-se com a melhoria contínua dos objetivos ambientais.
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