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A SORIA NATURAL S.A., é uma empresa de capital soriano líder no sector da medicina natural. Foi criada
em 1982, e desde então o seu crescimento tem sido exponencial. Na actualidade desenvolve a sua
actividade na elaboração de medicamentos tradicionais à base de plantas e homeopáticos, produtos
fitoterapêuticos, oligoterapêuticos, cosméticos, suplementos alimentares, dietéticos e alimentos inovadores e
de elevada qualidade, este trabalho conseguiu que no sector onde se encontra situada a empresa, a nossa
marca se identifique com produtos de qualidade.
Desde as suas origens manteve um inquestionável compromisso com a Qualidade, a Segurança Alimentar e
o Meio Ambiente, aplicando os mais estritos sistemas de segurança e controlo de qualidade, segurança
alimentar e gestão ambiental.
Neste sentido além de ter uma filosofia de dotar o mercado de produtos conforme as Leis específicas da
Comunidade Muçulmana e que cumpram com a Marca de Garantia HALAL. Para conseguir este
propósito, a Direção ds Soria Natural, S.A compromete-se a:
Dotar dos recursos necessários para que quando um Alimento é considerado HALAL se ajuste à
normativa islâmica plasmada no Alcorão, nas tradicionais palavras do Profeta Maomé e nos
ensinamentos dos juristas islâmicos.
Velar para o cumprimento dos requisitos acordados com os clientes em matéria de cumprimento
da Marca de Garantia HALAL, entre os que se inclui requisitos de Exportação e/ou Normas HALAL
externas.
Dispor de um Representante de Qualidade HALAL interno, que vele pelas responsabilidades de
cada membro da organização em matéria de cumprimento com a Marca de Garantia HALAL, incluindo
as responsabilidades em matéria de ética e de pessoal.
Formar e Sensibilizar adequadamente todos os funcionários que tenham influência na produção de
um produto certificado como HALAL.
Elaboração dos alimentos certificados como HALAL conforme os requisitos estabelecidos no
Regulamento de Uso da Marca de Garantia HALAL da Junta Islâmica.
Cumprir com as normas estabelecidas pela Entidade de Certificação HALAL nos seus manuais de
condições e submeter-se a um regime sancionador do Regulamento de Uso da Marca de Garantia
HALAL da Junta Islâmica.
Utilizar matérias primas para a produção de produtos HALAL que contem com um Certificado /
Declaração / Ficha Técnica ou origem tal que como o acordado com o Regulamento de Uso da Marca
de Garantia HALAL da Junta Islâmica.
Fabricar produtos HALAL que não contenham ingredientes proibidos (Haram) enumerados no
Regulamento de Uso da Marca de Garantia de HALAL da Junta Islâmica.
Elaborar produtos HALAL de forma separada no tempo e espaço dos produtos proibidos (Haram).
Manter correctamente actualizada a documentação necessária dentro do Sistema de Gestão
necessária para dar o cumprimento com o Regulamento de uso da Marca de Garantia de HALAL da
Junta Islâmica.
Etiquetar correctamente os produtos classificados como HALAL, segundo o Regulamento de uso
da Marca de Garantia de HALAL da Junta Islâmica.
Cumprir com a legislação aplicável vigente no país de destino onde se forneçam os produtos
certificados como HALAL.

A Direção da SORIA NATURAL S.A., tomará as medidas necessárias para que a Política de Corporativa
HALAL se difunda e cumpra em todas as áreas da organização, se mantenha actualizada e seja de utilidade
em todo o momento como ferramenta de gestão.
Para que assim conste assina a Presente Política HALAL:

Carlos Gonzalo Rupérez
Gerente da SORIA NATURAL S.A.
Em Garray a 26 de Fevereiro de 2019

