POLÍTICA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
A Ecociclo – Energia e Ambiente S.A., assume o compromisso de implementar e manter
todos os requisitos aplicáveis da Cadeia de Custódia, de acordo com os referenciais
normativos do FSC (FSCC016350) e do PEFC, sempre numa perspetiva de melhoria
contínua.
Neste âmbito declara não estar direta ou indiretamente envolvida nas seguintes
atividades:



Exploração ou comércio ilegal de madeira ou de produtos florestais, ou madeira de
zona de conflito. Incluindo, mas não se limitando às práticas de gestão florestal, à
proteção da natureza e do ambiente, às espécies protegidas e ameaçadas, às
questões relacionadas com a saúde e a segurança no trabalho, o combate à corrupção
e o pagamento de impostos e direitos aplicáveis;



Operações de gestão florestal que ameaçam elevados valores de conservação ou
ecológicos, que não contribuem para a manutenção ou melhoria da biodiversidade
na paisagem, ecossistema, espécie ou escala genética;



Atividades em que a capacidade das florestas de produzirem uma variedade de
produtos lenhosos e não lenhosos de forma sustentável não é mantida, ou que os
níveis de exploração excedem uma taxa que pode ser mantida a longo prazo;





Conversão significativa de florestas em plantações ou outros usos não florestais;
Introdução de organismos geneticamente modificados em operações florestais;
Violação de qualquer das convenções fundamentais do ILO, tal como definida na
Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 1998; e



Atividades que não cumprem o espírito da Declaração das Nações Unidas sobre os
Direitos dos Povos Indígenas (2007).

A Ecociclo tem implementado e certificado um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança
Ocupacional pela norma ISO 45001, pelo que está comprometida com todos os
requisitos sociais, de saúde e segurança no trabalho, nomeadamente:




Não utilizar mão de obra com idade inferior à idade mínima permitida por lei;
Não fazer uso de trabalho forçado, entendido como qualquer trabalho que seja obtido
sob ameaça ou coação a uma pessoa, que não se tenha voluntariado para a sua
realização, ou exigindo tal trabalho como forma de pagamento de uma dívida com a
empresa;



Prevenir todos os tipos de discriminação laboral, tanto na contratação como no
emprego ativo; e



Permitir a livre associação dos seus trabalhadores, a eleição dos seus representantes
e o cumprimento da legislação nacional em matéria de negociação coletiva.

A participação empenhada dos colaboradores é fundamental para a concretização desta
Política, que é revista no mínimo anualmente nas reuniões de Revisão do Sistema de
Gestão Integrado, para verificação e manutenção da sua adequabilidade.
A Gestão de Topo assume a responsabilidade pela implementação e manutenção desta
Política.
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