DECLARACAO

購登れさV鏡

Politica da Cadeia de Gestao de Produtos de Base FIorestal

A gestao de topo da Jose Neves & Cia, Lda. cumprindo com,
・ a Sua PoIitica GIobaI da QuaIidade, Ambiente, Segu「anea e ResponsabiIidade Sociai

. o seu C6digo de conduta
P「omovendo a p「ote9aO ambientai e a economia circular,

Decla「a,

Assumir o comp「Omisso em contribui「 Para a geStaO das ¶orestas de fo「ma 「esponsavei atraves da escoiha e

u帥zaeao de o「igens e p「odutos certificados FSC (Forest Stewardship Counc=) e/Ou PEFC (P「og「amme for the
Endo「sement of Fo「est Ce輔ication schemes) na gestao da p「odu9aO dos produtos, dent「O do ambito da apIica9aO
da ce巾fica9aO, que fabrica e comercializa. E, t「atar COmO SeuS OS OPjetivos constantes nestas no「mas e aplicaveis

as suas atividades e produtos. Pa「a tal, COnSidera que a sua partjcipa9aO neSteS COmP「Omissos assenta na

implementa9aO e manuteneaO de boas p「aticas confo「mes aos 「efe「enciais no「mativos,

・ Cadeja de Cust6dia FSC‑STD40‑004 V3‑O PT

・ Cadeia de Responsab掴dade PEFC ST 2002:2013

Assegura「 a cla「a e co「「eta identificacao dos p「Odutos certificados das cadeias de cust6dia e de responsab掴dade

Para COmunica「 inequivocamente as partes inte「essadas que os seus p「odutos p「ovem de bosques e florestas
SuStent台Veis e dessa fo「ma cont「ibui「 para uma consciencja

za9aO e PromOeaO ambientaI.

Fazer os controIos inte「nos de cumprjmento devidos e apIicaveis para evita「 a mistura de produtos ce輔icados
COm P「Odutos nao certificados e rejeitar na sua gest負o de p「Odu9aO mate「ias‑P「imas, Subsidia「ias, aCeSS6rios e

P「Odutos p「ovenientes,
. de atividade iiegai de expIo「a9aO de a「eas flo「estais e da come「ciaIiza9aO ilegai de madei「a ou p「Odutos fiorestais
. de areas ¶o「estais nas quais os di「eitos t「adicionais, Civis ou labo「ais sao violados

● de a「eas ¶o「estais com aitos va10reS de conservacao amea9ados pelas atividades de gestao ¶o「estaI
. de a「eas flo「estais 「esultantes da conve「SaO de flo「estas naturais pa「a planta96es ou pa「a uso nao fIo「estal

. de arvores geneticamente modificadas
DesenvoIve「 p「ocedimentos intemos que possib冊em ga「anti「 a rast「eab掴dade e cont「oIo das suas fontes e
Permitam exclui「 as nao aceitaveis incIusive cessao de compras e exciusao de fo「necedor,

Cump「i「 OS requisitos humanos, SOCiais, de saude e de seguran9a nO t「abaiho confo「me definidos,

・ na Decia「aeao Universal dos Direitos Humanos da AssembIeia GeraI das Na96es Unidas
・ nOS Di「eitos, Libe「dades e Garantias presentes na Constitui9aO da ReptIbIica Portuguesa

・ na Deciara辞O da OIT sobre os p「inc申OS e Di「eitos Fundamentais no TrabaIho
・ nO C6digo do T「abalho e demais legisiaeao labo「ai vigente em Portugal

A gestao de topo acredita que a impiementa9aO, manuten9aO e melho「ia de boas p「aticas dos 「eferencjais

normativos das cadeias de custodia e de 「esponsab帥dade de gestao flo「estal p「omovem e p「opo「cionam caminha「
mais eficazmente pa「a que as metas da sustentaヒ輔dade sejam comungadas e atingidas e cumuiativamente
P「OmOVam a COnSCiencia aIa「gada da proteeao ambientaI em toda a sua cadeia de valo「.

A ge「encia assegu「a todo o seu comp「ometimento e proporciona o seu empenho e os 「ecursos necessa「jos pa「a
que estes desafios sejam vencidos e para que possa, em COnjunto com todas as partes inte「essadas 「eIevantes,
COnSt「uir as bases de um futu「o consoiidado.

