
A Administração da Madeca pretende com a implementação do seu Sistema da Cadeia de 
Responsabilidade Florestal pela norma FSC® (FSC-C110619)  e PEFC, comprometer-se em 
garantir o cumprimento de todos os requisitos normativos aplicados à empresa assim como 
todos os requisitos legais aplicáveis, de forma a atingir a melhoria do desempenho do seu 
Sistema. 
A Madeca compromete-se a fazer todos os esforços no sentido da madeira que comercializa 
não ser das seguintes categorias: 

- Madeira Explorada ilegalmente; 

- Madeira explorada em violação dos direitos tradicionais e civis; 

- Madeira Explorada em florestas nas quais os altos valores de conservação são ameaçados 
pelas actividades de gestão; 

- Madeira Explorada em florestas em processo de conversão para plantações ou para usos não 
florestais do solo; 

- Madeira proveniente de florestas nas quais foram plantadas árvores geneticamente 
modificadas; 

O envolvimento de todos os colaboradores com responsabilidade no Sistema, é fundamental 
para assegurar a Gestão do mesmo. Desta forma, a empresa aposta na formação contínua dos 
seus colaboradores. 

A empresa quer garantir um bom ambiente de trabalho a todos os seus colaboradores, para 
isso a Administração compromete-se a: 

- Garantir a liberdade dos trabalhadores para se organizarem em associações legalmente 
constituídas para defender os seus interesses, com um representante legal que servirá de elo 
de comunicação com a Gerência; 

- Proibir a realização de trabalhos forçados a todos os colaboradores; 

- Não admitir colaboradores com idade inferior à idade mínima para trabalhar definida na lei; 

- Que todos os trabalhadores sejam tratados da mesma forma e com os meus direitos, ou seja, 
igualdade no trabalho; 

- Garantir a organização dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho de acordo 
com a legislação em vigor; 

As parcerias com os fornecedores são cruciais para a melhoria do Sistema. O incentivo da 
certificação dos seus fornecedores é prioritário para a Administração da Madeca. A 
Administração está convicta que com fornecedores certificados garante a sustentabilidade na 
cadeia de responsabilidade. 
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