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MADEIRA EXPLORADA 
ILEGALMENTE 

MADEIRA EXPLORADA EM 
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 

TRADICIONAIS E CIVIS 

MADEIRA EXPLORADA EM 
FLORESTAS NAS QUAIS OS 

ALTOS VALORES DE 
CONSERVAÇÃO SEJAM 

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 

A GOLDLABEL, através da sua Política de Gestão assume o seu compromisso para com todas as partes 
interessadas, em particular, para com os seus colaboradores, clientes e fornecedores garantindo, 
fundamentalmente: 

• A implementação e manutenção dos requisitos normativos dos referenciais do Esquema de 
Certificação FSC® (FSC-C068193). 

• O cumprimento dos requisitos legais e aplicáveis, assegurando a melhoria contínua dos  processos; 
• A implementação de um ambiente de trabalho seguro, garantindo a prevenção de efeitos 

adversos para a saúde e promovendo a saúde e segurança no trabalho; 
• O cumprimento dos requisitos laborais e de responsabilidade social, fomentando o respeito 

mútuo, defendendo o direito de igualdade no ambiente de trabalho sem discriminação ou 
distinção em relação ao emprego e ocupação ou qualquer outra distinção que possa dar origem a 
discriminação. A abolição de qualquer trabalho infantil, qualquer tipo de ameaça, abuso físico, 
assédio verbal ou outras formas de intimidação. A eliminação de qualquer tipo de trabalho ou 
ocupação forçadas. A existência de liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, 
cumprindo as obrigações no que respeita a remunerações e cumprimento do número de horas de 
trabalho, conforme definido na legislação em vigor.  

• O cumprimento da legislação da madeira e em matéria de saúde e segurança ocupacional e à 
definição de estratégias empresariais sustentáveis. Esta Política assenta ainda no compromisso de 
controlar a origem do material de base florestal, de acordo com os valores do FSC®, promovendo 
a não utilização de matérias-primas das seguintes categorias: 

 


