POLITICA DO SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE E AMBIENTE
A Micropack é uma empresa cuja principal atividade é o fabrico de
embalagens litografadas, tendo como objetivo principal o crescimento
dinâmico dos seu negócios apoiado em:
•
•
•
•
•
•

Bom ambiente de trabalho;
Flexibilidade com elevada rentabilidade;
Qualidade do Produto;
Satisfação do Cliente;
Promover o conceito de Responsabilidade Social;
Eficiência obtida através do cumprimento dos requisitos legais e de
melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão Integrado;
• Prevenção da poluição e proteção do ambiente;
• Controlo dos impactos ambientais significativos;
A Micropack é uma empresa que não está envolvida, quer direta, quer
indiretamente, em
a) Extração ilegal de madeira ou comércio de madeira ilegal ou
produtos florestais;
b) Violação de direitos humanos e fundamentais em operações
florestais;
c) Destruição de altos valores de conservação em operações florestais;
d) Conversão significativa de florestas em plantações ou uso não
florestal;
e) Introdução de organismos geneticamente modificados em operações
florestais;
f) Violação de qualquer das Convenções Fundamentais da ILO;
A Micropack recusa ainda, estar relacionada com empresas que estejam
relacionadas com atividades florestais que:
a) não cumprem a legislação local, nacional ou internacional, com
aplicação às atividades relacionadas com a floresta, em particular as
que se relacionam com as seguintes áreas:

i) operações florestais e de abate, incluindo conservação da
biodiversidade e conversão de florestas para outros usos;
ii) gestão de áreas classificadas de elevados valores ambientais e
culturais;
iii) espécies protegidas e ameaçadas, incluindo os requisitos da
CITES;
iv) assuntos de saúde e trabalho dos trabalhadores florestais;
v) direitos de posse, propriedade e utilização dos povos indígenas;
vi) direitos de posse, propriedade e utilização de terceiros;
vii) pagamento de impostos e taxas.
b) não cumprem a legislação do país onde foi feita a exploração florestal
relativamente ao comércio e obrigações aduaneiras que se refiram
ao sector florestal;
c) utilizam material florestal geneticamente modificado;
d) procedam à conversão de florestas para outro tipo de vegetação,
incluindo conversão de florestas primárias em plantações florestais.
A Micropack compromete-se a cumprir com os requisitos de cadeia de
custódia aplicáveis à sua atividade.
Por último, a Micropack é uma empresa com uma atitude responsável com
a saúde e segurança de todos os seus colaboradores.
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