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A Gestão da Unidade da Pinewells está empenhada em garantir que as suas 

práticas de abastecimento de madeira e as suas operações de produção de pellets 

são realizadas de acordo com os seguintes princípios: 

 A matéria-prima não é extraída de florestas ou solos com elevado 

armazenamento de carbono; 

 A produção da biomassa lenhosa não interfere negativamente com a 

biodiversidade na floresta de origem; 

  A produção de biomassa lenhosa mantém ou melhora a qualidade do 

solo; 

  A produção de biomassa lenhosa não esgota águas subterrâneas e 

superficiais e evita ou limita significativamente os impactos negativos 

sobre os recursos hídricos; 

  A produção de pellets evita ou limita significativamente o impacto 

negativo sobre a qualidade do ar; 

 A produção de pellets de madeira não coloca em risco o abastecimento 

alimentar, abastecimento de água ou meio de subsistência das 

comunidades locais; 

 A produção de pellets de madeira respeita os direitos de propriedade e 

contribui para a prosperidade local e o bem-estar dos funcionários e da 

população local; 

 Os princípios éticos relacionados à saúde e segurança, direitos 

humanos, liberdade de associação, o trabalho obrigatório, trabalho 

infantil, discriminação, responsabilidade ambiental, a integridade do 

negócio e corrupção em todas as suas formas são plenamente 

respeitados; 

 O abastecimento da Madeira é totalmente compatível com o 

Regulamento de Madeira Europeia (EUTR) e com a legislação da EU. 

 

A Pinewells assume o seu compromisso, no âmbito do sistema de gestão da Cadeia 

de Custódia, para com todas as partes interessadas, fornecedores, clientes, 

colaboradores e comunidade, no que respeita à implementação e manutenção dos 

requisitos normativos dos referenciais da Cadeia de Custódia, comprometendo-se a 

cumprir e fazer comprimir toda a legislação aplicável quer em transações comerciais 

quer nas relações laborais e em matéria de saúde e segurança ocupacional 

assegurando que: 
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 Os trabalhadores não estão impedidos de se associarem livremente, 

escolherem os seus representantes ou negociarem coletivamente com 

o empregador; 

 Não há recursos a trabalhado forçado; 

 Não possui trabalhadores com idade inferior à idade mínima legal, ou à 

idade de escolaridade mínima obrigatório, consoante a que for mais 

elevada; 

 Os trabalhadores têm igual oportunidade de emprego e recebem igual 

tratamento; 

 As condições de trabalho não comprometem a segurança ou a saúde 

dos trabalhadores. 

Este compromisso assenta no controlo da origem do material de base florestal, de 

acordo os valores dos referenciais, assegurando que não se encontra, direta ou 

indiretamente, envolvida nas seguintes atividades: 

 Corte ilegal ou comercialização de madeira ou produtos florestais de 

origem ilegal; 

 Violação de direitos tradicionais e humanos em suas operações 

florestais; 

 Destruição de altos valores de conservação em suas operações 

florestais; 

 Conversão significativa de florestas em plantações ou uso não florestal; 

 Introdução de organismos geneticamente modificados em suas 

operações florestais; 

 Violação de qualquer uma das Convenções da OIT, como definidas pela 

Declaração sobre os Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho da OIT. 
 

A Gestão da Unidade da Pinewells irá tornar público este compromisso. A 

Gestão de Unidade também concorda que irá auxiliar o organismo de inspecção na 

verificação de que estes princípios estão a ser seguidos, uma vez que como parte da 

certificação ENplus e no âmbito do sistema de gestão da cadeia de Custódia é o 

responsável pelo controle da produção. 
 

Arganil, 1 de Dezembro  de 2022 
 
 

_____________________ 

José Casimiro (Diretor de Produção) 


