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Polftica de Gestão

A Caima-lndústria de Celulose, SA, a Caima Energia, Empresa de Gestão e Exploração de Energia, SA e a Greenvolt Energias Renováveis, S.A., comprometem-se a uma gestão da sua atividade de forma sustentável, orientando a sua
atuação de acordo com os seguintes princípios de carácter económico, ambiental e social:

1.

Viabilizar economicamente a organização, de forma a satisfazer as expectativas dos acionistas.

2.

Garantir a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes através da qualidade do produto, do
cumprimento dos prazos e condições de entrega, a proteção ambiental, o desempenho energético, e
proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para todos os trabalhadores e adotando medidas
consistentes com as melhores técnicas e tecnologias disponíveis para o sector de atividade.

3.

Adquirir madeira que seja explorada de forma legal, privilegiando o uso de madeira certificada de acordo com
os requisitos de gestão florestal aplicáveis do FSC®c 11e/ou do PEf(TM121.

4.

Cumprir com os requisitos das Normas ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 50001 e da Cadeia de
responsabilidade do Fsc®111 e do PEF(TMt21.

5.

Conduzir a atividade no cumprimento das obrigações de conformidade aplicáveis e ou de outras livremente
subscritas pela Empresa.

6.

Promover a utilização racional dos recursos naturais, dando prioridade a medidas de redução do consumo de
água e de outros recursos, bem como à redução e valorização de resíduos.

7.

Garantir de forma sistemática a melhoria do desempenho energético através da utilização de fontes renováveis
de energia e recorrendo a actividades de conceção e de aquisição de produtos e serviços energeticamente
eficientes.

8.

Valorizar os seus trabalhadores através da formação profissional e estimular a sua participação na melhoria
continua do desempenho da organização e na concretização dos objetivos traçados.

9.

Promover a consulta e participação dos trabalhadores na avaliação e controlo dos riscos, análise de incidentes
com o compromisso de eliminar os perigos e reduzir os riscos, alocando os necessários recursos humanos e
financeiros.

10. Prevenir a ocorrência de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas através de metodologias, práticas

e procedimentos adequados para a avaliação e o controlo permanente dos riscos associados.
11. Melhorar continuamente o desempenho e a eficácia dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente, Energia,
Segurança e Saúde, estabelecendo objetivos, metas e indicadores, periodicamente revistos.

12. Garantir que os fornecedores cumprem os procedimentos internos e respondem aos requisitos da empresa.
13. Disponibilizar a informação e os recursos necessários para atingir os objetivos e metas.

l

14. Potenciar uma ativa colaboração com as partes interessadas relevantes, de for'.11 ª a garantir o cumprimento dos
requisitos estabelecidos para a melhoria continua.
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