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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

A Politica de Sustentabilidade da BIOTEK tem como objetivo estabelecer e implementar as condições que
conduzam à satisfação das necessidades e expectativas dos clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e
comunidade, cumprindo os objetivos estratégicos definidos pela Administração, no respeito pelo meio ambiente
e em condições de sustentabilidade económica, numa perspetiva de melhoria contínua, de promoção da
eficiência energética e da prevenção da poluição, das lesões, ferimentos e dos danos para a saúde dos
trabalhadores.

Para o efeito cumpre à BIOTEK:

Assegurar que a aplicação dos princípios da sua Política de Sustentabilidade é uma responsabilidade da Administração,
exercida por delegação pela estrutura hierárquica a todos os níveis.

Utilizar madeira proveniente de florestas exploradas de forma legal e sustentada, potenciando o uso de madeira certificada
segundo os requisitos das cadeias de responsabilidade FSC®[1] e ou PEFCTM[2].

Produzir pastas branqueadas de eucalipto ou pinho em condições que permitam a satisfação e fidelização dos clientes no que
se refere ao binómio Qualidade/Preço, ao prazo e condições de entrega, à disponibilização de informação completa e
atualizada, mas também minimizando o impacte ambiental, o consumo energético e assegurando os mecanismos de prevenção
de acidentes graves e a segurança.

Dar acesso à informação e aos recursos necessários para atingir os objetivos e as metas estipulados pela organização.

Garantir o cumprimento dos requisitos normativos e legais aplicáveis à sua atividade e outros requisitos subscritos pela
Empresa, nomeadamente os decorrentes das Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 e das cadeias de
responsabilidade do FSC®[1] e do PEFCTM[2].

Implementar a identificação e a avaliação dos aspectos ambientais, dos usos significativos de energia, dos perigos e riscos
para a segurança e saúde dos trabalhadores, visando o seu controlo e a implementação de medidas para a sua eliminação ou
redução para níveis aceitáveis.

Considerar a minimização do impacte ambiental, a redução do risco para a segurança e saúde no trabalho, a eficiência
energética, as práticas de utilização racional de energia e o uso de fontes de energia renováveis, na seleção de matérias primas,
processos, tecnologias, serviços e meios de transporte.

Fomentar a utilização de processos que minimizem a produção de resíduos e garantir o encaminhamento adequado dos
mesmos, promovendo a sua reciclagem e ou reutilização interna ou externa.

Criar as condições necessárias para a prevenção de acidentes e assegurar um estado de prontidão operacional para dar
resposta a emergências com vista à prevenção de acidentes graves.

Informar e formar os seus colaboradores internos e externos sobre os princípios gerais dos Sistemas de Gestão da Qualidade,
Ambiente, Energia e Segurança e Saúde no Trabalho, no âmbito das suas atividades.

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, encorajando a participação nas atividades
relacionadas com os Sistemas de Gestão, a iniciativa, a inovação, o trabalho em equipa, a produtividade e o empenho na
concretização dos objetivos estabelecidos.

Assumir os seus fornecedores como parceiros fundamentais do negócio, encorajando-os e sensibilizando-os para o
cumprimento dos requisitos normativos e legais e para a implementação de boas práticas ambientais, de gestão energética e
de garantia da segurança e saúde no trabalho.

Disponibilizar às partes interessadas a Política e os procedimentos relacionados com as formas de atuação em situações de
emergência.

Orientar todos os colaboradores para a Missão, Visão e Valores da BIOTEK, numa perspetiva de inovação, melhoria contínua,
eficiência, crescimento, rentabilidade e sustentabilidade da Empresa, através da revisão periódica da Política, dos Processos,
dos Objetivos e das Metas.
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