Política da Empresa
A CMC Biomassa trabalha diariamente para se tornar num vetor importante na promoção, proteção e valorização da Floresta
Nacional. Foca-se em exclusivo nos fluxos de biomassa residual florestal que não afetam o equilíbrio e a função da floresta,
recusando a utilização de toro de arvores saudáveis.
Valoriza os resíduos da floresta por meio de um processo dinâmico, com base no princípio das simbioses industriais para a partilha
de recursos. Este processo está dedicado ao aumento da cadeia de valor da BRF e à eficiência energética e ambiental dos seus
produtos finais.
Procura um sucesso que capacite não só as metas financeiras e de crescimento, mas também que sirva de alavanca aos pequenos
proprietários florestais na construção de um negócio pela manutenção e preservação das suas florestas.
Constrói o seu negócio focando-se na diversificação do potencial da BRF, procurando encontrar oportunidades significativas em
novos mercados e segmentos, e elevar os recursos regionais à resposta das necessidades globais.
Todo este posicionamento assenta num caminho exigente, partilhado por todos, clientes, fornecedores, colaboradores, direção e
stackhoders.
CLIENTE
✓ Manter relações próximas de confiança;
✓ Transparência nas relações comerciais;
✓ Inovação e diferenciação de forma a gerar novas oportunidades de negócio;
✓ Diálogo, para converter as necessidades do cliente em Soluções Taylor Made;
✓ Investimento em equipas capazes de orientar a inovação e os serviços;
QUALIDADE PRODUTO
✓ Desenvolver técnicas e métodos de produção que permitam obter os produtos de qualidade exigida, de acordo com a
tipologia dos resíduos disponíveis, a sua valorização e a aceitação por parte do mercado.
MELHORIA CONTINUA
✓ Melhorar o desempenho e eficácia dos processos de forma a assegurar o aumento da satisfação do cliente, a
sustentabilidade da Organização, o desempenho ambiental e minimizar riscos laborais significativos.
✓ Cumprir os requisitos legais, estatutários e regulamentares aplicáveis e respeitar as boas práticas em matéria de qualidade,
ambiente e segurança
✓ Promover os princípios e práticas de natureza ética baseados no profissionalismo, responsabilidade, confidencialidade,
lealdade e legalidade, conquistando e preservando a confiança no relacionamento com as partes interessadas.

FORNECEDORES
✓ Criar parcerias com base na confiança e na transparência nas relações comerciais;
✓ Agilizar os processos de entrega/disponibilização dos seus produtos;
✓ Estabelecer objetivos elevados para a criação de valor com os seus produtos;
PARCEIROS
✓ Desenvolver parcerias com entidades para apoio em atividades de Inovação, Investigação e Desenvolvimento com o
objetivo de desenvolver conhecimento e competências.
✓ Desenvolver parcerias com empresa/stackholders para partilha de competências que possam responder de forma ágil às
necessidades do cliente.
COLABORADORES
✓ Envolver todos os colaboradores numa cultura baseada no propósito e nos valores da CMC Biomassa, aumentando a
responsabilidade e o compromisso com os objetivos globais da empresa.
✓ Promover o trabalho em equipa e manter a comunicação interna, criando mecanismo para consulta e participação;
✓ Promover as boas práticas definidas pela CMC Biomassa melhorando o comportamento quotidiano e profissional.
✓ Desenvolver competências para garantir vantagem inovadora e a satisfação no trabalho;
✓ Promover um local de trabalho seguro, organizado e de bom desempenho.
AMBIENTE E SEGURANÇA
✓ Desenvolver produtos com base no alongamento do ciclo de vida da biomassa residual florestal e nos princípios da
economia circular.
✓ Promover a manutenção e proteção da floresta junto dos proprietários e fornecedores florestais.
✓ Minimizar os impactes ambientais da nossa atividade, protegendo o meio ambiente prevenindo a poluição e implementado
boas práticas.
✓ Melhorar a eficiência da utilização de recursos e apostar em soluções tecnológicas de reduzido consumo energético e
elevado desempenho ambiental.
✓ Evitar os desperdícios nas operações do dia a dia, reutilizar e promover a valorização dos resíduos.
✓ Construir relações estreitas nas comunidades em que operamos, e atuar como um bom cidadão em ética e desempenho
ambiental.
✓ Assegurar os meios adequados, de modo a prevenir lesões, ferimentos e danos para a saúde, contribuindo assim, para a
proteção da saúde e segurança dos colaboradores e de toda a comunidade envolvente;

A CMC Biomassa procura envolver todas as partes interessadas, através da comunicação das espectativas de sustentabilidade, de
requisitos de qualidade, de comportamentos de segurança e de boas praticas ambientais com o objetivo da melhoria contínua do
sistema de gestão integrado.
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