
 

Floresta 
explorada 

ilegalmente ou 
comércio ilegal 
de madeira ou 

produtos 
florestais.

Exploração 
Florestal em 
violação dos 

direitos civis e 
tradicionais.

A IPCpt Noblepassion Lda. é um grupo familiar

desenvolvimento e futuro. 

Preocupados em proteger o meio ambiente

papeis utilizados são 100% reciclados,

o ambiente. 

A IPCpt Noblepassion Lda. sente

Para  a IPCpt Noblepassion Lda.

económico deveriam coexistir e avançar

responder as necessidades de hoje, sempre com respeito às necess

A IPCpt Noblepassion Lda. assume o compromisso para com o cumprimento do

STD-40-004 V3-1 e para com a promo

A IPCpt Noblepassion Lda. compromete

 
A IPCpt Noblepassion Lda. assume ainda o compromisso para com o cumprimento das Convenções 

Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e de promoção de um ambiente de trabal

- Exista liberdade de associação e de comunicação entre colaboradores e a Gestão de Topo, através de um

representante dos trabalhadores.

- Sejam renunciadas formas de 

salários/incluindo pagamento de taxas de emprego e/ou pagamento de 

Restrição de mobilidade/movimento

denúncia às autoridades. 

- Exista igualdade de oportunidades e

de garantir que não haja discriminação no emprego e na ocupação

- Exista preocupação e o desejo de

Política de Abastecimento

Exploração 
Florestal em 
violação dos 

direitos civis e 
tradicionais.

Floresta com 
elevados 

valores de 
conservação, 

ameaçada pelas 
actividades de 

exploração 
florestal.

Floresta em 
processo de 

conversão para 
plantações ou 
para uso não 

florestal.
geneticamente 

é um grupo familiar e uma parceria de amigos, que acreditam no crescimento, 

roteger o meio ambiente, a IPCpt Noblepassion Lda. é Eco Friendly

100% reciclados, ou provenientes de florestas geridas sustentavelmente,

e orgulho de contribuir ativamente com o desenvolvimento sustentável. 

Lda. a proteção do ambiente, a responsabilidade social e o desenvolvimento 

económico deveriam coexistir e avançar de mão dada. Desta forma e com esse compromisso 

as necessidades de hoje, sempre com respeito às necessidades do mundo que está por vir.

assume o compromisso para com o cumprimento dos requisito

promoção de utilização de papel proveniente de origem certificada ou reciclada. 

compromete-se ainda a não utilizar papel de origem proveniente de:

assume ainda o compromisso para com o cumprimento das Convenções 

Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e de promoção de um ambiente de trabal

Exista liberdade de associação e de comunicação entre colaboradores e a Gestão de Topo, através de um

representante dos trabalhadores. 

Sejam renunciadas formas de trabalho infantil; Violência física e sexual; Trabalho forçado;

salários/incluindo pagamento de taxas de emprego e/ou pagamento de depósito para iniciar o emprego;

Restrição de mobilidade/movimento; Retenção de passaporte e documentos de identidade;

Exista igualdade de oportunidades e de tratamento a todos os colaboradores; A empresa tem o compromisso 

que não haja discriminação no emprego e na ocupação. 

e o desejo de melhoria contínua das condições de trabalho. 

 
Política de Abastecimento 

Floresta onde 
tenham sido 

plantadas 
árvores 

geneticamente 
modificadas.

uma parceria de amigos, que acreditam no crescimento, 

Eco Friendly, assegurando que os 

ou provenientes de florestas geridas sustentavelmente, salvaguardando 

orgulho de contribuir ativamente com o desenvolvimento sustentável.  

a proteção do ambiente, a responsabilidade social e o desenvolvimento 

. Desta forma e com esse compromisso pretendemos 

idades do mundo que está por vir. 

requisitos das normas FSC-

utilização de papel proveniente de origem certificada ou reciclada. 

se ainda a não utilizar papel de origem proveniente de:  

assume ainda o compromisso para com o cumprimento das Convenções 

Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e de promoção de um ambiente de trabalho em que: 

Exista liberdade de associação e de comunicação entre colaboradores e a Gestão de Topo, através de um 

Trabalho forçado; Retenção de 

depósito para iniciar o emprego; 

orte e documentos de identidade; Ameaças de 

A empresa tem o compromisso 

edição 02 de 04/11/2022 


