
Política
Florestal

A The Navigator Company promove a gestão eficiente e competitiva das suas plantações e espaços agroflorestais com o 
objetivo de produção de bens tangíveis e intangíveis no respeito pela conservação dos recursos naturais e socioculturais.

Através da valorização contínua da Gestão Florestal, a Companhia gera valor e reconhecimento pela sociedade em geral, 
acionistas, colaboradores, clientes e restantes partes interessadas no âmbito da responsabilidade social e ambiental da The 
Navigator Company e em consonância com a sua Política de Sustentabilidade.

Consciente do valor do seu património, a The Navigator Company adota um modelo de gestão florestal que visa contribuir 
para a manutenção e melhoria contínua das funções económicas, ecológicas e sociais dos espaços florestais, quer a nível 
do povoamento, quer à escala da paisagem florestal, e assume o compromisso de longo prazo de:

No âmbito da sua atividade florestal, a The Navigator Company compromete-se ainda a:

• Gerir o seu património em conformidade com os critéri-
os Pan-Europeus para a gestão florestal sustentável e 
restantes requisitos da Norma Portuguesa NP 4406 de 
Gestão Florestal Sustentável.

• Gerir o seu património florestal de acordo com os 
Princípios e Critérios do Forest Stewardship Council® 
(FSC® C010852).

• Assegurar o cumprimento da legislação aplicável à 
atividade e outros regulamentos e políticas que volun-
tariamente subscreve.

• Contribuir ativamente para contrariar a exploração 
florestal ilegal e para controlar a origem da madeira 
adquirida.

• Oferecer aos seus clientes um serviço de excelência em 
que a aposta na qualidade, inovação e melhoria dos 
processos garanta a otimização permanente da gestão 
das suas atividades.

• Incentivar e encorajar a iniciativa dos seus colabora-
dores, garantindo-lhes formação adequada para 
promover a sua valorização profissional e elevados 
níveis de motivação e empenhamento na concretização 
dos objetivos da gestão.

• Desenvolver e promover o conceito de plantações 
florestais que, pela forma como são geridas, podem 
contribuir positivamente para manter a integridade dos 
ecossistemas e proteger os altos valores de conser-
vação, garantir processos eficazes de participação de 
partes interessadas e fomentar o crescimento económi-
co e o emprego.

• Promover a adoção das melhores práticas pelos 
fornecedores e encorajá-los a exercer a sua atividade no 
respeito pelos princípios orientadores de uma gestão 
florestal responsável, através de transferência do conhe-
cimento e partilha com proprietários, produtores 
florestais e outras partes interessadas as suas experiên-
cias.

• Manter e promover uma atitude proativa para com 
outras entidades da fileira florestal, desenvolvendo 
parcerias estratégicas e trabalhando ativamente na 
procura das formas mais adequadas de melhorar o 
desempenho e competitividade global da floresta e de 
fomentar iniciativas para a sua certificação.

• Disponibilizar-se para receber e responder a questões 
colocadas por partes interessadas, divulgando a sua 
Política Florestal e promovendo um relacionamento de 
elevada responsabilidade social e ambiental com as 
comunidades envolventes.

• Implementar, manter e divulgar o Sistema de Gestão 
Florestal, estabelecendo e atualizando os seus objetivos 
e promovendo a melhoria contínua da sua eficácia.

• Rever a sua Política Florestal sempre que se considerar 
necessário.

O nosso papel vai muito além do nosso papel 
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