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A Consulta Pública Permanente da Unimadeiras é um sistema definido com o objetivo principal de
auxiliar na recolha de opiniões, sugestões e comentários das partes interessadas e da comunidade em
geral.

Esta ferramenta possibilita o reforço da articulação entre a Unimadeiras, as partes interessadas
relevantes e toda a comunidade que, de alguma forma, possa ser lesada pelo conjunto de atividades
desenvolvidas pela organização, permitindo uma contribuição ampla e alargada de todos na definição
de políticas, objetivos e orientações estratégicas que norteiam a conduta da Unimadeiras e de uma
melhor resposta às necessidades e expetativas da comunidade em geral.
O presente documento é público, permanente e compreende todo o sistema de gestão e atividades
desenvolvidas pela Unimadeiras, nomeadamente:

▪

Principal atividade


▪

▪

Comércio de material lenhoso e não lenhoso de base florestal

Outras atividades desenvolvidas


Certificação da gestão florestal



Prestação de serviços técnicos de âmbito florestal

Principais serviços prestados


Levantamento perimetral de terrenos florestais com GPS (sistema de posicionamento
global)



Cartografia digital.



Formação específica para trabalhadores, empresários e gestores florestais.



Consultoria e prestação de diversos serviços de âmbito técnico florestal.



Avaliação de arvoredo e inventário florestal.
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Para qualquer esclarecimento adicional, consulte a informação constante do site da Unimadeiras, ou
solicite-nos através do email: qualidade@unimadeiras.pt
Para participar nesta Consulta Pública Permanente da Unimadeiras, basta que preencha o questionário
abaixo, submetendo-o, após preenchimento, para envio.
A presente consulta pública vigora até final do corrente ano.
A Administração da Unimadeiras agradece, antecipadamente, a sua colaboração e garante o
tratamento confidencial de todos os dados que nos forem disponibilizados.
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QUESTIONÁRIO
Por favor, indique-nos os seus dados. Caso necessário ou solicitado, entraremos em contacto.
Nome:
Email:
Motivo do contacto:
Descrição pormenorizada:

Adicionalmente, considera existir alguma outra questão relevante associada a qualquer um dos itens abaixo?
A tabela seguinte é apenas um guia para os seus comentários e não está, de forma alguma, limitada a este formato.
Pode usar qualquer outro modelo (fax, email, correspondência postal) para apresentar os seus comentários ou
fornecer informações que considere relevantes.
Tema
Comunicação e informação disponibilizada às partes
interessadas
Transparência da gestão da organização
Qualidade e prontidão no atendimento
Planeamento da gestão florestal
Operações florestais
Manutenção de caminhos florestais
Proteção de sítios ou edificações de especial significado
cultural ou histórico
Gestão de resíduos

Informação/ comentário

Uso de produtos químicos
Empilhamento de madeira em local próprio
Transporte de produtos lenhosos
Impactes ambientais
Proteção de espécies raras e ameaçadas
Proteção de linhas de água
Proteção do solo e prevenção da erosão do solo
Preservação da biodiversidade
Planeamento da paisagem
Proteção das áreas florestais representativas
Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à atividade
Emprego de pessoas da comunidade onde são realizadas
as operações florestais e gerados os eventuais impactes
Relacionamento com a comunidade local
Contribuição para o desenvolvimento local
Investimento em infraestruturas locais
Outros aspetos relevantes
Opiniões, sugestões ou comentários
Obrigado pela sua colaboração. Submeta a sua resposta aqui
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