
 

 

Declaração de Ambiente, Saúde e Segurança 

Protegemos pessoas e marcas, promovemos a saúde e salvaguardamos o ambiente.  

Este é o nosso objetivo principal e a base da nossa Política Global de Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) e orienta o nosso 

compromisso para operações seguras, ambientalmente responsáveis e sustentáveis. A nossa Política de EHS aplica-se a todas 

as empresas da Stericycle em todo o mundo e, sempre que necessário e apropriado, a representantes de terceiros. 

 

A segurança é um requisito fundamental para a Stericycle 

Estamos empenhados num local de trabalho seguro para os membros da nossa equipa, fornecedores, visitantes e para as 

comunidades que servimos. Uma cultura de responsabilização, combinada com políticas de local de trabalho adequados, 

procedimentos operacionais abrangentes e um sistema de gestão ambiental global para monitorizar o desempenho, apoia a 

nossa prossecução de uma Visão de Segurança Empresarial:  

• Todos os locais da Stericycle são livres de lesões e acidentes. 

• Cada membro da equipa está continuamente empenhado em melhorar o nosso desempenho. 

• A Stericycle é reconhecida globalmente como um líder da indústria no desempenho EHS.  

• Cada membro da equipa tem "autoridade para parar o trabalho" e pode parar as operações se algo inseguro for 

verificado.  

 

Comprometemo-nos com o cumprimento, a minimização dos riscos e a melhoria contínua.  

Concentramo-nos continuamente em cumprir os regulamentos, normas e obrigações de conformidade que regem as nossas 

operações. Procuraremos eliminar ou reduzir os riscos para as pessoas, o nosso impacto sobre o ambiente e a sustentabilidade 

das nossas operações através da identificação sistemática de potenciais perigos ou impactos das nossas atividades.  

Acreditamos que a prossecução destes objetivos é uma responsabilidade partilhada e exige o empenho de cada membro da 

equipa. Controlaremos os riscos, alcançaremos os objetivos de conformidade e melhoraremos o nosso desempenho global 

através da implementação de normas e tecnologias de engenharia, operações, manutenção e EHS em toda a empresa, que 

sejam robustas e cientificamente sólidas.  

 

O envolvimento dos membros da equipa inspira equipas satisfeitas, produtivas e focadas na segurança e 

sustentabilidade ambiental.  

Acreditamos que a transparência com os membros da equipa estabelece a confiança, enquanto que a consulta, participação 

e formação contínua dos membros da equipa impulsiona o desempenho. Promoveremos uma forte cultura de EHS, 

fornecendo os recursos, formação e supervisão necessários para apoiar os nossos compromissos e objetivos ambientais, de 

segurança e saúde. Todos os membros da equipa e partes interessadas podem levantar preocupações sem medo, culpas ou 

retaliações. Asseguraremos que os incidentes ambientais, de saúde e segurança sejam comunicados, investigados e que sejam 

tomadas as medidas adequadas para evitar a sua repetição. 

 

Ambiente, Saúde e Segurança é um objetivo estratégico do negócio.  

Acreditamos que a melhoria contínua do ambiente, saúde e segurança é uma expetativa chave dos membros da nossa equipa, 

clientes, acionistas e outros interessados e está intimamente ligada ao sucesso empresarial global da Stericycle. O Conselho 

de Administração e o Comité de Operações e Segurança mantêm a responsabilidade pelo nosso progresso ambiental, de 

saúde e de segurança.  O Conselho de Administração e a Liderança Executiva assegurarão que demonstremos coletivamente 

o nosso empenho em cumprir esta política através de revisões regulares do programa, estabelecimento de objetivos, 

investimento, inovação e foco em operações seguras e ambientalmente conscientes.  

Acima de tudo, continuaremos a esforçar-nos para cumprir com o nosso compromisso de proteger o que importa.  

Cindy Miller       Mark Frick 

Presidente e Chefe do Executivo     Vice-presidente sénior, Ambiente, Saúde e Segurança 

  

Janeiro 2021 


