
A Rede D’Or São Luiz documenta em 

sua Política Ambiental, endossada pela 

alta gestão da companhia, as principais 

diretrizes que sintetizam o seu com-

promisso com as questões ambientais, 

em consonância com os princípios do 

Desenvolvimento Sustentável.

Objetivo
Afirmar o comprometimento da Rede 

D’Or São Luiz com as questões ambien-

tais e estabelecer as diretrizes visando 

o fortalecimento do seu desempenho 

ambiental.

Política  
Ambiental
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Diretrizes:
Nosso compromisso:

 

• Garantir o pleno cumprimento das legislações e requisitos 

ambientais inerentes às nossas atividades.

• Promover a melhoria contínua nos processos de gestão am-

biental em todas as nossas unidades por meio de avaliações 

periódicas de resultados de desempenho, objetivos e metas 

ambientais.

• Adotar práticas gerenciais e tecnologias inovadoras com 

vistas ao uso eficiente dos recursos naturais e de outros 

recursos necessários aos serviços prestados por nós a fim 

de minimizar os impactos ambientais de nossas atividades.

• Desenvolver projetos e iniciativas ambientais de acordo às 

especificidades das regiões onde atuamos.

• Identificar os riscos ambientais mais relevantes e estabelecer 

um tratamento adequado com acompanhamento e controle.

• Buscar oportunidades de contribuir com o atingimento de 

metas globais aderentes aos nossos negócios, buscando par-

cerias, soluções e tecnologias para os desafios do desenvol-

vimento sustentável.

Com o objetivo de avaliar nosso desempenho ambiental nos com-

prometemos a realizar auditorias ambientais periódicas, verifican-

do a adequação quanto à observância à legislação ambiental e 

aos normativos e procedimentos internos, bem como ao cum-

primento de planos, metas e objetivos ambientais.

Matriz de  
Responsabilidades
Os executivos da Rede D’Or São Luiz detêm a responsabilidade 

de promover a implementação dos requisitos básicos de cada 

diretriz ambiental e de gestão da Rede D’Or São Luiz, nos seus 

respectivos setores, através de ações planejadas e integradas.
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