RESUMO DO 2019
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
Visão Geral do Relatório
Pelo terceiro ano consecutivo, a Medline International B.V. publicou o seu relatório anual de
sustentabilidade que abrange as atividades sociais, ambientais e económicas da Medline e o impacto
(pessoas, planeta, prosperidade) na Europa em 2018. No contexto das operações europeias da
Medline, a sustentabilidade é sinónimo de responsabilidade social empresarial (RSE). A estrutura e o
conteúdo do relatório são pautados pelas Normas GRI da Global Reporting Initiative.
A MEDLINE irá atualizar o seu relatório de sustentabilidade anualmente e o relatório continuará a
servir de plataforma para discutir a participação da Medline em tópicos de RSE.
Pode consultar o relatório na íntegra (em inglês) no nosso Web site, ou pode pedir uma cópia física
por email dirigido ao Diretor de RSE, Fadzai Munyaradzi, pelo email csr-europe@medline.com.

A nossa filosofia RSE
Nossa filosofia RSE assenta no pressuposto de que as empresas do setor privado podem dar um
contributo importante para o desenvolvimento sustentável local e global. Essa filosofia reflete-se
nos temas de sustentabilidade material que constituem o conteúdo principal do relatório, bem como
nas áreas prioritárias do nosso programa de RSE.
Em 2019, e nos anos seguintes, iremos continuar a pautar as nossas atividades de RSE pelos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), com base no nosso compromisso
existente no quadro do Pacto Global das Nações Unidas.

Destaques do nosso desempenho em matéria de sustentabilidade em 2018
»» Lançar uma Declaração de Diversidade e Inclusão, para sublinhar que a Medline é um empregador
que salvaguarda a igualdade de oportunidades e que visa proporcionar um local de trabalho
inclusivo, apoiante e respeitador para todos os trabalhadores, para que estes possam cumprir as
suas funções no seu melhor:
»»Este espírito ficou refletido na composição do nosso quadro de colaboradores em 2018:
66% dos nossos trabalhadores eram mulheres, 4% eram deficientes e estavam representadas
25 nacionalidades diferentes de todo o mundo.
»» Manter a nossa orgulhosa tradição de sensibilizar para o cancro da mama através do seguinte:
»»Concurso Pink Glove Photo Competition 2018 que teve um número recorde de participações.
»»Parceria com a organização Keep A Breast Europe.
»» Trabalhar com as comunidades carenciadas através do seguinte:
»»Introdução de eventos internos de preparação de refeições para fornecer aos mais necessitados.
»»Doação de mais de 17 toneladas de produtos médicos através da nossa parceria com a
International Health Partners (IHP).
»» Lançamento do nosso projeto de reflorestação chamado «One Container, One Tree» (um contentor,
uma árvore), em colaboração com a Reforest Action:
»»Plantamos 1 árvore por cada contentor de produtos Medline transportados a partir de locais
internacionais e enviados para os nossos clientes na Europa.
»» Realização de uma campanha interna bem-sucedida, Medline Earth Week, para comemorar o
Dia Internacional da Terra:
»»As atividades incluíram a promoção da plataforma do grupo de partilha de boleias/bicicletas
dos nossos trabalhadores chamada Drive2Work.
»» Continuar a cooperar com os nossos fornecedores para promover o trabalho e os direitos
humanos na nossa cadeia de abastecimento.

MISSÃO
Fornecer produtos médicos de qualidade com um valor superior aos fornecedores de cuidados de
saúde e aos utilizadores finais, melhorando os cuidados ao doente e reforçando a qualidade de vida
das pessoas.

VALORES
»» Assumimos um compromisso com os nossos clientes, com os nossos colegas e com as nossas
comunidades
»» Estamos abertos a ideias novas, comunicação bilateral e desafiando o status quo
»» Implacáveis na melhoria incessante da nossa qualidade, serviços e resultados, fazendo-o com
integridade
»» Determinados a fazer o que for necessário para os nossos clientes
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VISÃO GERAL DA EMPRESA E ÉTICA COMERCIAL
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O nosso compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
Os ODS orientam o programa RSE e constituem a estrutura do relatório deste ano. Os conteúdos
do relatório são ilustrados abaixo.

O nosso
desempenho
financeiro e
contribuições
económicas

Promover o
bem-estar dos
nossos
trabalhadores

Fazer negócios
com integridade
e ética

Desenvolver
produtos e
serviços
adequados
para os nossos
clientes

Respeito pelo
trabalho e pelos
direitos humanos

Apoiar as
comunidades
locais

Declaração sobre
Escravatura
Moderna 2019

Limitar o nosso
impacto ambiental

Medline International Portugal, Unipessoal, Ldª
Campo Grande, 137, 1º dtº
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
1700 089 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com
Créditos da fotografia da página principal: Rise Against Hunger

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML878-PT/FM 09/2019

