
  

maio de 2021 

POLÍTICA GLOBAL DE SAÚDE, SEGURANÇA E  

MEIO AMBIENTE  
 

 

A BCD Travel tem o compromisso de administrar questões relativas a saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) como parte integrante 
de nossos negócios. Particularmente, é parte de nossa política assegurar sempre a integridade de SSMA em nossos processos e 

instalações para que todo trabalho seja desempenhado de modo a garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de nossos 
funcionários e todos aqueles que possam ser afetados por nossas atividades. Essa visão é concretizada mediante o cumprimento dos 

princípios relacionados a seguir.  

Conformidade: Nós nos esforc ̧aremos para cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, e implementaremos programas e 

procedimentos para assegurar a conformidade. A conformidade com normas e padrões de SSMA representa um complemento 
essencial do treinamento de nossos funcionários.  

Redução de riscos, prevenção e gestão de recursos: Nós buscaremos oportunidades – além das exigências de conformidade 

regulatória – para reduzir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Empregaremos sistemas e procedimentos de gestão 

desenvolvidos especificamente para evitar atividades e/ou condições que representem alguma ameaça à saúde humana, à segurança 
ou ao meio ambiente. Buscaremos formas de minimizar os riscos e proteger nossos funcionários e as comunidades em que atuamos 

empregando tecnologias limpas que incluam tecnologias e procedimentos operacionais seguros, e estando preparados para 

emergências. 

Nós minimizaremos a quantidade e o nível de toxicidade dos desperdícios gerados, e garantiremos seu tratamento e descarte seguros. 
Administraremos de forma ambientalmente responsável recursos escassos como água, energia, solo e florestas. 

Nós minimizaremos o uso de papel em nossos escritórios, reutilizaremos e reciclaremos todo o papel sempre que possível, e buscaremos 

comprar produtos de papel reciclado e reciclável. Para diminuir o consumo de energia e água, faremos todo o esforço possível para 

reduzir a energia utilizada, desligaremos luzes e equipamentos elétricos quando não estiverem em uso e levaremos em consideração o 

consumo e a eficiência energética de novos produtos em nossos processos de compra.  

Objetivos e metas: A BCD Travel tem como meta eliminar totalmente a ocorrência de acidentes e problemas de saúde relacionados 

com o trabalho mediante a aplicação das melhores práticas de gestão de SSMA. 

Além disso, nós implementaremos metas para reduzir o desperdício, economizar energia e promover iniciativas de aquisição 
sustentável.  

Comunicação: Nós comunicaremos nosso compromisso com a qualidade de SSMA e o desempenho da empresa nessa matéria a nossos 

funcionários, fornecedores, clientes, visitantes e partes interessadas. Consideraremos as contribuições dessas pessoas para atingirmos 

nossas metas de SSMA e, como retribuição, ofereceremos nossa ajuda para o atingimento das metas delas. 

Todos os funcionários devem adotar uma postura proativa quanto a questões de SSMA como parte do permanente desenvolvimento 

da cultura de SSMA da organização. Sendo assim, opiniões e contribuic ̧ões sobre esse tema são sempre incentivadas e muito bem-
vindas. 

Melhoria contínua: Nós nos esforçaremos para buscar permanentemente oportunidades de aperfeiçoar o cumprimento destes 

princípios e melhorar nosso desempenho em SSMA. Analisaremos e mediremos nosso progresso, dentro do possível, ao menos uma vez 
ao ano. 
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