
Política de Sustentabilidade da 
Mölnlycke  

 

A Mölnlycke é uma empresa de soluções médicas líder a 
nível mundial. O nosso objetivo é melhorar os resultados 
da saúde em todo o mundo. 

Queremos que o nosso negócio seja sustentável a longo 
prazo. A curto e longo prazo, somos responsáveis pela 
ética a pelo meio ambiente, assim como pelos problemas 
sociais e económicos. Supervisionamos e aperfeiçoamos 
constantemente as nossas ações para satisfazer as 
necessidades relevantes dos nossos principais 
investidores. 

Todos os trabalhadores da Mölnlycke partilham a 
propriedade e mantem a eficácia do nosso sistema de 
gestão. Esforçamo-nos por melhorar 
continuadamente e manter e incentivar uma cultura 
que promova mudanças proativas.  

 
A Mölnlycke contribui para o 
desenvolvimento sustentável: 

• Proporcionando soluções e produtos que consigam 
os melhores resultados para a saúde pública 
através do compromisso com a segurança do 
paciente e o cumprimento das nossas obrigações 
legais. 

• Através de atividades comerciais que minimizam o 
nosso impacto no planeta e nos recursos naturais. 
Trabalhamos com vista à redução continua do 
impacto ambiental causado pelo nosso negócio. 
Dirigimos um negócio caracterizado pela 
otimização sustentável dos recursos. Usamos os 
recursos ambientais da maneira mais eficiente 
possível e esforçamo-nos por minimizar o uso de 
substâncias e materiais que são prejudiciais para 
os seres humanos e o meio ambiente. 

• Administrar adequadamente os nossos recursos 
financeiros para assegurar o futuro a longo prazo 
da nossa empresa, tendo em conta as expectativas 
e os recursos dos investidores. 

• Considerando o impacto sustentável a curto e longo 
prazo das nossas decisões nos investidores e 
fornecedores. 

• Construindo relações sólidas, sustentáveis e de 
longo prazo com os nosso fornecedores e 
assegurando que a nossa cadeia de fornecimento 
seja eficiente no que diz respeito aos recursos. 

• Estabelecendo requisitos para os nossos 
fornecedores no que diz respeito a questões 
ambientais, direitos do trabalho e praticas 
comerciais éticas baseadas nas normas e 
diretrizes internacionais, como descrito na 
Declaração dos Direitos Humanos das Nações 

Unidas, a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Crianças, os Convénios aplicáveis da 
OIT e o Pacto Mundial das Nações Unidas. 
Esperamos que os nossos fornecedores tenham 
objetivos, planos de ação, rotinas e sistemas de 
controlo para cumprir com estes requisitos. 

• Cumprindo o décimo principio da luta contra a 
corrupção do Pacto Mundial, que exige que os nosso 
fornecedores mantenham os mais altos standards 
éticos e de boas práticas comerciais, garantindo que 
não praticam atos de corrupção, suborno, lavagem 
de dinheiro ou restrição ilegal da concorrências nas 
nossas atividades. 

• Dirigindo o nosso negócio tendo em conta a saúde 
e o bem-estar de todos, independentemente se são 
nossos trabalhadores, subcontratados, clientes ou 
qualquer outra pessoa afetada pelas nossas 
atividades. 

• Trabalhando constantemente para melhorar a 
diversidade, a igualdade de género e o 
desenvolvimento das capacidades dos nossos 
trabalhadores. O nosso maior ativo são os nossos 
trabalhadores. Preocupamo-nos com eles. 
Queremos que estejam comprometidos, motivados, 
que sejam bem-sucedidos, e que disfrutem todos os 
dias do seu trabalho e que se inspirem no que 
somos e no que fazemos. 

• Oferecendo um ambiente seguro de trabalho, sem 
acidentes e saudável, caracterizado pelo respeito e 
pela confiança dos nossos trabalhadores e visitantes 
das nossas instalações. 

Ao atuar de acordo com esta política e comunicando-a 
ativamente, aos nossos trabalhadores, parceiros 
comerciais e clientes, estes podem participar com 
consciência tranquila no nosso negócio e contribuir 
para o nosso objetivo comum de criar uma sociedade 
sustentável.  

 


