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Nosso compromisso coletivo é garantir à Sanofi um local de trabalho seguro e saudável, minimizando o
impacto ambiental de suas atividades e produtos.
A política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE) faz parte do nosso compromisso de realizar nossas
atividades de acordo com nossos Valores. Ela estabelece um processo estruturado e dinâmico para a gestão
de HSE baseado na melhoria contínua e na proteção dos nossos colaboradores, parceiros externos e
comunidades vizinhas.
A Sanofi é incansável em seus esforços para construir e alcançar uma Cultura de HSE onde todos são
responsáveis pela prevenção de acidentes, evitando riscos para a saúde, promovendo o bem-estar e
reduzindo os impactos ambientais. Isto deve ser comunicado a todos na organização.
Nas suas atividades em todo o mundo, a Sanofi está empenhada em cumprir as leis e regulamentos
aplicáveis onde a Sanofi opera e implementar requisitos relevantes de HSE e requisitos de energia,
recomendações de especialistas e melhores práticas.
A Sanofi utiliza sistemas de gestão de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Energia voltados para a
eliminação ou redução de riscos de saúde ocupacional, segurança e ambiental. Estes sistemas de gestão
promovem melhorias em HSE e são auditados regularmente.
Os projetos de desenvolvimento e lançamentos de produtos são avaliados quanto aos riscos de saúde,
segurança e meio ambiente. A integração dos conhecimentos científicos e técnicos da Sanofi, o
desenvolvimento das melhores tecnologias disponíveis e informações do ciclo de vida do produto fazem
parte do processo de avaliação.
Para preservar o meio ambiente, a Sanofi avalia e limita os impactos ambientais de todas as suas atividades
(industriais, de pesquisa & desenvolvimento e comerciais). Através de seu programa de sustentabilidade
ambiental "Planet Mobilization", a Sanofi se compromete a lutar contra as mudanças climáticas
implementando um plano de ação para neutralização de carbono, redução de uso e uso com mais eficiência
dos recursos naturais, incluindo a água, e proteger os ecossistemas reduzindo seus resíduos e minimizando
os impactos de suas emissões.
A Sanofi é comprometida com a melhoria contínua de seu desempenho energético, garantindo a
disponibilidade de dados e recursos relevantes para atingir suas metas de energia e apoiar a concepção e
aquisição de produtos e serviços eficientes energeticamente.
A Sanofi encoraja os seus parceiros, fornecedores e prestadores de serviços a adotarem políticas
responsáveis em matéria de saúde, segurança e proteção do meio ambiente e as considera como parte dos
seus critérios de aprovação e seleção.
A Sanofi promove uma atitude construtiva de transparência e diálogo com as partes interessadas sobre a
sua política de saúde, segurança e proteção ambiental.
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