
MISSÃO 

    Instituição pública de direito privado que tem com missão 
desenvolver com excelência atividades voltadas à assistência 
à saúde, ensino e pesquisa. 

 

VISÃO 

    Consolidar-se, de forma sustentável, como referência em 
assistência à saúde, ensino e pesquisa. 

 

VALORES 

- Conhecimento 

- Inovação 

- Respeito e valorização da vida 

- Ética. 

 

 

 



 
 

POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 
 
 

  
 A Fundação do ABC, Organização Social de Saúde, caracterizada como 

entidade civil pública de direito privado de assitência à saúde e educação, 
comprometida com o bem-estar dos funcionários e com o meio ambiente, 
declara perante todas as partes interessadas -- abrangendo fornecedores, 
colaboradores, usuários e sociedade -- que: 

 
 
 

- Esta política é aplicada à Presidência, Direção e demais 
funcionários da FuABC que trabalham  na sede administrativa 
e em todas as mantidas; 
 
- A FuABC prioriza parcerias com fornecedores e empresas 
contratadas também preocupadas com o meio ambiente; 
 

- O bom andamento da Política de Meio Ambiente pode ser 
acompanhado  por meio de indicadores préestabelecidos, 
responsáveis pelas medições das melhorias realizadas. 
 
 
 



  
 

 
 
 

OBJETIVO 

 Aumento da conscientização dos funcionários sobre a 
necessidade de preservação do meio ambiente, baseando-se 
em indicadores mensurados  (inicialmente mensalmente). 

 

 

META 

 - Diminuir as emissões negativas ao meio ambiente 

 - Estimular a reciclagem 

 - Reciclar,  sempre que possível 

 - Sensibilizar o maior número de pessoas etc. 

  

 

 



INDICADORES 

(Produção de resíduos e consumo de insumos) 

 

- Consumo de energia elétrica 

- Total de água utilizada 

- Δ Volume de resíduos descartados 

- Δ Volume/classe de resíduos 

- Δ Percentual de reciclagem. 

 

PROGRAMA DE DIMINUIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA 

 

-   Palestras educativas 

- Troca de equipamentos convencionais por equipamentos 
economizadores 

- Detecção e reparos de vazamentos, etc. 

 



PROGRAMA DE DIMINUIÇÃO DE RESÍDUOS 

 

- Padronização dos PGRSS de todas as mantidas 

- Educação continuada unificada, segundo a RDC 306/04 

- Implantação de Oficina de Reciclagem nas mantidas 

- Programa de coleta de resíduos eletrônicos. 

 

PROGRAMA DE DIMINUIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

- Instalação de sensores de presença em locais como copa, banheiros 
etc. 

- Alteração de horários de ligamento/desligamento de lâmpadas em 
locais como estacionamentos, halls etc. e definição de um 
responsável 

- Implantação de programa permanente de sensibilização para uso 
racional de energia elétrica envolvendo textos, explicações etc.  


