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Anexo-1 

 
Declaração sobre Meio-Ambiente, Saúde e Segurança 

 
 
Nós, com o objetivo de vender e entregar produtos, software e serviços para NEC 
Corporation e/ou suas subsidiárias consolidadas (Grupo NEC) compreendemos 
plenamente as "Diretrizes de Contratos Ecológicos da NEC" e "Orientações de CSR da 
Cadeia de Fornecedores do Grupo NEC" e apresentamos nossa declaração a seguir de 
acordo com o nosso tipo de negócio. 
 
Somos☐ fornecedores de hardware e apresentamos nossa declaração no Nº 1 abaixo, 

☐ Contratados de comissionamento de instalação de site e apresentamos nossa 
declaração no Nº 2 e Nº 3 abaixo, e/ou  

☐ Contratados de comissionamento de gestão de resíduos e apresentamos nossa  
declaração no Nº 3 abaixo. 

 
Nota) Os itens aplicáveis à nossa empresa estão marcados (☒). 
 

1.  Estabelecemos um sistema de gestão de meio-ambiente a fim de contribuir com a 
preservação do meio-ambiente e evitar o aquecimento global. 

Também garantimos que os produtos e materiais das embalagens que 
fornecermos a NEC não contêm substâncias proibidas e condicionalmente 
proibidas conforme indicado pela NEC. 

Consulte os Padrões da NEC Pertinentes às Restrições de Contratos para 
Inclusão das Substâncias Químicas nos Produtos em:   
http://www.nec.com/en/global/eco/products/green/pdf/050131-Standards_Pertai
ning_to_Procurement_Restrict.pdf 

(Opcional) 
Se você possui certificação ISO14001 ou outro sistema de gestão de meio-ambiente, 
descreva-o abaixo.  

Nome do Certificado Nome do Órgão de 
Certificação 

Número do Certificado 

 
 

  

 
Orientações sobre Contratos Ecológicos da NEC:  

http://www.nec.com/en/global/eco/product/green/pdf/green_procurement_EN.pdf 
 
2.  Reconhecemos a importância de garantir adequadamente a saúde e a segurança dos 

trabalhadores enquanto eles estão envolvidos em atividades de construção e 
produção e estabelecemos um sistema de gestão de saúde e segurança. 
Garantimos o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis e 
tomamos todas as medidas possíveis para evitar acidentes através da 
priorização da segurança em todos os momentos. 

 
Manual de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) para Contratantes da NEC:  
http://www.nec.com/en/global/eco/HSmanual/HSmanual_pt.pdf 

  
（Opcional） 
Se você possui certificação OHSAS18001 ou outro sistema equivalente de gestão de 
saúde e segurança, descreva-o abaixo.  

Nome do Certificado Nome do Órgão de 
Certificação 

Número do Certificado 

 
 

  

 
Orientações de CSR da Cadeia de Fornecedores do Grupo NEC:  
http://www.nec.com/en/global/purchasing/data/en2_sc_csr_guideline_4e.pdf 

 
 
 
 

http://www.nec.com/en/global/eco/products/green/pdf/050131-Standards_Pertaining_to_Procurement_Restrict.pdf
http://www.nec.com/en/global/eco/products/green/pdf/050131-Standards_Pertaining_to_Procurement_Restrict.pdf
http://www.nec.com/en/global/eco/product/green/pdf/green_procurement_EN.pdf
http://www.nec.com/en/global/eco/HSmanual/HSmanual_pt.pdf
http://www.nec.com/en/global/purchasing/data/en2_sc_csr_guideline_4e.pdf


 
3.  Tratando-se de resíduos, cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis e 

tratamos os resíduos de modo adequado para não poluir o meio-ambiente com 
materiais perigosos. 

 
 
 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
（Data, YYYY/MM/DD） 

 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
（Nome da empresa） 

 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
（Título） 

 
 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

（Digital/Assinatura, Nome） 
 
 

 


