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BAXTER NOMEADA NO ÍNDICE DE IGUALDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
2020

• A empresa obteve uma pontuação de 90% pelas suas políticas e ambiente de trabalho
inclusivo
• O índice reconhece a Baxter como “Melhor Empresa para Trabalhar em Inclusão de
Pessoas com Deficiência”

LISBOA, 22 DE JULHO DE 2020 - A Baxter, empresa líder global de produtos médicos, foi
nomeada com a melhor pontuação no Índice de Igualdade para Pessoas com Deficiência
2020 (DEI) pela Disability:IN, a principal organização mundial sem fins lucrativos no âmbito
da inclusão de pessoas com deficiência. A pontuação de 90% coloca a Baxter no Índice Top
10% e permite o reconhecimento como "Melhor Empresa para Trabalhar em Inclusão de
Pessoas com Deficiência". A avaliação das empresas pela DEI baseia-se em seis categorias:
cultura e liderança, acesso, práticas de recrutamento e retenção do talento, envolvimento
com a comunidade, diversidade de fornecedores e operações fora dos EUA.
"Sentimo-nos honrados com este reconhecimento - é uma prova do nosso esforço conjunto
para garantir que somos Melhor Empresa para Trabalhar para pessoas com todo o tipo de
capacidades", referiu José (Joe) E. Almeida, presidente e CEO. “Na Baxter, todos são bemvindos e incentivados a serem autênticos no seu trabalho, seja a trabalhar remotamente ou
nas instalações da Baxter.”
O compromisso contínuo da Baxter com a Inclusão inclui políticas de recrutamento
destinadas a pessoas com deficiência. Através da Fundação Baxter Internacional, a empresa
presta também apoio contínuo a organizações que trabalham no âmbito do apoio a pessoas
deficiência.
"Continuaremos a acolher tanto colaboradores que vivem com uma deficiência, como
colaboradores que cuidam de pessoas com deficiência ou que lidam de alguma forma com
pessoas com deficiência", lembrou Jackie Kunzler, Vice-Presidente Sénior, Diretora de
Qualidade e Patrocinadora Executiva da Baxter EnAbles, o grupo da empresa para
colaboradores com deficiência. "Através da Baxter EnAbles, continuaremos a construir e a
apostar nos nossos programas e processos garatindo um local de trabalho acessível e
inclusivo para todos”.
A Baxter tem sido reconhecida pelas suas práticas de Inclusão e Diversidade por diversas
organizações. A empresa continua destacada nos rankings “Melhores Empregadores dos
EUA para a Diversidade” e “Melhores Empregadores dos Estados Unidos” da Forbes, com
uma classificação adicional na lista de “Melhores Empregadores dos Estados Unidos para
Mulheres”. Estamos também orgulhosos de sermos uma das “100 Melhores Empresas Para
Mães” e uma das “Melhores Empresas Para Pais. Nos últimos anos, a Baxter tem recebido
a pontuação máxima de 100% no “Índice de Igualdade Corporativa” da Human Rights

Campaign Foundation e foi nomeada pelo Índice Top 10% de Inclusão. Além disso, recebeu
inúmeros reconhecimentos regionais e específicos de países em todo o mundo. Mais
informações sobre o trabalho global de Inclusão e Diversidade da Baxter podem ser
encontradas aqui.
Sobre o Índice de Igualdade para Pessoas com Deficiência
O Índice de Igualdade para Pessoas com Deficiência (DEI) é uma ferramenta de benchmarking
transparente que oferece às empresas a oportunidade de partilharem as suas as políticas e práticas
de inclusão de pessoas com deficiência. Foi desenvolvido pela Associação Americana de Pessoas com
Deficiência (AAPD) e pela Disability:IN, em conjunto com o Comité Consultivo do DEI, um grupo de
especialistas em direto empresarial, política e defesa. Saiba mais em: https://disabilityin.org/whatwe-do/disability-equality-index/.
Sobre a Baxter
Todos os dias, milhões de doentes e profissionais de saúde confiam nos produtos da Baxter,
companhia de produtos médicos renais, nutrição parentérica, cuidados intensivos, hospitalares e
cirúrgicos. Fundada há mais de 85 anos e com uma forte herança em inovações médicas, a Baxter
está a desenvolver a próxima geração de terapias inovadoras que permitem salvar e prolongar vidas.
Atualmente, a companhia disponibiliza produtos, tecnologias e terapias em mais de 100 países. Em
Portugal, a Baxter está presente há mais de 20 anos e encontra-se sediada em Sintra. Para mais
informações sobre a Baxter visite www.baxter.com ou www.baxter.pt.
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