
POLÍTICA INTEGRAL
Na Sociedade Portuguesa do Ar Líquido, Lda., Air 
Liquide España S.A. e Air Liquide Ibérica de Gases 
S.L.U. consideramos que o trabalho de todos os 
que fazemos parte da empresa deve realizar-se 
sempre respeitando os seguintes princípios:

SEGURANÇA E SAÚDE

A Segurança e a Saúde são prioritárias. O nosso objectivo 
é alcançar Zero Acidentes proporcionando condições de 
trabalho seguras e saudáveis para prevenção de lesões 
e deterioração da saúde.

QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS
A qualidade dos nossos produtos e serviços é um requisito 
essencial e imprescindível para satisfazer os nossos clientes 
e facilitar a nossa liderança no mercado.

SEGURANÇA ALIMENTAR E FARMACÊUTICA

Garantir a segurança alimentar dos produtos destinados 
aos consumidores, bem como, o cumprimento das normas 
da correta fabricação para os excipientes farmacêuticos.

AMBIENTE 
Consideramos a protecção do ambiente como prioritária e 
benéfi ca para o desenvolvimento das nossas actividades, 
para as comunidades onde estamos inseridos e para os 
trabalhadores.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Alcançar a Efi ciência Energética das nossas fábrica de 
produção primária, desde o design até à aquisição de 
produtos e serviços, enfocados na melhoria contínua do 
desempenho energético .

PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES
Conhecer, entender e prevenir os riscos relacionados com 
os acidentes graves e implementar medidas de prevenção 
para reduzir a sua probabilidade e consequências.

REGULAMENTAÇÃO  
O cumprimento da regulamentação e das normas, junto com 
os nossos próprios standards e especifi cações técnicas, 
é obrigatório e o seu cumprimento é uma condição de 
emprego.

Para cumprir estes princípios, comprometemo-nos a:

}Estabelecer as medidas necessárias para evitar acidentes 
e incidentes a partir da nossa implicação pessoal, já que a 
Segurança é uma responsabilidade de todos e de cada um 
de nós.

}Pensar sempre na nossa Segurança e na de terceiros para 
poder actuar com Segurança em todas as nossas actividades.

}Eliminar os perigos e reduzir os riscos na origem e avaliar os 
que não pode ser evitados para planifi car uma ação preventiva 
com o objetivo de os eliminar ou controlar e reduzi-los. 

} Facilitar aos trabalhadores formação e informação contínua, 
que promovam a sua iniciativa e desenvolvimento pessoais 
e que lhes permita desenvolver as suas funções e conhecer 
os riscos derivados do seu trabalho e como preveni-los.

}Proporcionar canais para a consulta e participação dos 
trabalhadores, bem como de comunicação, interna e externa.

} Informar as nossas partes interessadas sobre os riscos 
derivados da utilização dos nossos produtos e sobre como 
evitá-los.

}Adaptar permanentemente a nossa organização e procedi-
mentos às necessidades do mercado.

}Defi nir e respeitar os níveis de qualidade dos nossos produtos 
e serviços de acordo com as expectativas dos nossos clientes 
e analisar periodicamente o seu grau de satisfação.

}Respeitar os requisitos legais referentes ao registo de 
instalações, manutenção e inspecções, aos compromissos 
assinados pelo grupo, aos compromissos assumidos com 
os clientes e outros requisitos.

}Perseguir a melhoria contínua no cumprimento dos nossos 
princípios estabelecendo objetivos de melhoria, planifi cando 
ações e avaliando os resultados. 

A Direcção apoia estes princípios e compromissos e proporciona os meios necessários para o seu cumprimento.

BÉNÉDICTE LEVINSON
Directora General Air Liquide Iberia Responsável do Centro
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