
Making our world more productive 
 

 

 

 

Política de Saúde, Segurança e Ambiente (HSE) da Linde 
 

O nosso objetivo 
 

Na Linde estamos empenhados em garantir que as nossas ações não causam quaisquer danos às pessoas, ao  ambiente ou 

às comunidades onde operamos. 
 
 

Os nossos valores e compromissos 

 
⎯ A segurança e a responsabilidade ambiental são valores fundamentais na Linde e uma parte integrante de tudo o que 

fazemos. 

⎯ O cumprimento da legislação, dos regulamentos e das políticas da Linde é um requisito operacional para os nossos 
funcionários, contratados, fornecedores e parceiros. 

⎯ Responsabilização com HSE através de uma liderança visível demonstrada em toda a organização. 

⎯ Colaboração com a indústria e outras associações profissionais para progredir continuamente na gestão segura dos 
nossos produtos e instalações. 

⎯ Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis 

⎯ Prevenir lesões e afeções na saúde relacionadas com o trabalho 

⎯ Eliminar perigos e reduzir riscos para a segurança e saúde no trabalho 

⎯ Melhoria contínua no sistema de segurança e saúde no trabalho 

⎯ Consulta e participação dos trabalhadores, através dos seus representantes para a HSE 

⎯ Proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição, uso sustentável de recursos, mitigação e a adaptação às 
alterações climáticas e à proteção da biodiversidade 

 

Os nossos princípios de segurança 
 

Na Linde acreditamos que: 
 

1. Todos os incidentes e lesões são evitáveis. 

2. HSE é uma responsabilidade da gestão funcional. 

3. Somos responsáveis pela nossa própria segurança e dos que nos rodeiam. 

4. Os nossos funcionários e contratados têm a obrigação de parar uma atividade ou de recusar fazê-la caso não 
possa ser realizada em segurança. 

5. Todos os incidentes de HSE têm de ser reportados e devemos aprender com eles. 

6. O nosso compromisso e esforços na área da segurança darão frutos. 

7. Agir de modo seguro é uma condição de empregabilidade e de contratos com fornecedores. 
 
Esperamos que os nossos funcionários, contratados e parceiros adotem estes princípios e os reflitam em todos os aspetos 
do trabalho que realizam. 
 
Esta política é parte integrante da estratégia de negócio da Linde. O Comité de Gestão e a liderança global da Linde estão 
comprometidos na plena implementação desta política de HSE. 
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