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Política de Segurança Alimentar 

O Nosso Objetivo 

Na Linde, Região do Sul da Europa (RES) cumprimos com as normas de segurança alimentar dos produtos  baseadas 

nos requisitos dos nossos clientes, pelas nossas próprias normas e por regulamentações legais. 

 

Os Nossos Valores e Compromissos 

- A segurança alimentar  é essencial em alguns segmentos de aplicações de gases, em tudo o que fazemos, 

todos os dias. 

- Regendo-nos pelos requisitos dos clientes e recorrendo a um nível adequado de segurança alimentar  e 

qualidade, criamos valor para os nossos clientes e para a Linde.  

- Todos os níveis de gestão nas empresas RES estão conscientes das suas responsabilidades em relação à 

segurança alimentar e disponibilizarão os meios necessários para garantir produtos seguros para os seus 

clientes. 

- Conceber e manter procesos e instalações que cumpram con las boas prácticas de fabricação. 

- Realizar continuamente análisis de riscos de segurança alimentar durante todo o ciclo de vida  e fornecimento    

do produto, incluindo o risco de adulteração intencional do mesmo. 

- Comunicar abertamente com os nossos clientes sobre os riscos de segurança alimentar que possam afectar 

os seus produtos. 

- Comportar de manera ética e proteger-nos de cualquier tipo de fraude alimentar. 

- Proporcionar aprendizagem contínua nos países RES  através da reprodução e partilha das melhores práticas.  

- Todos os funcionários e adjudicatários têm o dever de garantir a excelência na Segurança Alimentar, 

estando empenhados, equipados e motivados para o efeito. 

 

Os Nossos Principios de Segurança Alimentar 

Na Linde, Região do Sul da Europa (RES) acreditamos que:  

1. A segurança alimentar é responsabilidade de todos, quer se trate de um funcionario ou um adjudicatário da 

Linde, que participam nos processos desde  a comercialização até à entrega do produto.  

2. Melhorar continuamente os processos e o sistema, de modo a alcançar padrões elevados de segurança 

alimentar. 

3. Os incidentes de segurança alimentar devem ser reportados  e devem ser retiradas aprendizagens destas 

situações.  

A Equipa de Gestão RES está empenhada em implementar esta Política de Segurança Alimentar, a qual faz 

parte da nossa estratégia, e irá revê-la periodicamente, em conformidade com a evolução do negócio e os 

requisitos. 
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