
Responsabilidade social
Um compromisso da Air Liquide em Portugal



A responsabilidade social está formalizada na ambição da Air Liquide: ser o 

líder mundial da sua indústria, assegurando um bom desempenho no longo 

prazo e agindo de forma responsável. 

Air Liquide trabalha no quotidiano, no sentido de consolidar a sua relação com 

os seus clientes, fornecedores e accionistas, procurando partilhar a sua visão de 

responsabilidade social. Este espírito está patente no modo como a Air Liquide 

se relaciona com os seus diferentes stakeholders.

No desenvolvimento da sua actividade, o Grupo Air Liquide cumpre com os 

mais elevados standards, nomeadamente o respeito pelos direitos do Homem, 

direitos sociais e do ambiente e compromete-se a gerir de forma responsável 

os recursos naturais e o impacto ambiental das suas actividades.

A Air Liquide respeita as leis e as regras, nomeadamente as regras da livre 

concorrência, assegura-se do bom respeito pelas normas éticas, no âmbito da 

actividade profi ssional das suas equipas, e proíbe toda e qualquer forma de 

corrupção. 

Segurança, integridade, transparência, desafi o permanente, melhoria do 

desempenho, inovação, satisfação do cliente e uma gestão rigorosa, são os 

valores que pautam o comportamento e acções de todos os que integram o 

Grupo Air Liquide.

Na Air Liquide, estamos comprometidos com os mais elevados 
padrões de comportamento ético em relação aos 

nossos clientes, nossos parceiros, nossos colaboradores, 
nossos fornecedores e accionistas e procuramos partilhar 

com todos a nossa visão de Responsabilidade Social.
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Air LiquideO Grupo

A Air Liquide está presente em Portugal 
desde 1923 e é líder do mercado nacional 
na produção e comercialização de gases, 
tecnologias e serviços para a Indústria 
e a Saúde. 

A Air Liquide conta uma equipa dinâmica 
ao serviço de um grande portfólio de 
clientes, através dos seus centros de 
produção e de enchimento e de uma 
vasta rede de distribuição que cobre 
todo o território. A sua organização re-
gional permite uma grande proximidade 
e agilidade e antecipar a evolução dos 
mercados

Líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a Indústria e a Saúde, 
a Air Liquide está presente em 80 países com cerca de 68 000 colabora-
dores e fornece a mais de 3 milhões de clientes e de pacientes. Desde a sua 
constituição em 1902, o Grupo tem no centro da sua actividade o oxigénio, 
azoto e hidrogénio. A ambição da Air Liquide é de ser o líder da sua indús-
tria, apresentando um bom desempenho a longo prazo e agindo de forma 
responsável. 

Para a Air Liquide, são as ideias que criam valor a longo prazo. O compromisso 
e a inventividade permanente dos colaboradores do Grupo estão no cerne 
do seu desenvolvimento. A Air Liquide antecipa os principais desafi os dos 
seus mercados, investe à escala local e mundial e propõe soluções de elevada 
qualidade aos seus clientes e pacientes, e à comunidade científi ca. O Grupo 
apoia-se na sua competitividade operacional, nos seus investimentos target, 
nos mercados em crescimento e na inovação para realizar um crescimento 
rentável a prazo.
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Gestão Empresarial

Os nossos Princípios de Acção
Os Princípios de Acção da Air Liquide reafi rmam os valores funda-
mentais do Grupo em relação ao ambiente, à inovação, à organização 
e aos nossos principais stakeholders. Cada um dos princípios é 
apoiado por políticas ou códigos de conduta.

A Air Liquide concretiza a sua estratégia de crescimento 

rentável no longo prazo à luz de valores fundamentais 

partilhados por todos os stakeholders e declinados por 

escrito sob a forma de Princípios de Acção.

Gestão integral: Segurança, Qualidade e Ambiente
Na Air Liquide gerimos a Segurança, Qualidade e o 
Ambiente de forma integrada, respeitando os seguin-
tes princípios:

 � Alcançar o Zero Acidentes; 
 � Manter a qualidade dos produtos e serviços,
requisito essencial para ser líderes;

 � Preservar o ambiente e a vida.

A Air Liquide em Portugal é certifi cada pelas nor-
mas OHSAS 18001, ISO 14001:2004, ISO 9001, e 
FSSC22000. 

Responsabilidade Social e  
Desenvolvimento Sustentável
A démarche de Responsabilidade Social e Desenvolvimento 
Sustentável da Air Liquide é composta por três domínios expressos 
da seguinte forma: 

 � Servir os nossos clientes e a sociedade em geral;

 � Desenvolver os nossos colaboradores e gerir 
responsavelmente as nossas operações;

 � Construir relações com os nossos accionistas 
e stakeholders.

Adesão à Actuação Responsável 

Em Portugal, a Air Liquide faz parte do Progra-
ma de Actuação Responsável (Responsible 
Care), desde 1993. Trata-se de uma iniciativa 
voluntária da indústria química, baseada na 
assunção de um compromisso de segurança 
e responsabilidade social nas operações e 
produtos. 

Relatório Anual de    
Desenvolvimento       
Sustentável Grupo

O Grupo Air Liquide 
publica anualmente um Relatório de Respon-
sabilidade e Desenvolvimento Sustentável 
que assenta em indicadores de desempenho 
referentes à relação com os seus clientes, à 
qualidade das suas actividades industriais 
e ao compromisso das suas equipas. A Air 
Liquide está classifi cada nos índices Euronext 
Vigeo Europe 120, CDLI (Carbon Disclosure 
Leadership Index) e CDP (Carbon Disclosure 
Project) e ainda nos índices de MSCI Global 
Sustainability.

Campanhas internas 
de prevenção de 
Segurança

A cultura de segurança 
está profundamente en-

raizada no seio da Air Liquide e cons-
titui a sua maior prioridade. Para além 
da formação regular dos colaborado-
res e das visitas de comportamento 
de segurança, a empresa leva a cabo 
campanhas internas de comunicação 
a nível local e mundial que visam relem-
brar os riscos inerentes às actividades 
quotidianas e respectivas formas de 
prevenção, e fomentar os comporta-
mentos seguros. 

P
ho

to
 : 

P
ie

rr
e-

E
m

m
an

ue
l R

as
to

in

Onde é que 

está com  

a cabeça?

Segurança. 

Vamos falar 

sobre isso!

A Segurança primeir
o

Campanha mundial de Segurança 2012

Campanha mundial de Segurança 2012

P
ho

to
 : 

P
ie

rr
e-

E
m

m
an

ue
l R

as
to

in

Onde é que 

está com  

a cabeça?

Segurança. 

Vamos falar 

sobre isso!

A Segurança primeir
o

Campanha mundial de Segurança 2012

P
ho

to
 : 

P
ie

rr
e-

E
m

m
an

ue
l R

as
to

in

Onde é que está com  a cabeça?

Segurança. Vamos falar sobre isso!A Segurança primeiro
Campanha mundial de Segurança 2012

Campanha mundial de Segurança 2012

P
ho

to
 : 

P
ie

rr
e-

E
m

m
an

ue
l R

as
to

in

Onde é que está com  a cabeça?

Segurança. Vamos falar sobre isso!
A Segurança primeiro

Campanha mundial de Segurança 2012

Rendez-vous sur rapportannuel.airliquide.com

Découvrez le rapport annuel digital sur ordinateur, tablette et mobile. 
Les contenus 100 % vidéos vous offrent une expérience de lecture 
inédite et interactive. Retrouvez au fil des pages le repère ci-dessus 
qui indique l'existence de contenus enrichis. 

V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E  !
Rendez-vous sur Rendez-vous sur rapportannuel.airliquide.com

Découvrez le rapport annuel digital sur ordinateur, tablette et mobile. Découvrez le rapport annuel digital sur ordinateur, tablette et mobile. 
Les contenus 100% vidéos vous offrent une expérience de lecture % vidéos vous offrent une expérience de lecture 
inédite et interactive. Retrouvez au fil des pages le repère ci-dessus inédite et interactive. Retrouvez au fil des pages le repère ci-dessus 
qui indique l'existence de contenus enrichis. qui indique l'existence de contenus enrichis. 

V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E  !V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E  !
Visit annualreport.airliquide.com

You can access the digital annual report via your computer, tablet or 
mobile phone. The 100% video content offers an unrivaled interactive 
experience. Look for the symbol above, which indicates the availability 
of enriched content.

L I V E  T H E  E X P E R I E N C E !

Liderança, Crescimento Rentável
e Responsabilidade

Responsible Care®

OUR COMMITMENTO TO SUSTAINABILITY
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Responsabilidade com

Colaboradores

Formar e Desenvolver as     
nossas equipas 
Na Air Liquide, a formação é parte integrante do de-
senvolvimento dos seus colaboradores e a base para 
trabalhar em toda a segurança e melhorar o desem-
penho e contribuição. A Air Liquide também aposta 
na mobilidade profi ssional e geográfi ca, como forma 
de desenvolvimento e partilha do know-how entre as 
equipas em todo mundo.

Mobilidade: a fi lial portuguesa conta com colaborado-
res espalhados pelos quatro cantos do mundo: Brasil, 
Austrália, Quatar e Panamá.  

Voz aos colaboradores

A Air Liquide realiza um 
Inquérito aos colaborado-
res com objectivo de capi-
talizar opiniões, identifi car 
oportunidades de melhoria e levar a cabo as 
acções necessárias. Os resultados obtidos 
são analisados e são propostos planos de 
acção nas matérias mais relevantes.

Reconhecer os talentos
O reconhecimento dos nossos talentos integra-se numa dinâmica de 
motivação, também sinónimo de competitividade para a Air Liquide. Um 
bom exemplo dessa dinâmica é o concurso da inovação local, realizado 
anualmente, e que premeia as inovações e ideias inovadoras dos nossos 
colaboradores.

Comunicação Interna: 
chave para o compromisso
A Air Liquide aposta numa comunicação activa, clara e 
transparente com e entre os seus colaboradores, como 
factor chave de motivação e compromisso. Revista im-
pressa, intranet, quadro de anúncios, reuniões regulares 
com colaboradores, visitas periódicas de membros da 
direcção aos centros, são algumas das ferramentas para 
efectivar a comunicação.

Código de Conduta, 
para uma cultura de ética 
Na Air Liquide, cumprimos as leis e os regulamentos, 
especialmente no que diz respeito aos direitos humanos, 
aos direitos sociais e do ambiente, às normas de livre con-
corrência e proíbe-se toda e qualquer forma de corrup-
ção.  Neste contexto, o Código de Conduta é o marco 
de referência de actuação para todos os nossos cola-
boradores.

EthiCall

O Grupo Air Liquide disponibiliza uma linha 
aberta gerida por uma entidade externa 
para que os colaboradores possam reportar 
eventuais irregularidades no domínio da 
contabilidade, dos controlos contabilísti-
cos internos, da  auditoria, da luta contra a 
corrupção e do crime bancário e fi nanceiro.

Distinguir quem se destaca

A Segurança, Inovação, Efi ciência, Competitividade e Carreira Técnica 
(TCL) são aspectos fundamentais da nossa cultura. Por ocasião de 
uma reunião anual de managers, a direcção da empresa distingue 
colaboradores e centros de produção que se destacaram nessas áreas. 

A Air Liquide assegura a todos os seus colaboradores condições de trabalho em 

segurança e saúde e baseadas no respeito pelas pessoas, no diálogo, na rejeição de 

qualquer forma de descriminação, em remunerações competitivas e de acordo com 

o desempenho, num contexto de cultura de diversidade, abertura e transparência.

 DÊ-NOS
A SUA OPINIÃO !

INQUÉRITO DE OPINIÃO AOS COLABORADORES 2014

DE 4 A 28 DE NOVEMBRO 

DÊ-NOS
A SUA OPINIÃO !

Air Liquide iberia
contamos consigo

O nosso activo mais importante
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Um compromisso da Air Liquide 

Gestão efi ciente dos recursos naturais
A gestão efi ciente de recursos é uma preocupação permanente na Air 
Liquide. Nesse sentido, as fi liais têm desenvolvido esforços para melhorar 
a efi ciência energética das suas fábricas e o rácio de água consumida por 
m3 de gases do ar produzido. Em Portugal, a Air Liquide está a implementar 
a norma ISO 50001 que certifi ca a efi ciência no consumo energético das 
unidades de produção.

Responsabilidade Ambiental
A Air Liquide está comprometida em optimizar a pegada ecológica das 

suas actividades, e a dos seus parceiros e clientes. A Air Liquide respeita e 

implementa os requisitos legais e os compromissos assumidos pelo Grupo, 

nomeadamente no que se refere à utilização efi ciente de recursos naturais, 

água e energia, à melhoria gestão de efl uentes, gestão de emissões e

resíduos e à prevenção de possíveis incidentes.

Encaminhamento e Tratamento de resíduos
A quantidade de resíduos produzidos pela nossa actividade ser 
muito reduzida, e é possível reciclar mais de 90% dos mesmos. 
Não obstante, Air Liquide implementou procedimentos de gestão 
responsável dos resíduos, bem como avaliação dos riscos inerentes 
a cada etapa produtiva, transporte e armazenamento de produtos.

Preservação do ambiente, 
uma preocupação partilhada 
A Air Liquide, na qualidade de empresa responsável e comprometida com a preservação 
do ambiente, procura partilhar essa preocupação com todos os stakeholders. A fi lial leva 
regularmente a cabo acções de sensibilização destinadas aos colaboradores.

Reduzir e reciclar papel 

Em 2015, no dia 22 de Abril 
(dia mundial da terra), a Air 
Liquide lançou uma campanha 

de reciclagem de papel nos centros de 
trabalho, que tem como objectivo ajudar à 
consciencialização para um consumo mais 
efi ciente de papel e para a necessidade 
de assegurar a correcta separação e 
encaminhamento do papel e do cartão. 

O oxigénio, fonte de inspiração

A Air Liquide desenvolveu-se a partir do oxigénio. E por essa razão está patente 
na assinatura da Air Liquide “Creative Oxygen”. Para recordar esse valor a Air 
Liquide lançou uma campanha, sob o lema “+ árvores = + oxigénio”. Assim, em 
todos os locais de trabalho em Portugal, os colaboradores deram as mãos em 
prol da preservação do ambiente, plantando uma árvore por centro.  

Informar sobre boas práticas ambientais

Desde 2012, a fi lial publica um Flash Ambiental, 
com uma periodicidade trimestral, onde dá conta 
dos últimos indicadores ambientais, informa 
sobre resultados obtidos de auditorias e prodiga 
conselhos básicos a todos os colaboradores. 
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Responsabilidade com Clientes
Construir relações duradouras 

Entender, satisfazer e antecipar as necessidades dos clientes, mais do 

que uma estratégia, faz parte do compromisso global partilhado por todos 

os colaboradores da Air Liquide. Essa proximidade e conhecimento das 

necessidades dos nossos clientes aliados à nossa visão de longo prazo 

permitem-nos construir relações comerciais duradouras e benéficas para 

ambas as partes.

Inovar ao serviço
do cliente
Para a Air Liquide são as ideias que criam valor. 
Na essência do desenvolvimento da Air Liquide 
estão o empenho e a constante capacidade 
inventiva dos seus colaboradores. Para além de 
pilar estratégico do Grupo, a inovação é também, 
e sobretudo, uma cultura partilhada por todas 
as equipas. 

Na qualidade de parceiro de negócios, a Air Li-
quide caminha lado a lado com os seus clientes 
e acompanha-os na sua vontade de expandir o 
seu negócio, oferecendo-lhes soluções inova-
doras e responsáveis que lhes permitem:

 � aplicar tecnologias de ponta nos respectivos 
 processos.

 � reduzir o consumo energético dos seus processos.

 � minimizar o impacto ambiental da sua actividade.

 � acrescentar valor ao seu negócio. 

Para cumprir com essa missão, a Air Liquide 
conta com  uma vasta equipa de experts em 
todo o mundo, cujo know-how está integral-
mente dedicado ao serviço da satisfação dos 
nossos clientes. São especialistas em aplicações 
e processos industriais (combustão, criogenia, 
injecção de gases nos líquidos...) que trabalham 
em rede no quotidiano para desenvolver as 
soluções mais adequadas com vista a melhorar 
os processos e optimizar os recursos de todos 
os que confiam na nossa expertise.
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Boas práticas
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Da escuta à acção

O princípio básico para conseguir a satisfação dos clientes é 
escutá-los de modo a entender melhor as suas expectativas e 
necessidades. Periodicamente, a Air Liquide leva a cabo um in-
quérito a clientes, realizado por uma entidade independente, que 
tem como objectivo avaliar o nível global de satisfação. Os resul-
tados são analisados por grupos de trabalho multidisciplinares e 
são estabelecidos planos de acção para melhorar os pontos com 
menor índice de satisfação. A realização periódica desde inquérito 
permite ainda avaliar a efi cácia dos planos implementados.

Código de conduta
Seguindo os standards internacionais, a Air 
Liquide elaborou um Código de Conduta 
Anti-Corrupção que descreve os princípios 
base da luta contra a corrupção, bem como 
os comportamentos a respeitar por todos 
dirigentes e colaboradores da empresa, em 
contexto de contacto com clientes.

Periodicamente, as equipas mais expostas a 
estes riscos realizam uma formação, durante 
a qual é recordada a forma correcta de agir 
perante as diferentes situações que possam 
surgir no quotidiano, no âmbito da sua função.

100% orientados ao cliente
O Cliente é a razão de ser da nossa empresa. A visão da Air Liquide 
é que todos os seus colaboradores, em todas as áreas e a todos os 
níveis, partilhem uma mesma cultura de total orientação ao cliente. 
Durante estes últimos anos, implementaram-se inúmeras 
acções, quer a nível do Grupo quer a nível local, que visam 
reforçar a importância de uma atitude 100% orientada 
ao cliente. 

Responsabilidade com 

O AL Informa é um boletim im-
presso, que nos permite estar mais 
próximos dos nossos clientes, dan-
do a conhecer as nossas novida-
des e inovações e transmitindo o 
nosso compromisso para com a 
Segurança. 

A linha directa da Air Liquide Por-
tugal é um serviço de atendimento 
personalizado, para gestão dos 
contactos e das respostas às solici-
tações dos clientes. Através deste 
serviço, a Air Liquide disponibiliza 
uma equipa de profi ssionais que 
presta informações ou encamin-
ha os clientes para um serviço de 
apoio técnico personalizado.
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Seleccionar e qualifi car os 
nossos fornecedores
A selecção de fornecedores obedece a critérios 
de sustentabilidade fi nanceira, desenvolvimen-
to sustentável, qualidade, segurança e aspectos 
ambientais e sociais, entre outros,  sendo balizada 
por uma política de compras. Os fornecedores 
são periodicamente avaliados por uma entidade 
externa através de uma cartografi a de riscos e de 
um questionário de desenvolvimento sustentável. 

Responsabilidade com

Fornecedores
Nossos parceiros de negócio

Partilhar a nossa cultura com os nossos parceiros

Premiar a contribuição dos
nossos fornecedores 

O grupo Air Liquide conta com um evento 
dirigido aos fornecedores, particularmente 
focalizado no reconhecimento da parceria 
e da inovação: o Europe Suppliers Day. 
Os fornecedores são premiados pela sua 
contribuição em áreas como: Segurança, 
Responsabilidade Social, Criatividade, Tec-
nologia, Qualidade de Serviço e Qualidade 
de Parceria. 

Partilhar o compromisso de Segurança

Periodicamente, as direcções de mercado e de segurança 
da Air Liquide realizaram reuniões com os responsáveis 
das empresas subcontratadas de transporte e manu-
tenção de instalações. O objectivo é alinhar a estratégia 
de Segurança para obter maior compromisso e sensibi-
lidade para a importância dos comportamentos seguros 
e do respeito das normas pelo seu pessoal. 

Código de Conduta de Fornecedores

A  Air Liquide conta com um Código de 
Conduta de Fornecedores, com princípios 
fundamentais, baseados em declarações 
universalmente aceites, nas áreas dos direi-
tos humanos, práticas laborais, protecção 
ambiental e anti-corrupção. A Air Liquide 
espera assim dos seus fornecedores, 
incluindo os respectivos colaboradores, 
subempreiteiros e terceiros ao seu serviço, 
que respeitem e apliquem os princípios 
éticos, nele declinados.

Compras responsáveis: 
Código de Conduta de compradores

A política de compras responsáveis da Air Liquide é subscrita 
por todos os colaboradores que desenvolvem esta actividade 
profi ssional na empresa e da qual consta um Código de Conduta 
dos Compradores. 

Na Air Liquide, acreditamos que uma relação transparente e socialmente 

responsável entre uma empresa e os seus fornecedores, na qualidade 

de nossos parceiros de negócio, deve ser alicerçada em princípios claros 

e defi nidos, tendo como fundamento não apenas a nossa conduta, mas 

também a daqueles com que nos relacionamos. 



www.fondationairliquide.com

COMSINES
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Fundação Air Liquide
A Fundação de empresa Air Liquide, de âmbito internacional, criada em 
2008, testemunha o compromisso do Grupo, como empresa responsável 
junto das comunidades, onde desenvolve as suas actividades. Desde a 
sua criação, a Fundação já apoiou mais de 194 projectos de investigação 
nas áreas do ambiente e da saúde, bem como micro-projectos que visam 
o desenvolvimento de regiões nas quais a empresa está presente. Para 
concretizar esse apoio no terreno, a Fundação conta com o apoio de cola-
boradores voluntários que apadrinham essas micro-iniciativas, e que deste 
modo têm a possibilidade de envolver-se em acções de solidariedade.

Envolvimento com as

Comunidades locais
A Air Liquide tem como compromisso agir em bom cidadão 

nos países onde o Grupo está presente, participando no 

desenvolvimento económico local e estabelecendo um 

diálogo activo com as comunidades locais.

Um compromisso local, visível nas diferentes iniciativas 

Participação em Associações Profi ssionais Locais

A Air Liquide procura integrar-se nas comunidades onde desen-
volve a sua actividade, marcando presença activa em associações 
de profi ssionais e de industriais, de âmbito local. Em Portugal, a 
Air liquide é membro fundador do PACOPAR (Estarreja) e mais 
recentemente do COMSINES (Sines).

Visitas de alunos às nossas instalações

Ao longo do ano lectivo, a Air Liquide recebe 
frequentemente a visita de alunos do secundário 
à universidade. A visita às instalações fabris 
permite aos alunos adquirir conhecimentos 
práticos em matérias como a criogenia, o crac-
king de hidrocarbonetos, a pressão, matérias 
integradas no programa escolar do secundário.

Formação a Bombeiros

Dada a especifi cidade da actividade de produção 
e manuseamento de gases, a Air Liquide convi-
da regularmente as corporações de bombeiros 
locais e os serviços de protecção civil a visitar 
as suas instalações. Durante essas visitas são 
dadas a conhecer algumas situações possíveis 
de emergência e providenciado o conhecimento 
necessário para actuar efi cazmente em caso 
de necessidade.

Colaboração com instituições
de ensino superior 

A Air Liquide apoia algumas iniciativas de insti-
tuições de ensino superior que visam proporcio-
nar aos estudantes um contacto directo com a 
química e a biologia no quotidiano. A empresa 
também tem apoiado projectos que recorrem à 
utilização de gases para fi ns científi cos, como é 
o caso de balões meteorológicos controlados 
recuperáveis. 

Dialogar e ajudar a desenvolver



“Líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a Indústria e a Saúde, a Air Liquide está presente em 80 países com cerca de 68 000 colaboradores 

e fornece a mais de 3 milhões de clientes e de pacientes. Desde a sua constituição em 1902, o Grupo tem no centro da sua actividade o oxigénio, azoto e 

hidrogénio. A ambição da Air Liquide é de ser o líder da sua indústria, apresentando um bom desempenho a longo prazo e agindo de forma responsável.”

www.air l iquide.pt


