
A Trident Energy gerencia todas as suas 
atividades de maneira responsável e 
sustentável. Nos dedicamos a eliminar os 
perigos e a manter os riscos à saúde, 
segurança e meio ambiente tão baixos 
quanto razoavelmente possível. 

A saúde e a segurança de nossos 
empregados, contratados e comunidades 
locais são essenciais para nossos negócios 
e nos esforçamos para evitar ou minimizar 
possíveis impactos adversos onde quer 
que operemos.

 A Trident assume os seguintes compromissos para alcançar esses objetivos: 

A alta gerência liderará pelo exemplo na 
implementação dos requisitos de SMS e garantirá 
que recursos adequados sejam disponibilizados 
para a implementação desta política.

Todo o pessoal compartilha a responsabilidade 
para alcançar condições de trabalho seguras, 
seguindo todos os requisitos de SMS e cuidando 
de sua própria saúde e segurança, assim como a 
dos demais.

Pessoal de todos os níveis deve relatar as 
preocupações de SMS e ter o direito de parar o 
trabalho sem medo de represálias.

Um sistema de gerenciamento de SMS é 
estabelecido, mantido e sujeito a melhoria 
contínua.

A Trident cumprirá todos os requisitos normativos 
de SMS e as melhores práticas aplicáveis. 

O pessoal receberá treinamento e supervisão 
necessários para executar o trabalho de forma 
competente e em segurança. As funções e 
responsabilidades de SMS serão definidas e 
comunicadas.

Sistemas serão estabelecidos para garantir que 
todos os riscos de SMS, incluindo aspectos e 
impactos ambientais, sejam gerenciados a níveis 
tão baixos quanto razoavelmente possíveis. 

Sistemas de emergência serão criados para garantir 
a segurança e o bem-estar de todas as partes 
interessadas e a proteção do meio ambiente.

Os contratados serão avaliados e efetivamente 
gerenciados para atender aos padrões de SMS da 
Trident. 

A Trident envolverá os empregados de todos os 
níveis e se envolverá com comunidades locais em 
relação a assuntos relacionados a SMS. 

Um ambiente de trabalho seguro será 
proporcionado e mantido para todo o pessoal. 

Os objetivos de SMS serão estabelecidos, 
monitorados, revisados e reportados a gerência.
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