
A Trident Energy integra segurança e sustentabilidade em todas as suas atividades. A 
saúde e a segurança dos nossos funcionários e contratados é a nossa prioridade número 
um. Nós buscamos eliminar sistematicamente os perigos mantendo os riscos de saúde, 
segurança e meio ambiente (HSE), incluindo os riscos de segurança de processos, tão 
baixos quanto razoávelmente possível. Trabalhamos em conjunto com as comunidades e 
governos locais para garantir a criação de valor para as partes interessadas.

Assumimos os seguintes compromissos para atingir esses objetivos:

Cumprir com os requisitos legais de HSE aplicáveis 
e com as melhores práticas da indústria.

A administração irá liderar por exemplo a 
implementação dos requesitos de HSE, para a 
viabilização dos compromissos estabelecidos nessa 
política, garantindo que os recursos adequados sejam 
disponibilizados para a implementação desta política.

Será fornecido e mantido um ambiente de trabalho 
onde todos os funcionários e contratados sintam-se 
confortáveis para relatar as suas preocupações com 
questões de HSE, sem medo de represálias e todos 
têm o direito de intervir e interromper um 
trabalho inseguro. 

O sistema de gestão de HSE deve ser estabelecido, 
monitorado e revisado, e todos os funcionários 
devem ser informados sobre os seus requisitos. 

Toda a equipe compartilha a responsabilidade de 
garantir condições de trabalho seguras, seguindo 
todos os requisitos de HSE e cuidando da sua 
própria saúde e segurança, assim como dos
demais colaboradores. 

Não realizar atividades em Sítios do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural e garantir que as 
avaliações de impacto ambiental e social sejam 
realizadas para todos os novos projetos.

Comprometimento com a mitigação e 
compreensão dos nossos impactos na 
biodiversidade e a minimização de emissões de 
gases e efluentes para o ar, água e terra.  

Estabelecer metas de redução de emissões e 
trabalhar para avaliar e mitigar os riscos climáticos 
associados às nossas operações.

A equipe, em todos os níveis, estará envolvida e 
deverá se engajar com as comunidades locais em 
relação a questões de HSE. 

A equipe receberá o treinamento e a supervisão 
necessários para o desempenho de suas 
atividades com competência e segurança. As 
funções e responsabilidades de HSE devem ser 
definidas e comunicadas. 

Os contratados serão avaliados para atender
aos nossos padrões de HSE e gerenciados de 
forma eficaz.

Criar valor e comunicar, de forma transparente, aos 
governos anfitriões e comunidades potencialmente 
afetadas, apoiando amplas metas de 
desenvolvimento alinhadas às necessidades locais. 

Os sistemas de emergência serão implementados 
e testados para garantir a segurança e o 
bem-estar de todas as partes interessadas e a 
proteção do meio ambiente.

Esta política e os seus compromissos são reforçados pelos 
valores da Trident Energy, sendo dever de todos os 
colaboradores assegurar a sua aplicação no nosso 
cotidiano e nas empresas contratadas.  
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