Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SHE)
A visão da LDC é a de criar um ambiente de trabalho seguro em todos os locais onde operamos no
mundo todo, para assegurar que as nossas pessoas voltem para seus lares em segurança e sem
lesões todos os dias, com impacto mínimo ao meio ambiente.
Assim sendo, e porque todos os indivíduos têm um papel fundamental em tornar essa visão
realidade, promovemos uma cultura de segurança pró-ativa, esperando que todos os colaboradores
assumam suas responsabilidades individuais, garantindo assim a segurança no seu local de
trabalho.
Estejam onde estiverem, e sejam quais forem as suas funções na companhia, insistimos que os
nossos colaboradores suportem nosso compromisso coletivo de ter um ambiente de trabalho com
zero acidentes.

Na prática, esse compromisso significa que todos somos responsáveis por:


Cumprir todas as leis, regulamentos, regras e códigos de SHE aplicáveis e, também, quando
aplicável, adotar padrões de excelência industriais.



Assegurar que as nossas instalações sejam construídas, operadas e mantidas com segurança,
de forma a proteger os nossos colaboradores, contratados, visitantes e o meio ambiente.



Assegurar que os nossos gestores e colaboradores assumam o compromisso e a
responsabilidade pela efetiva implementação da Política e dos procedimentos de SHE.



Identificar os perigos e avaliar os riscos de SHE pró-ativamente, de forma a eliminar ou pelo
menos minimizar os riscos antes de efetuar o trabalho.



Fornecer ou receber treinamento adequado em SHE, para assegurar que somos capazes de
desempenhar as nossas funções de forma competente e com segurança, para que alcancemos
as nossas metas relativas a SHE.



Reduzir o impacto ambiental das nossas atividades e promover uma utilização responsável e
sustentável de recursos.



Esforçar-se continuamente para melhorar o desempenho de SHE por meio da análise de
objetivos e resultados, identificando oportunidades de melhoria e definindo planos de ação para
resolução dos problemas identificados.

Na LDC, a Saúde, a Segurança e o Meio Ambiente são prioridades do negócio e os principais
responsáveis pelo sucesso.
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