Política de Criação de Valor para a Comunidade
Objetivo

O apoio da comunidade é fundamental para a criação e operação contínua dos nossos Ativos, permitindo assim
a Criação de Valor para todas as nossas Partes Interessadas. O objetivo da Política de Criação de Valor para a
Comunidade é direcionar o foco na Criação de Valor para este grupo de Partes Interessadas. Procuramos garantir
que a OZ Minerals esteja alinhada com seus povos Conectados à Terra e Indígenas e comunidades anfitriãs de
uma forma transparente, que construa parcerias baseadas em confiança, colaborativas e sustentáveis, que são
focadas na melhoria da OZ Minerals, das nossas comunidades anfitriãs, das comunidades regionais em que
estamos localizados, a indústria e da sociedade em geral.

Comprometimento

Para cumprir o objetivo da Política de Criação de Valor para a Comunidade, a OZ Minerals irá:
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Reconhecer que as comunidades podem ser locais, regionais ou mais amplas, com cada comunidade sendo
única e compreendendo muitos subgrupos diversos, indivíduos ou organizações, todos os quais valorizam
coisas diferentes

Procurar entender a estratégia e as aspirações de cada comunidade, com o objetivo de criar valor conforme
o definem

Capacitar nossos Ativos para deixar um legado positivo após a mineração, adaptando-se às suas condições
locais e entregando atividades ao longo da cadeia de valor que contribuam com as aspirações locais para
as gerações futuras

Envolver-se por meio de parcerias estratégicas para compreender e respeitar a diversidade e os direitos dos
povos Conectados à Terra e Indígenas, e reconhecer os interesses que eles têm na terra, sua história e
patrimônio cultural

Garantir que o consentimento livre, prévio e informado seja a base de nossos acordos com as Partes
Interessadas
Reconhecer que muitos indivíduos e grupos diferentes têm uma forte afiliação com a terra em que operamos

Envolver-se aberta e honestamente com nossas comunidades anfitriãs em relação aos objetivos e limitações
e garantir que informações transparentes, precisas e claras sejam fornecidas de forma proativa para a
comunidade

Trabalhar com nossas comunidades locais para construir uma base de conhecimento coletiva para entender
o que é importante

Tornarmos membros confiáveis e ativos das comunidades com as quais interagimos, fazendo o que dizemos
que faremos

Dar preferência à cocriação e ao desenvolvimento de fornecedores locais, grandes e pequenos

Dar preferência ao treinamento, desenvolvimento e recrutamento de povos locais Conectados à Terra e
Indígenas

Buscar construir relacionamentos duradouros e investir na Criação de Valor mútuo, construindo a
capacidade de cada um

Desenvolver legados sustentáveis com decisões de investimento social, usando abordagens robustas
baseadas em dados para informar nossa tomada de decisão

Garantir que os investimentos na comunidade sejam definidos, orientados e informados pelas necessidades
e aspirações da comunidade

Garantir que as doações da comunidade sejam transparentes e devidamente administradas

•
•
•

Ganhar o apoio das comunidades para que reconheçam nossa contribuição e se sintam confiantes para
advogar em nosso nome

Demonstrar à comunidade nosso compromisso e aderência a todos os requisitos regulamentares e nosso
compromisso de buscar um alto padrão em todas as nossas operações

Compreender, promover e defender os direitos humanos fundamentais em nossa esfera de influência,
inclusive em nossa cadeia de suprimentos, e se comprometer a identificar e erradicar a escravidão moderna.

