Política de Criação de Valor Governamental
Objetivo

O apoio governamental é essencial para o desenvolvimento e operação contínua de nossos Ativos, o que por
sua vez permite a Criação de Valor para todas as nossas Partes Interessadas. O objetivo da Política de Criação
de Valor Governamental é direcionar o foco na criação de valor para este grupo de Partes Interessadas e garantir
que a OZ Minerals construa confiança com os vários níveis de governo e organizações governamentais, por
meio de comportamento sustentável e ético, responsabilidade social e contribuição proativa e considerada ao
desenvolvimento de políticas e oportunidades alinhadas com nosso portfólio atual e em desenvolvimento.

Comprometimento

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

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Maximize o valor dos recursos que estamos licenciados para minerar

Compreender e responder às estratégias, prioridades e desafios materiais de diferentes governos nas
jurisdições em que trabalhamos e respeitar que cada governo possa considerar o conceito de valor de forma
diferente

Buscar maximizar os benefícios mais amplos da comunidade na forma como operamos, onde operamos, as
pessoas que recrutamos, os negócios que envolvemos, a infraestrutura que construímos e as decisões que
tomamos
Garantir que a segurança seja fundamental para nossa força de trabalho, as comunidades em que operamos
e para todos os fornecedores com os quais trabalhamos

Construir confiança e respeito entre os governos com os quais interagimos e explorar a colaboração onde
possam existir oportunidades compartilhadas

Garantir o alto respeito e uma cultura de conformidade com as leis e regulamentos das jurisdições em que
operamos

Proibir todas as formas de corrupção, nunca aceitar suborno de qualquer forma e nunca fazer pagamentos
de facilitação

Ser um membro ativo das comunidades em que atuamos, demonstrando o mais alto nível de cidadania
corporativa responsável

Reconhecer a importância do envolvimento ativo e contínuo, enfatizando a comunicação aberta e honesta
e identificando e envolvendo as partes interessadas relevantes em nossos processos de tomada de decisão

Impulsionar uma cultura de inovação em nosso trabalho que mantém a excelência técnica e permite a
colaboração para encontrar benefícios compartilhados, incluindo a manutenção de uma pesquisa
colaborativa e abordagem de desenvolvimento

Contribuir para o desenvolvimento de políticas, legislação e regulamentação em todos os níveis do governo
e da indústria, onde podemos impulsionar a Criação de Valor para nossas Partes Interessadas

Manter uma relação de trabalho com governos, universidades e outras organizações financiadas pelo
governo que promovam uma sociedade mais forte por meio do desenvolvimento de tecnologia e
colaboração e investimento intersetorial.

