Políticas de Criação de Valor
Preâmbulo
Objetivo

O propósito expresso da OZ Minerals Limited (OZ Minerals) é "Ir além do possível para tornar a vida melhor".
Estamos determinados em criar valor para todos as partes interessadas, Criando Valor Compartilhado como
centro da Estratégia da OZ Minerals.
O apoio das partes interessadas é essencial para o desenvolvimento e operação contínua dos nossos Ativos e
do negócio da OZ Minerals como um todo e, num mundo em constante mudança, a criação de valor para todas
as partes interessadas é cada vez mais esperada. Esta é a base essencial que nos permite proteger e criar valor
e que diferencia a Estratégia OZ Minerals. O objetivo das Políticas de Criação de Valor da OZ Minerals é
estabelecer um propósito para a OZ Minerals como um todo e fazer que o nosso propósito seja transparente
para as partes interessadas a fim de que possam considerar-nos responsáveis.

Escopo e Implementação

Estas Políticas se aplicam a todos os funcionários, diretores, executivos, consultores, parceiros e contratadas da OZ Minerals
e suas filiais. Devem ser implementadas em todos os ativos e funções corporativas da OZ Minerals e é a base do
nosso processo de Planejamento de Negócios. A adesão será verificada através de processos regulares de garantia.

Compromisso

Além das políticas específicas das partes interessadas descritas nas páginas seguintes, para cumprir nosso
objetivo de Criação de Valor Compartilhado em todas as atividades, a OZ Minerals compromete-se a:
• Reconhecer que as partes interessadas são diversas, cada uma com suas próprias necessidades e conceito
de valor, e que isto se reflita na forma como nos envolvemos com elas;
• Manter uma colaboração aberta e transparente com as partes interessadas e incentivar a colaboração entre
as partes a fim de identificar outras oportunidades para criar mais valor;
• Considerar os pontos de vista das partes interessadas na tomada de decisões em todos os níveis,
assegurando a tomada de decisões forma ágil, adaptável e decisiva;
• Garantir que a forma que operamos será baseada na tomada de decisões baseada em riscos (incluindo a
identificação, avaliação, controle e relato de riscos);
• Garantir uma cultura de conformidade com as leis e regulamentos das jurisdições em que operamos;
• Indicar e treinar líderes dentro da empresa que tomem decisões no melhor interesse de todas as partes
interessadas e fornecer programas excepcionais de liderança que reforcem uma abordagem nãohierárquica e acessível;
• Garantir que os recursos financeiros da OZ Minerals sejam alocados de forma responsável, para aumentar
a eficiência e maximizar o valor;
• Usar essas políticas para informar o planejamento estratégico da empresa, os padrões e a tomada contínua
de decisões, baseada em dados relevantes e atualizados;
•
•

Garantir a disponibilidade de sistemas, processos e objetivos mensuráveis adequados à sua finalidade para
das suporte a operações responsáveis e aos compromissos descritos nestas políticas.
Os nossos compromissos específicos com cada um dos nossos grupos de partes interessadas da Criação
de Valor estão descritos nas políticas a seguir.
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Política de Criação de Valor para as Comunidades
Objetivo

O apoio às comunidades é essencial para a geração e operação contínua dos nossos Ativos e para permitir-nos
criar valor para todos as partes interessadas. O objetivo da Política de Criação de Valor para as Comunidades é
criar valor para este grupo de partes interessadas e garantir que a OZ Minerals esteja alinhada às suas
comunidades para construir parcerias baseadas na confiança, colaboração e sustentabilidade enfocadas na
melhoria da OZ Minerals, das nossas comunidades anfitriãs e dos membros da comunidade que vivem em
regiões onde as nossas operações estão localizadas, da indústria e da sociedade em geral.

Compromisso

Para cumprir o objetivo da Política de Criação de Valor para a Comunidade, a OZ Minerals compromete-se a:
• Reconhecer que as comunidades podem ser locais, regionais ou mais amplas e incluir uma grande
diversidade de indivíduos, grupos ou organizações que valorizam coisas diferentes
• Construir relacionamentos fortes com nossos clientes, que são uma parte importante de nossa comunidade
• Procurar compreender e respeitar a diversidade e os direitos dos povos indígenas e reconhecer o seu
interesse por sua terra, história e herança cultural
• Reconhecer que muitos dos diferentes grupos da comunidade têm uma forte ligação com a terra em que
operamos
• Informar aberta e honestamente nossas comunidades anfitriãs quanto aos objetivos e limitações e garantir que
sejam fornecidas informações transparentes, precisas e claras de forma proativa a estas comunidades
• Investir tempo para conhecer nossas comunidades locais e entender o que é importante para elas no curto
e no longo prazo, sendo cuidadosa ao envolver-se em cada contexto sociocultural específico
• Sermos membros confiáveis e atuantes nas comunidades com as quais interagimos, fazendo o que dizemos
que faremos
• Assegurar a gestão responsável dos recursos naturais, minimizando a nossa pegada ambiental e utilizando
processos científicos robustos como base da nossa tomada de decisões
• Proporcionar resultados ambientais sólidos e robustos em todas as nossas práticas e em todas as nossas
instalações
• Desempenhar o nosso papel para a redução das emissões de carbono e em preparação para os impactos
das mudanças climáticas, bem como para realizar as ações necessárias para atingir a neutralidade de
carbono até 2050
• Procurar continuar a desenvolver práticas de mineração sustentáveis
• Dar preferência à cocriação, desenvolvimento e parceria com fornecedores locais de todos os tamanhos
• Construir parcerias duradouras, investir na capacitação da comunidade e desenvolver legados sustentáveis
através de decisões de investimento social, empregando abordagens robustas, baseadas em dados, para
fundamentar a nossa tomada de decisões
• Dar preferência ao treinamento, desenvolvimento e recrutamento de pessoal local
• Garantir que os investimentos na comunidade sejam definidos, conduzidos e controlados pela comunidade
• Garantir que as doações à comunidade sejam transparentes e devidamente administradas
• Obter o apoio das comunidades para que estas reconheçam a nossa contribuição e sintam-se confiantes
para interceder em nosso nome
• Demonstrar à comunidade nosso compromisso e adesão a todas as exigências da legislação, assim como
nosso compromisso de empenhar-nos para que todas as nossas operações tenham um alto padrão
•

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

