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POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (EHS)
Nossas atividades são orientadas pelo compromisso com a geração de valor para as partes
interessadas em todas as etapas de projeto, construção e operação, bem como nas atividades de
áreas administrativas, viabilizando soluções de investimento e serviços em infraestrutura que
contribuam para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das regiões onde atuamos.
Deste modo, estamos comprometidos com:
▪
▪

a proteção e promoção da saúde e segurança de nossos colaboradores, fornecedores,
clientes e visitantes, garantindo sua integridade física e mental; e
a proteção, prevenção e minimização do impacto ambiental e a promoção do
desenvolvimento sustentável.

Por meio do(a):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conformidade com as regulações (compliance), contratos e normas aplicáveis;
Gestão e redução dos riscos, por meio de sua identificação, avaliação de controles e
gerenciamento contínuo;
Melhoria contínua das ações de EHS;
Alocação de recursos necessários à adequada gestão de EHS;
Utilização eficiente dos serviços ecossistêmicos e recursos naturais;
Monitoramento da performance de EHS por meio de indicadores e auditorias;
Comunicação, divulgação, capacitação e conscientização dos colaboradores e parceiros
sobre suas responsabilidades e boas práticas de EHS;
Integração dos aspectos de EHS nas decisões de negócio.

Os princípios desta política são:

MEIO AMBIENTE
▪
▪
▪
▪
▪

Utilização dos recursos naturais de forma eficiente e redução da dependência de recursos
naturais não renováveis;
Promoção de medidas de adaptação e mitigação às Mudanças Climáticas;
Realização da gestão dos resíduos alinhada aos conceitos de redução, reutilização e
reciclagem;
Engajamento dos colaboradores para que todos atuem em conformidade com as
melhores práticas de proteção ao meio ambiente;
Identificação, avaliação e gerenciamento dos aspectos, impactos e riscos ambientais
decorrentes das nossas atividades, minimizando os impactos negativos em nossas
operações e nas comunidades do entorno.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
▪
▪

▪

Promoção de uma cultura de prevenção de incidentes e de doenças ocupacionais, e
atendimento aos requisitos de saúde e segurança do trabalho;
Colaboração para manter o ambiente de trabalho saudável e seguro, articulação com as
partes interessadas e com intervenção nas condições de trabalho que possam causar
acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais;
Preparação, controle, comunicação e plano de resposta de incidentes, análise de causa
raiz e compartilhamento de lições aprendidas e boas práticas.

COMUNICAÇÃO DA POLÍTICA
A ODATA se compromete a:
▪
▪
▪

Promover a divulgação desta Política, bem como das diretrizes e procedimentos de EHS às
partes interessadas, buscando assegurar o seu cumprimento e a conscientização de todos;
Manter canais de comunicação com as partes interessadas sobre os aspectos dessa Política;
Zelar pela segurança das comunidades onde atua, bem como mantê-las informadas sobre
impactos e riscos decorrentes de suas atividades.

VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES
Essa Política entrará em vigor na data de sua publicação e será revisada anualmente ou quando
houver alguma mudança que afete o meio ambiente e/ou a saúde e segurança dos trabalhadores.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.
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