Requerimentos de Sustentabilidade de Geradores OWF:
Requerimentos Mandatórios:


Todos os geradores têm que possuir proteção dupla, com bandeja de contenção
metálica para eventual derramamento de óleo com capacidade de 110% do volume
de óleo do gerador, ser acessado apenas por pessoas autorizadas e possuir
sinalização;



Deverá ser disponibilizado um kit de emergência ambiental por gerador para ser
utilizado em um possível derramamento de óleo, assim como pessoal treinado para
utilizá-lo, caso necessário;



O fornecedor deverá aderir à Política de Combustível (disponível no site
http://portaldesuprimentos.rio2016.com), a qual descreve os procedimentos
requisitos para o correto uso e armazenamento de combustíveis para abastecimento
de equipamentos, geradores, etc., além de medidas de correção, quando
necessárias. As atividades de abastecimento deverão ser feitas de maneira a
prevenir vazamentos, gotejamentos e/ou contaminação no ambiente;



Todos os veículos e/ou equipamentos que utilizarem óleo, produtos inflamáveis ou
químicos, precisam ter um kit de mitigação ambiental e pessoal treinado para
utilizá-lo em casos de derramamentos e/ou vazamentos;



O fornecedor deverá adotar os requerimentos mínimos definidos no Código Básico da
Iniciativa Ética Comercial (IEC) / Ethical Trading Initative (ETI):
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o

O emprego deverá ser escolhido livremente pelo trabalhador (não haverá
trabalho escravo ou forçado);

o

A liberdade da associação e o direto às negociações coletivas deverão ser
respeitadas;



o

As condições de trabalho serão seguras e higiênicas;

o

A mão-de-obra infantil não deverá ser usada;

o

Salários dignos serão pagos;

o

As horas de trabalho não serão excessivas;

o

Não haverá discriminação;

o

Trabalho regular será assegurado;

o

Tratamento desumano e severo não serão permitidos;

Evitar a utilização ou fornecimento de produtos fabricados, distribuídos ou
descartados através da utilização de materiais ou substâncias nocivas ao ser humano
ou ao meio ambiente (seguindo o Guia de Substâncias e Materiais Nocivos
desenvolvido pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Paralímpicos Rio 2016 e
disponível no site http://portaldesuprimentos.rio2016.com);

Requerimentos Competitivos:


Possuir certificações ISO 9001, ISSO 14001, OHSAS 18001 ou AS 8000;



Apresentar relatório corporativo de sustentabilidade referente ao ano fiscal
anterior, ou caso este não exista, o Relatório Indicadores Ethos para Negócios
Sustentáveis e Responsáveis ou Relatório do Pacto Global;
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Implementar ações que reduzam o consumo e desperdício de água em todas as
etapas da produção;



Apresentar o Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa dos produtos e
transporte, utilizando a metodologia da ISO 14064:2007.
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