DECLARAÇÃO SOBRE OS DIREITOS HUMANOS
Introdução
A ASR Group International, Inc. e as suas subsidiárias (adiante designadas por “ASR
Group”) estão empenhadas em assegurar a proteção e a defesa dos direitos humanos
nas suas operações, e exigem o mesmo compromisso por parte dos prestadores de
serviços, fornecedores e outros parceiros comerciais (adiante designados por, “Partes
Interessadas”).
Enquanto empresa de cana-de-açúcar, e um dos maiores refinadores de açúcar de
cana do mundo, o ASR Group leva as suas responsabilidades sociais a sério. Um dos
valores essenciais do ASR Group consiste em assegurar a sustentabilidade das suas
operações, da sua cadeia de fornecimento e dos seus produtos, e o respeito pelos
direitos humanos é fundamental para atingir esse objetivo. Estes princípios levam-nos a
reforçar continuamente os nossos esforços globais em matéria de Responsabilidade
Social Empresarial (RSE), de modo a podermos ter um impacto positivo sobre os
direitos humanos.

O Nosso Compromisso
O ASR Group reconhece que é responsável por abordar todos os impactos negativos
sobre os direitos humanos que possam ocorrer nas suas operações e por usar a sua
influência para encorajar as suas Partes Interessadas a respeitar os direitos humanos
na sua cadeia de fornecimento alargada.
O ASR Group respeita e promove todos os direitos humanos fundamentais definidos na
Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) e nas
Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), conforme
estabelecidas na Declaração Relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais do
Trabalho. O ASR Group está igualmente empenhado na adoção permanente das
devidas diligências, na linha dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre
Empresas e Direitos Humanos, e em cumprir o Guia de Devida Diligência para uma
Conduta Empresarial Responsável da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Económico (OCDE).
A obtenção de açúcar de cana em bruto para refinação está no cerne da nossa
atividade. Compramos açúcar de cana em bruto a fornecedores de todo o mundo,
incluindo em países em desenvolvimento que se debatem com situações de pobreza
generalizada, baixos níveis de educação e pouco ou nenhum apoio social para as suas
populações vulneráveis. O ASR Group reconhece que a obtenção de açúcar junto de
empresas de países em desenvolvimento acarreta riscos e responsabilidades
específicos, uma vez que as leis e regulamentos de estados soberanos são por vezes
insuficientes para assegurar a conformidade com os princípios internacionais de
direitos humanos. Nesses casos, a avaliação que o ASR Group faz dos seus
fornecedores baseia-se em normas de responsabilidade social e sustentabilidade
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ambiental reconhecidas internacionalmente, como as normas ProTerra ou Bonsucro,
de modo a assegurar o respeito pelos direitos humanos fundamentais.

Supervisão e Responsabilidade
A supervisão do respeito pelos direitos humanos cabe aos Departamentos Jurídico, de
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), de Recursos Humanos, de Assuntos
Societários, de Conformidade e de Auditoria Interna do ASR Group. Os VicePresidentes de cada um destes departamentos reportam aos Co-Presidentes e ao
Conselho de Administração do ASR Group. O Vice-Presidente e Diretor do
Departamento Jurídico do ASR Group supervisiona o Departamento de RSE e também
reporta aos Co-Presidentes e ao Conselho de Administração do Grupo ASR.
Anualmente, é apresentado à Comissão Executiva e ao Conselho de Administração do
ASR Group um briefing sobre direitos humanos, seguindo-se, se for caso disso,
debates adicionais nas respetivas reuniões.
Os Co-Presidentes do ASR Group, com o apoio da sua equipa de chefia superior,
executam o planeamento estratégico e tomam decisões em sintonia com a missão e os
valores do ASR Group que tiverem sido definidos, e de acordo com a visão definida
pelo Conselho de Administração.

Avaliação
O processo de devida diligência do ASR Group assegura, de forma dinâmica, o
cumprimento dos padrões de direitos humanos na sua cadeia de fornecimento. Os
Departamentos de RSE, Sustentabilidade e Gestão do Risco do ASR Group procedem
periodicamente à análise do risco e à avaliação das cadeias de fornecimento, das
práticas comerciais e resultados do grupo, incluindo o feedback de partes interessadas
internas e externas.
No que diz respeito à cadeia de fornecimento de açúcar em bruto, o ASR Group definiu
um processo com quatro passos para verificar os seus fornecedores:
1.º Passo

Os fornecedores devem observar o Código de Ética do Fornecedor do
ASR Group, que se baseia em normas reconhecidas internacionalmente.

2.º Passo

Os fornecedores devem proceder à autoavaliação anual das suas práticas
sociais e éticas utilizando a plataforma “Sedex Supplier Engagement”,
que inclui a conformidade com as normas de trabalho, saúde, segurança,
ambiente e integridade comercial.

3.º Passo

Determinados
fornecedores
devem
participar
em
auditorias
independentes sobre a sustentabilidade, com base em normas de
sustentabilidade social e ambiental. Estas normas incluem SMETA,
ProTerra, Bonsucro e outras normas globalmente reconhecidas.
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4.º Passo

Os fornecedores são incentivados a corrigir as situações de
desconformidade, recebendo para esse efeito o apoio do ASR Group.

Além disso, alguns dos fornecedores junto dos quais o ASR Group obtém açúcar em
bruto possuem certificação Fairtrade. A certificação Fairtrade baseia-se na realização
periódica de auditorias a explorações de pequena dimensão com base na norma
Fairtrade que proíbe o trabalho forçado, a escravatura e o tráfico de seres humanos.
Relativamente à restante cadeia de fornecimento do ASR Group, este exige que as
Partes Interessadas que possam estar em risco participem numa auditoria social
independente, tendo por base uma norma social internacionalmente reconhecida.

Conclusões e Programas de Remediação
Os esforços desenvolvidos pelo ASR Group em matéria de RSE fornecem-lhe
ferramentas que lhe permitem não apenas avaliar as suas cadeias de fornecimento,
mas também identificar possíveis importantes problemas, avaliar o seu potencial efeito,
e obter feedback permanente junto de todas as Partes Interessadas envolvidas. Esta
abordagem permite ao ASR Group centrar os seus esforços de remediação nas áreas
prioritárias. O ASR Group trabalha com as respetivas cadeias de fornecimento para
encontrar soluções para os problemas recorrendo aos conhecimentos especializados
internos e de terceiros, incluindo Instituições Financeiras Internacionais (IFI), ONG e
parcerias de remediação com clientes. O objetivo comum de todas estas entidades
consiste em assegurar uma cadeia de fornecimento sustentável, que garanta o respeito
pelos direitos humanos fundamentais.

Mecanismo de Denúncia
O ASR Group mantém canais de comunicação para Partes Interessadas internas e
externas. Os trabalhadores podem apresentar queixas através das Linhas Diretas de
Ética do ASR Group, e as Partes Interessadas externas podem comunicar as suas
objeções através de um mecanismo de correio eletrónico online, assegurando, assim, o
acesso a uma ferramenta de investigação transparente, protegida e confidencial para
as reclamações das partes envolvidas. As Linhas Diretas de Ética do ASR Group são
números de telefone gratuitos, geridos por uma entidade terceira, que se destinam a
proporcionar aos trabalhadores um meio para comunicar as suas preocupações e,
tanto quando possível, proteger a sua identidade.

Futuras Informações
O ASR Group disponibilizará anualmente informações atualizadas sobre os esforços que

desenvolver para proteger e promover o respeito pelos direitos humanos na sua cadeia de
fornecimento.
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