POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
O AMG Advanced Metallurgical Group NV é uma empresa global que opera em um mercado global.
Contamos com nossos funcionários para implementar nossos valores éticos e garantir que nossos negócios
sejam conduzidos de maneira a valorizar os direitos humanos. Apoiamos formalmente o Pacto Global das
Nações Unidas, incluindo seus aspectos trabalhistas, ambientais, anticorrupção e direitos humanos.
Com relação aos direitos humanos:
A AMG apoia e respeita a proteção dos direitos humanos enunciados internacionalmente e trabalhará para
garantir que não seja cúmplice de violações dos direitos humanos.
Os princípios-chave da Política da AMG sobre Direitos Humanos são orientados por normas e leis nacionais
internacionalmente aceitas e são:
 Crianças e jovens trabalhadores. A AMG não emprega crianças ou apoia o uso de trabalho infantil.
Apoiaremos a criação de programas educacionais para jovens, incluindo aprendizados combinados
com educação formal.
 Igualdade de Oportunidade. A AMG tem tolerância zero para qualquer tipo de discriminação ou
assédio. Adotamos diferenças culturais com nossos colaboradores. Atrairemos, desenvolveremos,
promoveremos e manteremos os melhores funcionários com base apenas em mérito e capacidade.
 Liberdade de engajamento. Todos os funcionários da AMG optaram por trabalhar para a empresa e
a AMG não se envolve em trabalho forçado ou em práticas de contratação obrigatória.
 Remuneração. A AMG irá remunerar seus funcionários por meio de salários e benefícios para garantir
que atenda ou exceda os índices mínimos legais e esteja em total conformidade com todas as leis
aplicáveis e seja competitiva para manter funcionários.
 Liberdade de Associação. A AMG defende a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva.
 Relações com as Comunidades. A AMG respeita os costumes, valores e culturas das comunidades
locais em que operamos, incluindo as comunidades indígenas dessas áreas, levando em consideração
suas preocupações e necessidades.
Dentro de nossa empresa, nossos princípios de direitos humanos são adotados através do fornecimento de
condições de trabalho seguras e saudáveis em um ambiente não discriminatório. Apoiaremos
continuamente nossas normas de direitos humanos, vivendo nossos valores em nossas interações com os
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governos locais e nacionais e as comunidades em que operamos e, sempre que
possível, nos esforçamos para estender nossos valores e princípios a nossos
fornecedores e contratantes.
Esses princípios de direitos humanos são universais à AMG, aplicados em tudo o que fazemos e são
implementados independentemente do status desenvolvido ou em desenvolvimento dos países em que
operamos. Esta política fornece detalhes adicionais aos compromissos assumidos em nosso Código de
Conduta Comercial e aplica-se a todas as instalações de propriedade total e majoritária da AMG Advanced
Metallurgical Group NV e deve ser comunicada anualmente a todos os colaboradores.
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