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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

A Equinox Gold tem o compromisso de respeitar os direitos de todos os povos, respeitar os direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável nas regiões e 

comunidades onde operamos. Comprometemo-nos a trabalhar eticamente e com integridade, assumimos responsabilidade 

pelos impactos de nossas atividades nas comunidades locais, povos indígenas e outros titulares de direitos, e nos 

comprometemos a avaliar e melhorar continuamente nosso desempenho social. 

A Equinox Gold aplicará recursos adequados, utilizará sistemas de gestão apropriados e realizará auditorias regulares para: 

• engajar-se com comunidades locais, povos indígenas e outros titulares de direitos de forma inclusiva, respeitosa e 
culturalmente apropriada, no início e durante todo o ciclo de vida de nossas operações, e se esforçar para entender os 
interesses e preocupações locais para que estes possam ser considerados no processo decisório da empresa;  

• engajar-se com as partes interessadas e afetadas, incluindo grupos tradicionalmente sub-representados, na 
identificação, avaliação, e mitigação dos impactos negativos de nossas atividades sobre o meio ambiente, os direitos 
humanos e o bem-estar social e econômico das regiões em que operamos; 

• procurar criar oportunidades para gerar emprego, treinamento e desenvolvimento de habilidades, priorizar compras na 
região, bem como estimular o desenvolvimento econômico local, inclusive através de nossa cadeia de fornecimento; 

• engajar-se com comunidades, povos indígenas e governos locais para identificar oportunidades de investimento social e 
contribuir para parcerias de desenvolvimento comunitário que sejam congruentes com as prioridades locais e abordem 
as desigualdades sociais;  

• considerar os direitos e necessidades das comunidades locais, dos povos indígenas e de outros titulares de direitos antes 
das atividades que envolvem a aquisição de terras; 

• procurar evitar o reassentamento involuntário e, quando esse não puder ser evitado, engajar-se com os deslocados para 
minimizar os impactos, compensar justamente e promover um melhor padrão de vida, prestando especial atenção 
àqueles em maior risco de vulnerabilidade ou marginalização social; 

• procurar proteger o patrimônio cultural perante os impactos negativos associados às nossas atividades;  

• respeitar os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, identificar riscos de direitos 
humanos e corrupção associados a nossas atividades e em nossa cadeia de fornecimento, adotar medidas adequadas de 
diligência devida (due diligence) e manter mecanismos de reclamação justos e acessíveis para que manifestações sejam 
consideradas; 

• aplicar os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos para identificar riscos de conflitos e direitos 
humanos relacionados à segurança patrimonial, buscar ter nossos próprios fornecedores de segurança ou de terceiros 
treinados para respeitar os direitos humanos, trabalhar com a segurança pública para reduzir o risco de abusos de 
direitos humanos e providenciar denúncia e investigação de qualquer alegação de abusos de direitos humanos; 

• comunicar-se abertamente, honestamente e regularmente com as comunidades locais, povos indígenas, outros titulares 
de direitos e outras partes interessadas sobre os planos, programas, desempenho e conformidade legal da Equinox Gold. 

Esta Política se aplica à Equinox Gold e a todos os seus diretores, executivos, funcionários, terceirizadas, fornecedores e 

parceiros comerciais.  
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