
Declaração  da “ODEON Cinemas Group” para o exercício financeiro que terminou a 31 de Dezembro de 2020, 
sobre a escravatura moderna 
 
Introdução 
 
A escravatura moderna é um crime e uma violação aos direitos humanos fundamentais. Assume várias formas, como a 
escravatura, a servidão, o trabalho forçado e obrigatório, e o tráfico de seres humanos, todas elas têm em comum a 
privação da liberdade de uma pessoa por outra, a fim de a explorar em proveito pessoal ou comercial. 
 
Esta declaração refere-se à "ODEON Cinemas Group Limited" e ou às suas empresas subsidiárias que exercem a sua 
actividade em Portugal ("UCI").   
 
O nosso negócio 
 
"ODEON Cinemas Group Limited" e todas as suas filiais ("Odeon Cinemas Group") é um dos principais operadores de 
cinema europeus, que recebe milhões de espectadores todos os anos em mais de 360 salas por toda a Europa, das quais, 
mais de 100 estão sediadas no Reino Unido.  Como subsidiária da "AMC Entertainment Holdings Inc", a "ODEON Cinemas 
Group" faz parte da maior empresa de exibição cinematográfica do mundo, com mais de 1.000 cinemas e 11.000 salas em 
todo o mundo. 
 
A nossa abordagem  
 
A ODEON tem uma abordagem de tolerância zero, em relação a qualquer tipo de escravatura moderna. Estamos 
determinados a agir com ética, transparência e integridade, em todos os nossos negócios e relações comerciais. Contamos 
com os mesmos padrões elevados de todos os nossos principais contratantes, fornecedores e outros parceiros comerciais, 
e esperamos que os nossos fornecedores mantenham os seus próprios fornecedores com os mesmos elevados padrões. 
 
As nossas cadeias de abastecimento 
 
A ODEON adquire uma vasta gama de produtos/serviços através de uma cadeia de fornecimento diversificada, 
incluindo: 

 Produtos acabados (Assentos, Som e Projecção, Pavimentos, FF&E, etc.) 
 Produtos Alimentares e Bebidas 
 Serviços de Gestão de Instalações 
 Serviços de comunicações e equipamento informático (hardware, software, licenças) 
 Agências de Recrutamento 
 Publicidade, Comunicação e Serviços de Marketing 
 Estacionário 
 Utilidades 
 Gestão de resíduos 
 Pessoal Temporário 
 Vários serviços profissionais 

 
As nossas políticas 
 
As nossas actividades de aquisição têm lugar em todos os países onde operamos.  
Compramos internacionalmente, e esperamos que os nossos Fornecedores e outras empresas com quem nos 
relacionamos assegurem os seus bens, materiais, serviços e cadeias de fornecimento relacionadas com a mão-de-obra: 

 Cumprir a Lei da Escravatura Moderna de 2015, a Directiva 2014/95/UE e qualquer outra legislação 
europeia, regional ou local relevante e aplicável; e são 

 Transparentes, responsáveis e auditáveis; e são 
 Livre de ambiguidades éticas  

 
Os nossos Acordos de Fornecedores reflectem o nosso compromisso de agir eticamente e com integridade em todas as 
nossas relações comerciais, e de implementar e aplicar sistemas e controlos eficazes para assegurar que a escravatura e 
o tráfico de seres humanos não se verifica em parte alguma das nossas cadeias de fornecimento. 
 
As nossas políticas de salvaguarda, incluem orientações específicas para o pessoal sobre como reconhecer sinais de 
abuso, incluindo escravatura, tráfico de seres humanos, trabalho forçado e como responder a quaisquer preocupações. 
 
Temos políticas internas tais como Anti-Escravidão e Tráfico Humano, Anti-Corrupção e Anti-Suborno, Código de 
Conduta e Denúncias.  Estas ajudam a assegurar que os nossos colegas saibam o que se espera deles e como os podemos 
apoiar.  



Diligências 
 
Pedimos aos nossos principais fornecedores que nos comprovem formalmente como gerem a transparência nas suas 
cadeias de fornecimento e cumpram os nossos requisitos.  Para os novos fornecedores que desejem colaborar com a 
nossa empresa, emitimos um Questionário de Pré-Qualificações que inclui perguntas dirigidas à escravatura e ao risco 
de tráfico de seres humanos. Desta forma, podemos identificar o risco e tomar todas as medidas necessárias. Além disso, 
esperamos que os nossos fornecedores nos forneçam comprovativos, que provem as suas declarações. 
Além disso, dispomos de sistemas para o efeito: 

 Identificar e avaliar potenciais áreas de risco nas nossas cadeias de fornecimento 
 Mitigar o risco de escravidão e tráfico de seres humanos nas nossas cadeias de abastecimento 
 Monitorizar potenciais áreas de risco nas nossas cadeias de fornecimento 

 
Exigimos que todos os nossos principais fornecedores nos confirmem anualmente a sua conformidade contínua com o 
acima exposto e nos informem imediatamente se algo mudar. 
 
Encorajamos qualquer pessoa, incluindo colegas, fornecedores, subfornecedores, clientes, a comunicar de boa fé 
qualquer questão ou preocupação sobre potenciais práticas comerciais pouco éticas, tais como fraude e suborno ou 
escravatura e tráfico de seres humanos através dos nossos directores devidamente autorizados.  
 
Medidas que tomámos  
 
Responsabilidade da gestão e sensibilização geral 
O que já fizemos: 

 Comunicamos os progressos ao nosso Comité Executivo  
 Maior sensibilização para esta declaração publicada, comunicando às organizações com as quais nos 

relacionamos regularmente 
 
Avaliação de Risco:  
O que já fizemos: 

 Começou um exercício de revisão dessa política em relação às nossas principais actividades, para estabelecer se 
a abordagem que estamos a adoptar pode ser ainda melhorada: 

o Avaliar e interpretar qualquer melhor prática recente ou emergente;  
o Avaliação comparativa das nossas actividades com declarações e planos de acção desenvolvidos por 

organizações semelhantes; e 
o Reavaliação do risco de não conformidade, como parte da nossa avaliação circular de registo do risco de 

conformidade. 
 

Mitigação do risco:  
O que já fizemos:  

 É accionado prontamente quando uma violação de conformidade foi identificada ou assinalada 
 Continuar a transmitir as lições aprendidas no processo de gestão do risco de conformidade 

 
Passos a dar no próximo ano 
  
Responsabilidade da gestão e sensibilização geral 
O iremos fazer:  

 Continuar a comunicar os progressos ao nosso Comité Executivo  
 Continuar a actualizar e comunicar os nossos princípios às organizações com as quais nos relacionamos 

regularmente 
 Proceder a controlos tácticos que exijam provas concretas da nossa cadeia de fornecimento sobre o seu 

cumprimento, e manteremos registos relevantes para o seu progresso. 
 Alargar a mais fornecedores a exigência de que procuramos confirmação de conformidade numa base anual  
 Preparar a próxima declaração anual 

 
Avaliação de Risco:  
O iremos fazer: 

 Continuar a rever as nossas principais actividades para determinar se a abordagem que estamos a adoptar pode 
ser ainda melhorada: 

o Avaliar e interpretar qualquer melhor prática recente ou emergente;  
o Avaliação comparativa das nossas actividades com declarações e planos de acção desenvolvidos por 

organizações semelhantes; e 
o Reavaliação do risco de não conformidade, como parte da nossa avaliação circular de registo do risco de 

conformidade. 



 
 

 
Mitigação do risco:  
O iremos fazer:  

 É accionado prontamente quando uma violação de conformidade foi identificada ou assinalada 
 Continuar a transmitir as lições aprendidas no processo de gestão do risco de conformidade 

 
 
Funcionários responsáveis 
 
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global pela nossa política Anti-Escravidão e de Combate ao Tráfico 
de Seres Humanos. 
 
O Grupo Legal e de Conformidade e o Chefe de Parcerias e Conteúdo têm responsabilidade primária e quotidiana pela 
nossa política Anti-Escravidão e de Tráfico de Seres Humanos, monitorizando a sua aplicação e eficácia, lidando com 
quaisquer questões sobre a mesma, e auditando os sistemas e procedimentos de controlo interno para assegurar a sua 
eficácia no combate à escravatura moderna. 
 
 
Esta declaração foi aprovada pelo Conselho de Administração a 9 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
Mark Way 
Presidente AMC Europe & Managing Director ODEON Cinemas Group 
 
 
 
 

 


