POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL
INTRODUÇÃO
A Great Panther Mining Limited (“Great Panther”; “a Empresa”) está comprometida em capacitar
o desenvolvimento sustentável e acredita que compartilhar o valor criado pelas atividades da
Empresa contribui para o desenvolvimento social e econômico de suas comunidades anfitriãs. A
Great Panther prioriza iniciativas de investimento social que contribuam para melhorar a
qualidade de vida das comunidades do entorno de suas operações e que continuam a causar
impactos positivos além de sua participação inicial.
Esta Política de Investimento Social se aplica a todos os diretores e funcionários independentes
da Great Panther e todas as suas subsidiárias, bem como contratados e quaisquer terceiros que
conduzam atividades para a Empresa ou em seu nome.

OBJETIVOS
Esta política tem os seguintes objetivos:
a.

Construir e melhorar as relações com os stakeholders existentes e potenciais, gerando
relações para colaboração e benefício mútuo;

b. Garantir que as comunidades e os beneficiários sejam ativamente consultados no
processo de seleção e avaliação do programa;
c.

Estabelecer processos e procedimentos através dos quais a Great Panther identificará,
gerenciará e apoiará suas atividades de investimento social; e,

d. Definir as funções e responsabilidades dos stakeholders, programas e seus beneficiários,
com ênfase especial nos controles e conformidade da governança corporativa.

As propostas de financiamento de investimento social da Great Panther serão alinhadas com as
seguintes áreas:
Desenvolvimento Socioeconômico
a.

Programas que apoiam escolas, treinamento e educação para fortalecer o acesso à
educação de qualidade e complementar os programas de educação formal nos países em
que operamos;

b.

Programas que apoiam iniciativas sociais para comunidades locais, com o objetivo de gerar
desenvolvimento social sustentável em áreas comunitárias e domésticas;

c.

Programas que fortalecem os serviços e iniciativas econômicas relacionadas à
infraestrutura básica da comunidade, desenvolvimento de negócios locais e capacitação.
Saúde Pública e Segurança

a.

Programas que priorizam a segurança em nossas áreas de influência, melhoram a
preparação da comunidade e iniciativas de prevenção de emergência;

b.

Programas que ajudam as comunidades a crescer com segurança;

c.

Programas que promovam estilos de vida ativos e saudáveis para os membros da
comunidade;

d.

Programas que fortalecem a qualidade e o acesso aos serviços de saúde em nossas
áreas de influência.
Patrimônio Natural e Cultural

a.

Investimentos de patrimônio que financiam as artes ou atividades para promover a
compreensão do patrimônio cultural das comunidades locais;

b.

Investimentos que ajudem a restaurar as tradições culturais das comunidades em
nossas áreas de influência;

c.

Investimentos em biodiversidade que promovem a pesquisa e a proteção das espécies
e do ambiente natural das áreas onde atuamos.

CRITÉRIO
A decisão de fornecer apoio financeiro a uma organização ou programa deve ser determinada
pelos seguintes critérios:
a.

Alinhamento com a missão, visão e valores da Great Panther, objetivos de negócios e
prioridades em suas áreas de influência;

b.

O potencial para alcançar um impacto positivo e sustentável de médio e longo prazo
nas vidas do maior número de pessoas;

Social Investment Policy

2 of 3

c.

A promoção de iniciativas que atendam a setores vulneráveis ou grupos marginais da
população.
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d.

A organização ou grupo que faz a solicitação é financeiramente viável (capaz de fornecer
demonstrações financeiras quando solicitado) e sua gestão é conduzida de forma
eficiente. Essas organizações, preferencialmente, devem ser cadastradas na rede pública
dos países em que atuam.

e.

O programa fornece relatórios regulares e resultados mensuráveis, de acordo com os
requisitos da Great Panther.

EXCLUSÕES
A Great Panther não fornece suporte financeiro ou investe em programas ou organizações que
não estejam alinhados com esta Política de Investimento Social. Entre outros, os seguintes
pedidos não serão considerados:
a.

Os feitos para benefício exclusivamente pessoal ou de terceiros;

b. Aqueles destinados a programas ou iniciativas com fins lucrativos;
c.

Aqueles de organizações civis que foram sancionadas ou têm arquivos administrativos
abertos em agências governamentais;

d. Os originários de clubes com taxas de adesão;
e.

Os destinados exclusivamente ao financiamento de despesas com viagens, hospedagem
ou alimentação;

f.

Aqueles destinados a apoiar equipes esportivas competitivas;

g.

Aqueles originários de organizações de ex-alunos;

h. As solicitadas por grupos ou organizações que discriminam com base na origem étnica,
gênero, sexualidade, cor, idioma, origem social, religião, convicção política ou qualquer
outra característica;
i.

Aqueles originários de organizações que dependem da Great Panther como o único
financiador de suas atividades.

Convidamos as organizações interessadas no apoio da Great Panther a preencher o Formulário
de Solicitação de Doação, que pode ser obtido entrando em contato com a equipe de relações
com a comunidade local. Todas as solicitações serão avaliadas de acordo com esta política. A
Great Panther se empenhará em responder a todas as solicitações dentro de quatro semanas a
partir da data de recebimento do Formulário de Solicitação de Doação.
Revisado e atualizado pela última vez em 9 de outubro de 2019.
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