POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
INTRODUÇÃO
A missão da Great Panther Mining Limited é crescer como produtora de ouro e prata nas
Américas, de forma segura, sustentável e lucrativa, para o benefício de nossos investidores,
funcionários e comunidades. Conseqüentemente, operar de maneira sustentável é um elemento
integrante da estratégia de negócios da Great Panther Mining Limited (“Great Panther”). Estamos
comprometidos com a mineração responsável ao mesmo tempo em que contribuímos para o
desenvolvimento sustentável de nossas comunidades anfitriãs.
Esta Política de Sustentabilidade 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.
As atividades de negócios da Great Panther e sua visão de desenvolvimento sustentável são
realizadas através da aplicação de diretrizes e práticas de segurança, saúde, meio ambiente e
comunidade, que se traduzem nos seguintes compromissos:

1. SEGURANÇA E SAÚDE
A segurança e a saúde de nossos funcionários, contratados e visitantes terão prioridade sobre
tudo o mais. Se uma tarefa não pode ser realizada com segurança, ela não deve ser realizada.
Consequentemente, estamos firmes em nosso compromisso com a segurança e saúde,
continuamente:
a.

Proporcionando um ambiente de trabalho seguro e saudável, eliminando ou
minimizando os riscos de segurança e saúde identificados.

b. Garantindo que nosso pessoal tenha o conhecimento, as habilidades e os recursos
necessários para desempenhar suas responsabilidades com segurança e eficiência.
c.

Treinando e motivando nosso pessoal para que trabalhe sempre de forma segura e
responsável pela sua segurança e a de seus colegas de trabalho.

d. Garantindo que o registro de ambientes ou comportamentos inseguros seja concluído
de maneira consciente e oportuna.
e.

Entendendo que todas as lesões e doenças ocupacionais podem ser evitadas e nenhum
trabalho vale a pena ser realizado de maneira insegura.

f.

Identificando e gerenciando riscos sistematicamente.

g.

Responsabilizando-se mutuamente por práticas superiores de segurança e saúde.

h. Estabelecendo objetivos e metas mensuráveis para garantir a melhoria contínua.

2. MEIO AMBIENTE
Temos o compromisso de operar nossas minas e projetos de maneira ambientalmente
responsável para as gerações presentes e futuras. Para conseguir isso, vamos:
a.

Implementar e atender aos padrões definidos pelas leis e regulamentos ambientais
aplicáveis nos países em que operamos, no mínimo.

b. Explorar, projetar, construir, operar e recuperar operações de mineração utilizando
práticas eficazes e comprovadas que minimizam os impactos ambientais adversas.
c.

Estabelecer programas de monitoramento para prevenir e garantir que qualquer
impacto ambiental relevante seja identificado e mitigado oportuna e apropriadamente.

d. Promover e manter uma cultura e um comportamento ambientalmente responsáveis
no local de trabalho e nas áreas em que conduzimos nossas atividades comerciais.
e.

Envolver-se com nossos stakeholders, entender e respondere às suas expectativas e
comunicar com eficácia nossos projetos e desempenho ambiental.

f.

Fornecer ao nosso pessoal o conhecimento, as habilidades e os recursos necessários
para implementar nossos padrões e melhores práticas ambientais.

g.

Definir e revisar objetivos e metas ambientais visando a melhoria contínua.

3. ENGAJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
Acreditamos que a mineração pode ser uma força positiva para o desenvolvimento social e
econômico e benéfica para os países e comunidades anfitriões. Nosso objetivo final é conduzir
nossas atividades comerciais com responsabilidade e ser bem-vindos e respeitados nas
comunidades onde operamos. Também temos a responsabilidade de desenvolver e manter
relacionamentos construtivos com nossas comunidades anfitriãs e acreditamos firmemente que
um engajamento e um diálogo das duas partes construirão confiança e promoverão uma
colaboração genuína com os stakeholders locais. Faremos isso por meio de:
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a.

Engajando com os stakeholders de maneira transparente, oportuna e significativa, com
base na honestidade, confiança e respeito.

b. Trabalhar proativamente com as comunidades para identificar e gerenciar riscos sociais e
impactos.
c.

Implementar abordagens colaborativas, consultivas e de parceria em nossos programas
de investimento na comunidade.

d. Contribuir para a qualidade de vida das comunidades anfitriãs, apoiando programas
inovadores em saúde, educação, serviços sociais e meio ambiente, bem como projetos
culturais e cívicos.
e.

Apoiar o desenvolvimento econômico local e regional por meio de treinamento,
emprego e promoção de oportunidades para pequenas e médias empresas.

f.

Definir e revisar os objetivos de desenvolvimento da comunidade visando a melhoria
contínua.

g.

Esforçar-se para construir confiança, oferecer vantagens mútuas e demonstrar respeito
pela dignidade e pelos direitos humanos em todos os relacionamentos que
estabelecemos, incluindo o respeito por culturas, costumes e valores de indivíduos e
grupos.

h. Trabalhar com governos e agências, que têm a responsabilidade primária de promover e
proteger os direitos humanos, para apoiar e respeitar os direitos humanos dentro de
nossa esfera de influência.
Acreditamos que esses compromissos fornecem a base para um negócio sustentável. Todos na
Great Panther são responsáveis por contribuir para um ambiente de trabalho seguro, promovendo
atitudes de trabalho seguras e operando de maneira social e ambientalmente responsável.
Revisado e atualizado pela última vez em 9 de outubro de 2019.
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