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POLÍTICA AMBIENTAL DO GRUPO MORENA 

1. OBJETIVO  

O Grupo Morena entende que a preservação do meio ambiente é uma 

necessidade e uma obrigação de toda e qualquer empresa independente do seu ramo 

de atuação. Dessa forma, decorrente dos seus impactos sociais, econômicos e 

ambientais, positivos e negativos, a importância sobre essa temática torna-se ainda 

mais relevante.  

O maior desafio para agricultura atual é o equilíbrio entre o aumento da 

produção e a diminuição dos impactos. Diante dessa premissa, é necessário um 

modelo de produção sustentável, que deve atingir todas as esferas do agronegócio, 

utilizando procedimentos e tecnologias capazes de garantir a preservação do meio 

ambiente e o respeito a saúde humana, produzindo alimentos de forma responsável.  

Esta política estabelece diretrizes para o cumprimento da legislação, a redução 

da poluição e as boas práticas agrícolas. 

2. APLICAÇÃO 

Esta política é uma iniciativa do Grupo Morena que se destina a todos seus 

colaboradores e parceiros de negócios.  

3. DIRETRIZES  

3.1.  Implementar e manter uma Gestão Ambiental adequada à natureza do negócio 

Identificar os aspectos ambientais significativos, atendendo à legislação 

vigente, aderindo voluntariamente à práticas e métodos de produção sustentável e 

monitorar seu desempenho.  
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Estabelecer um processo contínuo de comunicação e esclarecimento às partes 

interessadas sobre questões relacionadas aos aspectos, impactos e às ações 

ambientais de suas atividades. 

Potencializar ações de conservação da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos nas propriedades da empresa. 

3.2. Respeitando nossos colaboradores 

Prosseguindo e ampliando os atos de prevenção à poluição e otimização do 

consumo de recursos naturais. Esse processo insere-se numa perspectiva de melhoria 

contínua, tendo nos objetivos e metas, ferramentas para monitorar a evolução e 

planos de ação.  

Identificar as oportunidades relacionadas à gestão de recursos naturais, 

fomentando ações para uso eficiente, redução do consumo, reuso e captação pluvial. 

Priorizar a utilização de fontes renováveis na expansão da oferta de energia 

elétrica contribuindo na transição para uma economia de baixo carbono. 

3.3. Promover e incentivar dentro e fora das suas instalações pesquisas, estudos, 

projetos 

O Promover educação, pesquisa e projetos nas temáticas de sustentabilidade, 

englobando práticas e métodos de produção sustentável, a fim de inspirar e incentivar 

o desenvolvimento de condutas sustentáveis, controlar o desperdício e todas as 

gerações e emissões internas de nossas atividades. 

Promover a cooperação técnica e o investimento em estudos e pesquisas 

relativos às interações visando à melhoria do desempenho ambiental. 

3.4. Promover a educação e incentivar a conscientização ambiental 

Promover a comunicação ambiental para os públicos de interesse internos e 

externos, desenvolvendo ações de engajamento e capacitação dos colaboradores 
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quanto aos aspectos ambientais, que possibilitem interação, engajamento e processos 

participativos. 

Implantar programas de educação ambiental, como estratégia de 

relacionamento qualificado com as partes interessadas, utilizando uma linguagem 

adequada ao público a que se destina. 

Promover dentro e fora das instalações, capacitações no tema da 

sustentabilidade, a fim de garantir a disseminação de conhecimento e boas práticas 

nesta área tendo como consequência a redução dos impactos negativos tanto das 

nossas atividades como de outras partes interessadas, como por exemplo nossa cadeia 

de valor.  

Promover o envolvimento e sensibilização de nossos colaboradores e parceiros 

de negócio, bem como a comunicação e informação com as partes interessadas, a fim 

de incentivar condutas sustentáveis. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A agricultura sustentável é um modelo de produção ambientalmente 

equilibrado, socialmente justo, economicamente viável, culturalmente aceito e 

baseado em conhecimentos científicos. 

O Grupo Morena compromete-se, juntamente com toda a sua equipe de 

colaboradores, a promover e colocar em prática essa política ambiental em todas as 

suas atividades.  

 

 


