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BOLETIM UN GLOBAL COMPACT  

Dezembro 2014 

 

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. Georg Kell deixa o cargo de Diretor Executivo do UN Global Compact em 2015 

2. Global Compact lança Board Programme 

3. LEAD Symposium do Global Compact Desenha a Empresa do Futuro 

4. Fórum Negócios e Investimento traz ao Setor Privado Soluções para a Conferência da ONU sobre 

Países Sem Zona Costeira 

5. Global Compact cria Memorando para Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável 

6. Grupo Consultivo da Cadeia de Valor Sustentável Nomeia Novos Membros 

7. Sustainia Anuncia Melhor Solução de Sustentabilidade 2014  

 

NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS 

1. Redes Locais Europeias divulgam Nova Diretiva Europeia no Encontro Regional Anual 

2. Redes Locais das Américas focam-se em fortalecer a ligação Local-Global no Encontro Regional 

Anual 

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

1. Assine a Ação de Compromisso Empresarial para a Eliminação do Ébola 

2. Alinhamento com o Critério da Liderança Empresarial para o Preço do Carbono 

3. Chamada para Ação: Anticorrupção e Agenda de Desenvolvimento Global  

 

NOVOS RECURSOS 

1. Eixo de Ligação Empresas - UN Global Compact  

2. Fórum Direitos Humanos e Dilemas Empresariais   

 

Saiba mais sobre os novos recursos 
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CONVITES PARA EVENTOS & WEBINÁRIOS 

1. Webinários 

Veja gravações de webinários anteriores (Janeiro – Dezembro de 2014) 

 

2. Próximos Eventos 

Fórum Empresarial Caring for Climate (8 e 9, em Lima) 

Encontro Regional das Redes Locais da Ásia (9 a 11, em Daca) 

10.º Aniversário do 10.º Princípio Anticorrupção (10 de dezembro, em Nova Iorque) 

    Liderança do Setor Privado e a Resposta à Crisa do Ébola (dia 11, em Nova Iorque) 

     Encontro Regional das Redes de África/MENA (15 a 17, no Cairo) 

 Evento Anual WEPs 2015 - Potencial Ilimitado: Parceiros Empresariais para a Igualdade de Género (10 e 

11 de março, em Nova Iorque)   

 Fórum Global para Educação da Gestão Responsável 2015: 6.ª Assembleia do PRME (23 a 25, em Nova 

Iorque)   

 

Consulte o Calendário 

        

* * * * * * * * * * * * * * * * 

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. Georg Kell deixa o cargo de Diretor Executivo do UN Global Compact em 2015 

Depois de 15 anos como um dos principais arquitetos do UN Global Compact, Georg Kell vai deixar a 

organização, em Setembro de 2015. Sob a sua liderança desde a fundação do Global Compact, em 2000, 

Kell construiu a rede multistakeholder mais amplamente reconhecida no desenvolvimento de práticas 

empresariais responsáveis, constituída por mais de 12 000 subscritores, em 165 países. Durante o seu 

mandato, o UN Global Compact tem estado na vanguarda da integração da sustentabilidade empresarial 

e na promoção e inovação de padrões globais para as empresas nos domínios ambientais, sociais e 

governamentais. 

"O UN Global Compact está mais forte do que nunca e pronto para fazer ainda maiores contribuições para 

a empresa responsável, em todas as regiões do mundo", disse Georg Kell. "Temos trabalhado para ajudar 

a transformar o mundo empresarial a deixar o papel de usurpador de recursos para se tornar criador de 

mercado e parte da solução para os maiores desafios do nosso mundo. Estou confiante que o meu 
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sucessor, com o apoio do pessoal do UN Global Compact, vai continuar a acelerar o progresso em cada 

uma das nossas áreas temáticas". 

O Conselho do Global Compact irá identificar potenciais sucessores através de um rigoroso processo de 

revisão, a fim de nomear um novo diretor executivo a junho de 2015. Kell irá trabalhar em estreita 

colaboração com o seu sucessor para apoiar a transição de liderança. 

Para obter mais informações, contacte Donna Chung: chungd@un.org. 

 

2. Global Compact lança Board Programme 

O Global Compact lançou (20 de Novembro, Nova Iorque) um programa de apoio a Conselhos de 

Administração para supervisionar de forma eficaz e conduzir uma abordagem estratégica para a 

sustentabilidade empresarial, e para responder aos interesses de todos os seus principais stakeholders 

protegendo e criando valor financeiro. O programa foi desenvolvido pelo Global Compact LEAD e 

Principles for Responsible Management Education (PRME) - em colaboração com o Boston Consulting 

Group (BCG) e DLA Piper - e está aberto a todos os membros do Global Compact na sequência da sua 

fase piloto de dois anos. Saiba mais sobre o Global Compact Board Programme. 

 

3. LEAD Symposium do Global Compact desenha a “Empresa do Futuro” 

Com uma transição em curso por parte das organizações globais para com a sustentabilidade, 

organizações e especialistas em sustentabilidade ajudaram a esboçar um modelo de "Empresa do Futuro" 

durante o simpósio do Global Compact LEAD (20 de novembro, em Nova Iorque). Os participantes foram 

desafiados a identificar as características-chave que a empresa sustentável deve ter no futuro - como é 

que vai gerir, criar valor e envolver-se com as partes interessadas. O Simpósio também contou com a 

participação de alunos das áreas da economia e gestão e professores de todo o mundo através de um 

webcast - um esforço colaborativo com os PRME. Assista aos vídeos do Simpósio. 

 Saiba mais. 

 

4. Fórum Negócios e Investimento traz ao Setor Privado Soluções para a Conferência da ONU 

sobre Países Sem Zona Costeira (LLDCs) 

Representantes de Empresas, Governos, Nações Unidas e Sociedade Civil reuniram-se no Fórum 

Negócios e Investimento (4 de novembro, em Viena) organizado pelo Gabinete do Alto Representante das 

Nações Unidas para os Países Menos Desenvolvidos, Países em Desenvolvimento sem Zona Costeira e 

Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (UN-OHRLLS), Global Compact e Câmara de 

Comércio Internacional (ICC) durante a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os LLDCs. Os 
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participantes discutiram os desafios e oportunidades dos LLDCs em quatro sessões temáticas sobre 

infraestruturas, boa governação, crescimento sustentável e acesso ao capital. Decorreu também um 

almoço de alto nível, onde o Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fez o discurso de abertura.  

Saiba mais. 

 

5. Global Compact cria Memorando para Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável 

Os interessados no agronegócio mundial acolheram o Global Compact Food and Agriculture (FAB) 

Principles. Desde o seu lançamento (22 de setembro, em Nova Iorque), os Princípios FAB foram 

aprovadas por governos asiáticos e por empresas europeias do setor da fruta, alinhados com a 

Declaração de Abu Dhabi, e promoveu uma iniciativa para as empresas voltadas para o tratamento do 

solo e a sua gestão.  

Saiba mais. 

 

6. Grupo Consultivo da Cadeia de Valor Sustentável Nomeia Novos Membros 

A Cadeia Grupo Consultivo Global Compact sobre Cadeia da Valor Sustentável acolheu três novos 

membros: Carbon Trust, Fairtrade Internacional e Ernst & Young. A experiência e conhecimento dos 

novos membros contribuirão para o trabalho do Grupo Consultivo na identificação de tendências e 

questões de importância estratégica sobre este tema.  

Saiba mais sobre o Grupo Consultivo. 

 

 7. Sustainia Anuncia Melhor Solução de Sustentabilidade 2014  

A Wecyclers, iniciativa Nigeriana, venceu o Sustainia Award 2014 com uma solução que permite às 

comunidades de baixo rendimento ganharem dinheiro a partir de resíduos. Ao implantar uma frota de 

bicicletas de carga para recolher e reciclar o lixo não gerido, em Lagos, Capital da Nigéria, a empresa 

permite que famílias troquem lixo por bens de consumo através de um sistema de pontos via SMS. 

Saiba mais. 

 
Veja mais notícias e atualizações. 
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NOVOS SUBSCRITORES, COPs & EXPULSÕES 

Números de setembro  

116 empresas e 25 participantes não empresariais aderiram ao Global Compact.  

71 empresas foram expulsas por não entregarem a COP.  

 

As maiores empresas (por número de colaboradores) a aderir foram:  

 LG Display Co. LTD (Coreia do Sul) 

 Global Village Telecom S/A (Brasil) 

 KCB (Kenya Commercial Bank) Quénia 

 Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. (México) 

 Florida Ice and Farm Company (Costa Rica) 

 JCC Contratistas Generales (Peru) 

 Banco del Bajio S.A. Institucion de Banca Multiple (México) 

 Read Board (Jiangxi) Ltd (China) 

 Agricola San Emilio, S. A. de C.V. (México) 

 Getronics Colombia Limitada (Colômbia) 

  

Números totais a 30 de novembro:  

 Empresas participantes: 8.285 

 Participantes não empresariais: 4.448 

 COPs apresentadas: 29.047 

 Empresas expulsas: 4.797 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS 

1. Redes Locais Europeias Divulgam Nova Diretiva Europeia no Encontro Regional Anual 

O Encontro Regional das Redes Locais Europeias (30 de outubro, em Skopje) contou com o maior 

número de representantes de sempre, desde as Redes da Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, 

Bulgária, República Checa, Croácia, França, Alemanha, Grécia, Kosovo, Macedônia, Holanda, Países 

Nórdicos, Rússia, Sérvia, Espanha, Suíça, Turquia e Reino Unido. A reunião centrou-se principalmente 

sobre a Nova Diretiva da União Europeia sobre a divulgação de informações não financeiras das 

empresas, questões de governação, envolvimento das PMEs e da Agenda para o Desenvolvimento Pós-

2015. 
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Saiba mais.  

2. Redes Locais das Américas Focam-se em fortalecer a ligação Local-Global no Encontro 

Regional Anual  

O Encontro Anual das Redes Locais das Américas (5 e 6 de Novembro, em Buenos Aires) foi 

organizada pela Rede Local da Argentina e contou com a participação de 11 Redes, tais como 

Colômbia, Panamá, Equador, Uruguai, Paraguai, Chile, México, Peru, as redes emergentes da 

Nicarágua e Guatemala, bem como o Centro Regional de Apoio ao Global Compact da América 

Latina e Caribe. 

Entre outros assuntos, os participantes discutiram a estrutura de governação entre o Global 

Compact em Nova Iorque e as Redes Locais, com o objetivo de reforçar a ligação local-global, 

particularmente relacionada com o recrutamento e angariação de fundos. 

          Saiba mais. 

Atualizações de novembro 

 A Rede Local da África do Sul convoca Empresas e Governo para trabalharem em conjunto 

contra a corrupção - 20 de novembro 

 Líderes empresariais sudaneses comprometem-se a alcançar a Paz e a Cooperação com o 

Sudão do Sul - 18 de novembro  

 

Saiba mais sobre as Redes Locais. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

Assine a Ação de Compromisso Empresarial para a Eliminação do Ébola 

Os signatários da Business Action Pledge são convidados a apoiar a eliminação do Ébola, assumindo a 

liderança dentro das suas próprias empresas para parar a propagação do virús e ajudar as comunidades 

e a recuperarem economicamente. Qualquer líder executivo de uma associação ou empresa pode aderir 

ao compromisso. Várias grandes empresas com operações na África Ocidental já assinaram (lista dos 

atuais signatários). 

Visite o site para saber mais sobre a Business Action Pledge e assinar o compromisso. Para saber mais 

informações sobre a Business Action Pledge, ação da ONU e como ajudar, contacte-nos. 
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Alinhamento com o Critério da Liderança Empresarial para o Preço do Carbono 

O Global Compact e parceiros selecionados do Caring for Climate estão a convocar as empresas a 

demonstrarem liderança no estabelecimento do preço das emissões de carbono. As empresas são 

convidadas a alinharem-se com um conjunto de Critérios de Liderança no Estabelecimento do Preço do 

Carbono desenvolvido para inspirar as empresas e dar reconhecimento às que estão que estão na 

vanguarda da defesa de um preço para o carbono. Saiba mais.  

Para indicar o seu apoio, por favor, envie um email para caring4climate@un.org. 

Chamada para Ação: Anticorrupção e Agenda de Desenvolvimento Global  

A Chamada para Ação é um apelo por parte do Setor Privado dirigido os Governos para que estes 

promovam medidas de combate à corrupção e implementem políticas que estabelecerão sistemas de boa 

governação. Exorta os governos a definirem a anticorrupção e boa governação como pilares 

fundamentais de uma economia global sustentável e inclusiva. As organizações são incentivadas a 

participar, juntando-se aos mais de de 100 signatários, para ajudar a trazer a sustentabilidade empresarial 

para o próximo nível, abordando a corrupção em todas as suas formas. 

Saiba mais sobre o Plano de Ação. Para inscrever a sua organização, por favor envie email para 

anticorruption@unglobalcompact.org.  

 

Mais oportunidades de envolvimento. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

NOVOS RECURSOS 

Eixo de ligação Empresas - UN Global Compact   

Plataforma online interativa para facilitar a aproximação de alguns negócios com 

potenciais parceiros, com o objetivo de facilitar a ação coletiva em questões globais 

importantes. O Eixo facilita parcerias sobre o clima e energia, água, anticorrupção e 

empresa social, e liga negócios com potenciais parceiros no sistema da ONU. 

 

Conheça o recurso. 

 

  Fórum Direitos Humanos e Dilemas Empresariais  
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 Plataforma online, multistakeholder para empresas multinacionais compreenderem temas de 

direitos humanos e estimular a discussão sobre os dilemas que podem enfrentar nas suas 

operações, cadeias de abastecimento e redes de distribuição, em regiões que apresentam altos 

níveis de risco para o alcance dos direitos humanos. 

Visite o Fórum. 

Conheça mais ferramentas e recursos. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

AGENDA 

Dezembro 

Fórum Empresarial Caring for Climate (8 e 9, em Lima) 

– APENAS COM CONVITE – O Fórum Empresarial Anual Caring for Climate durante a  COP20/CMP10 serve de 

canal para o setor privado fazer contribuições sobre negociações nas mudanças climáticas. Contacto: Jayoung 

Park (park10@un.org) 

 

Encontro Regional das Redes Locais da Ásia (8 e 9, em Daca) 

– APENAS COM CONVITE –  Network Representatives e Contact Points das Redes Locais da Ásia encontram-se 

para discutir a implementação dos 10 Princípios naquela região. Contacto: Ryo Kobayashi 

(kobayashi@unglobalcompact.org). 

 

10º Aniversário do 10º Princípio Anticorrupção (10 de dezembro, em Nova Iorque) 

– ENTRADA LIVRE –  Mais de 200 participantes, primordialmente empresas e investidores, vão discutir os 

esforços anticorrupção nos mercados emergentes, o papel dos investidores no incentivo à boa governação, a 

corrupção no setor bancário, e a importância da ação coletiva. Veja o site e o programa do evento. Contacto: 

ac2014event@unglobalcompact.org 

 

Liderança do Setor Privado e a Resposta à Crisa do Ébola (dia 11, em Nova Iorque) 

– INVITATION ONLY – Juntamente com os seus homólogos da ONU, governos e sociedade civil, os CEOs vão 

reunir-se neste evento para partilhar exemplos da intervenções das empresas para apoiar a resposta ao Ébola, 

identificar aprendizagens, explorar como o sucesso pode ser replicado e discutir o papel das empresas na 

recuperação a longo-prazo. Contacto: Angus Rennie (rennie@unglobalcompact.org). 

 

Encontro Regional das Redes Locais de África/MENA (15 a 17, em Cairo) 

– APENAS COM CONVITE –  Network Representatives e Contact Points das Redes Locais de África e MENA 

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-ciiuyjt-iihuktktkl-hu/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-ciiuyjt-iihuktktkl-kl/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-xjhjujt-trjtidlht-hk/
mailto:park10@un.org
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-mujityk-trjtidlht-ot/
mailto:kobayashi@unglobalcompact.org
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-xjulutt-tushihriu-kr/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-cydthkl-itklddfyh-ku/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-mujityk-trjtidlht-od/
mailto:rennie@unglobalcompact.org
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-cydthkl-itklddfyh-ur/
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encontram-se para discutir a implementação dos 10 Princípios da Região e construir as competências das Redes 

Locais com ênfase na Agenda Pós-2015. Contacto: Tiina Mylly (mylly@unglobalcompact.org). 

Março 

Evento Anual WEPs 2015 - Potencial Ilimitado: Parceiros de Negócio para a Igualdade de Género (10 e 11 de 

março, em Nova Iorque) 

– APENAS COM CONVITE –  O Evento Anual dos WEPs 2015 iá reunir líderes de empresas, governos, ONU e a 

sociedade civil para o contributo para as prioridades futuras do desenvolvimento da igualdade de género e projeção 

de uma agenda de ação impulsionada pelos campeões dos WEPs e outros apoiantes. Veja um conjunto de 

Oportunidades de Patrocínio, que trarão reconhecimento através dos materiais relacionados com este evento. 

Contacto: Lauren Gula (gulal@unglobalcompact.org). 

 

Junho 

Fórum Global para Educação da Gestão Responsável 2015: 6.ª Assembleia do PRME (23 a 25, em Nova Iorque) 

- APENAS COM CONVITE – O Fórum Global para a Educação da Gestão Responsável é organizado pelo 

Secretariado do PRME do Global Compact com contribuições ativas da comunidade PRME, incluindo o Steering 

Committee, signatários, Capítulos Regionais, Campeões e outros. Contacto: info@unprme.org. 

 

 

Consulte a Agenda para saber mais sobre estes eventos. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Siga o Global Compact Network Portugal no Facebook, LinkedIn, Google+ e YouTube. 

Tradução da responsabilidade do Global Compact Network Portugal. 
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