
 

 

 

 

 
 
 

:: APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial :: Global Compact Network Portugal ::  

Av. João Crisóstomo, nº 62, R/C dto, 1050-128 LISBOA 

 Tel: 213 156 734 | gcnp@globalcompact.pt 

 

BOLETIM UN GLOBAL COMPACT  

Março 2015 

Evento Anual dos WEPs  

Se não puder estar presente assista ao webcast e junte-se à conversa pelo twitter utilizando #WEPs e 

#Beijing20. Conheça o programa, oradores e informação adicional. 

 

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. O Global Compact convoca as Empresas a alcançar a Igualdade de Género através do Combate à 

Corrupção 

2. Nova morada do Global Compact 

 

NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS 

Visite o site para saber mais sobre as Redes Locais e perceber qual a melhor forma de envolvimento na 

Rede do seu país. 

Saiba mais sobre as Redes Locais. 

 

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

1. Consulta Online: Negócios para o Estado de Direito 

2. Convocatória para apresentação de Exemplos: Concurso de Boas Práticas da EFQM 

 

NOVOS RECURSOS 

1. Guia para a Sustentabilidade Corporativa 

2. O Papel das Empresas na Igualdade LGBT 

3. Guia para o Compromisso da Responsabilidade Corporativa na Política Climática 

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-m/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-c/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-q/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-jy/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-jy/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-tl/
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#14be4196222392f6_14be3cc7e783ede6_EO1
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#14be4196222392f6_14be3cc7e783ede6_EO2
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0bf2aacbe5&view=lg&msg=14b590de4ff9a699#14b590de4ff9a699_14b58c4658020c4a_resource1
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4. Guia para a Rastreabilidade: Abordagem Prática para o Alcance da Sustentabilidade na Cadeia de 

Valor 

Saiba mais sobre os novos recursos. 

 

 
CONVITES PARA EVENTOS & WEBINÁRIOS 

1. Webinários 

 Compromisso com a Educação na Agenda para o Desenvolvimento Pós-2015 (31 de março, 13h00)   

 Benchmarking Empresas e Direitos Humanos (12 de maio, 13h00)   

 

2. Próximos Eventos 

 Emprego: The Autism Advantage (2 de abril, Nova Iorque)   

 Business & Climate Summit ( 20 e 21 de maio, Paris) 

 Global Compact +15: Business as a force for good  (23 a 25 de junho, Nova Iorque) 

  

 Consulte o Calendário. 

        

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

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. O Global Compact convoca as Empresas a alcançar a Igualdade de Género através do Combate 

à Corrupção 

Um fórum empresarial sobre Ação Coletiva contra a Corrupção: Perspetivas de Género (29 de janeiro, Addis 

Ababa) foi coorganizado pelo Global Compact e pela Câmara de Comércio Pan-Africana, com o apoio da 

Integrity Iniciative da Siemens. O fórum multistakeholder aprofundou como as mulheres são exaustivamente 

afetadas pela corrupção e o papel da ação coletiva na abordagem a este tema. O evento foi organizado à 

margem da Cimeira da União Africana, marcando a Agenda 2063, que apela ao desenvolvimento do capital 

humano em África - com um foco especial nas mulheres e na promoção de sociedades transparentes e 

pacíficas - para a construção de um futuro sustentável para o continente. 

Saiba mais. 

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-f/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-g/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-w/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-z/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-v/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-cuywdl-idkidkikul-f/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-s/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-jy/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-jy/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-jj/
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2. Nova morada do UN Global Compact 

A partir de 16 de março, a morada do Global Compact é 685 Third Avenue, 12th Floor, New York, NY 10017, 

USA. Uma vez que alguns contactos telefónicos irão sofrer alterações, caso não consiga contactar algum 

colaborador, por favor, marque (212) 907-1301  

Veja mais notícias e atualizações. 

 

NOVOS SUBSCRITORES, COPs & EXPULSÕES 

Números de janeiro  

105 empresas e 37 participantes não empresariais aderiram ao Global Compact.  

105 empresas foram expulsas por não entregarem a COP.  

 

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

 Coty (EUA) 

 Penélope (França) 

 Necotrans (França) 

 Meditarranea (Espanha) 

 Demartex (França) 

 Crown Worldwide Group (EUA) 

 Seguridad de Occidente Ltda. (Colômbia) 

 Hyundai Securities Co., Ltd (Coreia do Sul) 

 EULEN Colômbia S.A. (Colômbia) 

 Grupo Hotelero Santa Fe, SAB de CV (México) 

 

Números totais a 28 de fevereiro 

 Empresas participantes: 8.271 

 Participantes não empresariais: 4.544 

 COPs apresentadas: 30.198 

 Empresas expulsas: 5.107 

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

http://www.apee.pt/
tel:%28212%29%20907-1301
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-jt/
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OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

1. Consulta Online: Negócios para o Estado de Direito 

Através de um amplo processo de consulta global, o Global Compact está a convidar intervenientes de todo 

o mundo a contribuir para o desenvolvimento de um “Comité de Negócios para o Estado de Direito 

(B4ROL)”, destacando-se o papel que as empresas podem desempenhar no apoio ao mesmo. No Comité 

serão debatidos exemplos empresariais que apoiam o Estado de Direito, assim como uma convocatória 

para as empresas apoiarem o Estado de Direito. 

Para contribuir para o Comité, participe na consulta online ou saiba mais sobre B4ROL. A consulta irá 

decorrer até dia 31 de março. 

 

2. Convocatória para apresentação de Exemplos: Concurso de Boas Práticas da EFQM 

A EFQM, uma fundação europeia de sustentabilidade corporativa, está a lançar o seu Concurso de Boas 

Práticas 2015, que visa exemplos práticos de empresas que estão a implementar os 10 Princípios do Global 

Compact. As empresas requerentes devem ser capazes de demonstrar que têm aplicado os dez princípios, 

acrescentando valor para a organização e para as suas partes interessadas e contribuindo para a sociedade 

e para melhores práticas organizacionais. 

Saiba mais sobre o concurso e como participar. 

 

Para saber mais sobre as oportunidades de envolvimento, subscreva a newsletter sobre temas como 

água, igualdade de género (weps@unglobalcompact.org), direitos das crianças 

(childrensprinciples@unglobalcompact.org) e mais. 

Veja mais oportunidades de envolvimento. 

 

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

 

 

http://www.apee.pt/
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#14be4196222392f6_14be3cc7e783ede6_EO1
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-ty/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-tj/
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#14be4196222392f6_14be3cc7e783ede6_EO2
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-ti/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-ti/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-td/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-th/
mailto:weps@unglobalcompact.org
mailto:childrensprinciples@unglobalcompact.org
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-tk/
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NOVOS RECURSOS 

 

Guia para a Sustentabilidade Corporativa 

Estabelece cinco características que definem a sustentabilidade empresarial que o Global Compact incentiva as 

empresas a alcançar, destacando como cada elemento é essencial, mas também como as empresas podem 

atuar e o que o Global Compact está a fazer para ajudar. 

 

Veja o recurso. 

 

 

O Papel das Empresas na Igualdade LGBT 

Slides e gravação de um webinário do Global Compact com representantes de empresas e especialistas em 

diversidade, que apresentaram as tendências recentes e casos de negócio que respeitam e apoiam os direitos 

LGBT. 

Veja o recurso. 

         

 Guia para o Compromisso da Responsabilidade Corporativa com a Política Climática 

Define expetativas de referência para as empresas fornecerem uma contribuição proativa e 

construtiva aos Governos e defenderem a criação de políticas climáticas eficazes. O guia cria a 

ponte entre os vários compromissos de sustentabilidade, tais como a redução de emissões em toda 

a cadeia de valor e as melhorias de eficiência, com as políticas corporativas (UNGC, UNEP, 

UNFCCC, WRI, CDP, WWF, Ceres, The Climate Group). 

Veja o recurso. 

 

Guia para a Rastreabilidade: Abordagem Prática para o Alcance da Sustentabilidade nas 

Cadeias de Valor Globais  

Forn Fornece uma visão geral sobre a importância da rastreabilidade para os objetivos da sustentabilidade, 

bem como oportunidades e os desafios globais. O guia apresenta estudos de caso, medidas práticas 

para a implementação de programas de rastreabilidade dentro das empresas e mapeia as partes 

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-ik/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qqhjdy-ihttjuslt-dl/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qqhjdy-ihttjuslt-dr/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-ij/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-it/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-id/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-ih/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-iu/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-iu/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qqhjdy-ihttjuslt-iu/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-iy/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-ii/
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interessadas relevantes, os recursos e as questões de sustentabilidade relacionadas com matérias-

primas essenciais. 

Veja o recurso. 

 
Veja mais ferramentas e recursos. 

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

 

 

 

 

AGENDA 

Março 

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

Iorque) 

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

sociedade civil, para que contribuam para as prioridades futuras do desenvolvimento da igualdade de género e para 

a projeção de uma agenda de ação impulsionada pelos campeões (vozes) dos WEPs e outros apoiantes. Contacto: 

Lauren Gula (gulal@unglobalcompact.org). 

 

Abril 

Emprego: The Autism Advantage (2, Nova Iorque) 

– APENAS COM CONVITE – Organizado pela UN DPI e DESA, em cooperação com a Specialist People Foundation, 

e com o apoio do Global Compact, este painel de discussão incidirá sobre medidas de apoio ao crescimento das 

oportunidades de emprego para as pessoas no espetro do autismo. Contacto: Jon Herbertsson 

(herbertsson@un.org). 

 

 

 

Maio 

Business & Climate Summit (20 e 21, Paris) 

– APENAS COM CONVITE – Organizado pela Global Compact Network France e Enterprises pour l'Environnement, 

com o apoio do Caring for Climate e parceiros adicionais, a  Business & Climate Summit vai funcionar como uma 

plataforma para destacar soluções de negócios para uma economia de baixo carbono e discutir os quadros e políticas 

necessárias para implementar soluções. A cimeira irá reunir líderes empresariais internacionais e especialistas, com 

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-dl/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-dr/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-cydthkl-itklddfyh-uy/
mailto:gulal@unglobalcompact.org
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-dj/
mailto:herbertsson@un.org
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-dt/
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vista a promover o diálogo entre agentes públicos e privados e criar uma dinâmica para um acordo sobre o clima na 

COP21 (dezembro, Paris). Contacto: Margaret Fenwick (fenwick@unglobalcompact.org). 

 

 

Junho 
Global Compact + 15: Business as a force for good (23 a 25, Nova Iorque) 

- APENAS COM CONVITE – Assinalando o 15.º aniversário do United Nations Global Compact, a conferência vai 

trazer empresas e sociedade civil até à Organização das Nações Unidas para mostrar como o setor privado está a 

tomar medidas e a desenvolver parcerias para definir prioridades sociais, com ênfase na agenda global das Nações 

Unidas para o desenvolvimento sustentável, a ser lançada ainda este ano (ODSs). 

 

Quem: 500 participantes de Redes Locais do Global Compact, empresas, investidores, academia, sociedade civil, 

trabalhadores e representantes do setor privado da ONU. 

O Quê: 

- Reuniões: No dia 24, os participantes vão reunir-se em pequenos encontros - por exemplo, sobre direitos humanos, 

anticorrupção, cadeia de valor, Redes Locais ou parcerias da ONU - para determinar como o seu trabalho está a 

evoluir e pode contribuir para a realização do ODSs. 

- Conferência: No dia 25, todos os participantes vão estar presentes numa sessão plenária na Assembleia Geral das 

Nações Unidas para demonstrar ao Governo o papel fundamental do setor privado na resolução dos maiores desafios 

mundiais e mostrar como o trabalho do Global Compact é o cerne da agenda das Nações Unidas. 

 

- Gala: Na noite de 25, a Gala vai celebrar a filosofia do Global Compact, assente na responsabilidade compartilhada 

por um mundo melhor, assim como os progressos realizados com empresas de todo o mundo ao longo de 15 anos - 

mostrando que a ação para a sustentabilidade empresarial é mais relevante do que nunca quando olhamos para os 

próximos 15 anos. 

 

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

  

 

Setembro 

Fórum do Setor Privado das Nações Unidas (Nova Iorque, data a confirmar) 

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-cuywdl-idkidkikul-br/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-ciiuyjt-iihuktktkl-e/
mailto:info@unprme.org
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-cuywdl-idkidkikul-bj/
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Dezembro 

Fórum Empresarial Caring for Climate (7 a 9, Paris) 

 

 

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. 

  

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-cuywdl-idkidkikul-bt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qttidud-ikaljhtty-du/
http://www.facebook.com/GlobalCompactNetworkPortugal
https://www.linkedin.com/company/global-compact-network-portugal
https://plus.google.com/+GlobalcompactPt
https://www.youtube.com/user/gcnportugal

