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Participação de Subsidiárias e Comunicação de 
Progresso 

Empresas que subscrevem o United Nations Global Compact comprometem-se a implementar 

e internalizar os 10 princípios na sua estratégia de gestão e através de toda a sua atividade. 

Espera-se que este compromisso seja contínuo e continuado e percetível em toda a sua 

operação. Empresas multinacionais deverão ter uma abordagem global e coerente na sua 

estratégia corporativa do desenvolvimento sustentável.  

O compromisso de uma empresa ao integrar o Global Compact não se limita à sua sede, mas 

também a todas as suas subsidiárias e delegações locais. É importante que este compromisso 

seja difundido por todas as operações da empresa, independentemente da localização no 

globo. As holdings podem, através do compromisso independente das suas subsidiárias gerar 

valor acrescentado. Esta é uma das formas mais válidas de demonstrar o compromisso na 

internalização e difusão dos 10 princípios do Global Compact, contribuindo também com que a 

responsabilidade social corporativa tenha mais visibilidade.  

Abaixo estão identificadas as várias formas pelas quais as empresas subsidiárias podem 

participar no Global Compact: 

1. Compromisso da Holding e suas signatárias com o Global Compact  

 As empresas que optam pela não subscrição individual das empresas signatárias no 

Global Compact devem na sua Comunicação de Progresso (COP) explicitar as 

atividades de todas as suas subsidiárias; 

 As subsidiárias devem ser aconselhadas a ter uma participação ativa, tanto ao nível 

local como global, através das redes locais do Global Compact e integração nos grupos 

de trabalho e em iniciativas ocasionais.  

2. Compromisso independente das empresas signatárias com o Global 

Compact  

 Como complemento do empenho da Holding com o seu compromisso com o Global 

Compact ao nível local, as subsidiárias podem, a titulo voluntário, ser também 

signatárias dos 10 princípios do Global Compact através da submissão de uma carta de 

compromisso na qual deverá estar mencionada a sua qualidade de subsidiária;  

 Através desta subscrição independente das empresas subsidiárias as mesmas passam 

a constar na listagem de entidades que compõe o Global Compact. 
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3. Política de COP aplicado a Holding e subsidiárias  

 É expectável que a Holding e cada uma das suas subsidiárias comuniquem 

anualmente o seu progresso na implementação dos 10 Princípios, o qual pode 

ser realizado de duas formas:  

 i. COP realizado em separado pela Holding e por cada uma das subsidiárias 

signatárias; ou  

ii. Um COP relativo ao desempenho da Holding, no qual esteja expresso o 

desempenho das subsidiárias. Nestes casos a Holding deverá enviar um email 

para Leimer Tejeda através de tejeda@un.org e para a sua rede local, 

gcnp@globalcompact.pt. com uma lista identificativa de quais as subsidiárias 

signatárias mencionadas no COP.  

3. Empresas subsidiárias cuja Holding não seja signatária do Global 

Compact  

 É recomendável que empresas subsidiárias cuja holding não seja signatária do Global 

Compact possam a título individual subscrever os 10 Princípios do Global Compact. 

 Estas empresas serão listadas enquanto participantes do Global Compact, assim como 

é expectável que comuniquem anualmente os seus progressos na implementação dos 

10 Princípios do Global Compact alinhado com a Politica do COP. 

Nota: No que se refere à política de COP a definição do termo “subsidiário” significa que a 

empresa signatária é controlada por outra empresa, a qual pode deter o processo de decisão 

da subsidiária no que concerne as suas operações e decisões financeiras na persecução do 

objetivos da empresa mãe.  

 

Nota sobre: 

Participação de Subsidiárias e utilização do UNGC 
logo  

A utilização do logotipo UNGC deverá observar as indicações contidas na Política de Logo do 

UNGC. A utilização do logotipo em empresas subsidiárias não signatárias deverá ser solicitada 

pela holding, através de procedimento próprio, sendo possível a sua utilização após aprovação.  
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