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17 Objetivos que transformam o mundo

A 25 de setembro de 2015, os 17 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da 

ONU foram adotados por líderes 

de 193 países, numa Cimeira 

histórica das Nações Unidas. 

Agora o setor privado está a 

intensificar os seus esforços 

para operacionalizar os 

Objetivos Globais para as 

pessoas, planeta e para a 

prosperidade global.

Juntos, através de ações 

ambiciosas e da colaboração e 

envolvimento de todos os 

setores da sociedade, 

conseguiremos acabar com a 

fome e a pobreza extrema, 

combater as desigualdades, e 

abordar a problemática das 

alterações climáticas garantindo 

que ninguém é deixado para 

trás.

ODS EM PORTUGUÊS

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

NETWORK PORTUGAL

http://globalcompact.pt/un-gcnp-ods
http://globalcompact.pt/un-gcnp-ods
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O UN Global Compact é um apelo à ação 

para organizações que:

• Atuam de modo responsável ao incorporarem os Dez 

Princípios nas suas estratégias e operações;  

• Desenvolvem ações ambiciosas e inovadoras, de modo a 

alcançar iniciativas da ONU, como os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo de Paris;

• Defendem e inspiram outros a aderir ao movimento.

O UN Global Compact apoia empresas através de:

• Uma plataforma única, baseada em princípios, standards, 

assente nas emblemáticas Declarações e Convenções das 

Nações Unidas, para o setor empresarial comunicar o seu 

desempenho e compromisso;

• Acesso a especialistas globais, instrumentos e recursos;

• Acesso global a uma rede multistakeholder,  possibilitando 

às organizações participar na estruturação da agenda da 

sustentabilidade e ser uma força positiva para o bem.

A Global Compact Network Portugal apoia os seus membros 

com os seguintes benefícios :

• Integrar a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo e 

assim demonstrar liderança nestas questões;

• Integrar a Rede das Nações Unidas e a ALIANÇA ODS 

PORTUGAL;

• Participar na definição das políticas públicas;

• Participar em grupos temáticos para o desenvolvimento de 

produtos, conhecimento e parcerias, a partir das 

necessidades dos membros;

• Apoiar na definição de estratégias e políticas no domínio da 

sustentabilidade alinhadas com as tendências 

internacionais;

• Inovar e desenvolver soluções relacionadas com a sua 

atividade, aplicadas ao contexto da Agenda 2030 e aos 

Princípios do UN Global Compact;

• Ações de capacitação no domínio da Sustentabilidade;

• Apoio na conceção e submissão da COP/COE;

• Dar visibilidade às práticas, iniciativas e contributos dos 

membros neste domínio, através de eventos e iniciativas 

locais e internacionais como a Semana da Responsabilidade 

Social, Cerimónia do Toque do Sino pela Igualdade ou 

outros.

Consulte-nos para conhecer a extensão dos serviços que temos 

ao dispor da sua organização.

UM MOVIMENTO GLOBAL

A nossa missão é criar um movimento global de empresas 

sustentáveis e de partes interessadas para criar o mundo que  

queremos. Enquanto isso, os líderes empresariais têm vindo a 

reconhecer que o desenvolvimento sustentável não é apenas um 

imperativo moral, mas sim a sua licença para operar e inovar.

O UN GLOBAL COMPACT não tem paralelo na sua capacidade de 

unir as empresas com os diferentes grupos de partes interessadas 

para concretizar o desenvolvimento sustentável: Governos, 

sociedade civil, sindicatos, investidores, educadores e Nações 

Unidas.

SOBRE NÓS
Lançada em 2000, o 

UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT é a maior 

iniciativa de 

sustentabilidade do 

mundo e um apelo às 

empresas para alinhar 

estratégias e operações 

com os 10 Princípios nos 

domínios dos Direitos 

Humanos, Práticas 

Laborais, Ambiente e 

Anticorrupção e para 

alcançar os ODS.

Atualmente com mais de 

9,500 empresas e 3,000 

organizações, presentes 

em mais de 160 países e 

com mais de 70 redes 

locais, estamos a 

disseminar a mensagem 

de que empresas em 

qualquer local - de 

qualquer dimensão e 

sector - podem contribuir 

para melhorar o mundo.
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À escala global o UN GLOBAL 

COMPACT organiza-se em redes 

locais. 

GLOBAL COMPACT 

NETWORK PORTUGAL

(GCNP) é a designação adotada 

pela rede de subscritores desta 

iniciativa com sede ou operações 

em Portugal, tendo sido 

constituída em 2007.

Funciona de acordo com as 

diretrizes de qualidade do UNGC, 

com estatutos, regulamento e 

estrutura de governação 

próprios. Em Portugal, a Rede é 

suportada pela Associação 

Portuguesa de Ética Empresarial 

como host organization. 
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Para acabar com a pobreza extrema, combater as desigualdades e 

enfrentar as alterações climáticas, precisamos que a sua organização 

se junte a este movimento global. 

Organizações das mais diversas regiões do mundo têm assumido o 

compromisso de incorporar os Dez Princípios do UN Global Compact

nas suas operações e reportar anualmente o seu desempenho em 

sustentabilidade, como parte da maior rede de líderes e operacionais 

de sustentabilidade do mundo e assumir, assim, um papel de 

destaque na concretização da agenda da sustentabilidade.

Globalmente e no terreno, através de 70 Redes Locais, o 

UN Global Compact orienta as organizações a fazer o bem 

através da implementação de operações responsáveis, 

ações ambiciosas e trazendo a voz de organizações 

responsáveis para dialogar com os líderes mundiais. 

Em Janeiro de 2018, reforçámos e estruturámos o nosso 

apoio através da definição de dois níveis distintos de 

envolvimento para dar resposta às necessidades da sua 

organização: Participante ou Signatário.

Estes dois níveis têm associados benefícios distintos que estão 

relacionados com o seu grau de envolvimento com a iniciativa.

A GCNP dispõe ainda de estruturas, iniciativas e benefícios 

adicionais para as organizações que têm sede ou que operam em 

Portugal, como é o caso da ALIANÇA ODS PORTUGAL. 

Na Global Compact Network Portugal  (GCNP) procuramos 

estabelecer parcerias multistakeholder, porque acreditamos que as 

mesmas permitem concretizar de forma mais eficaz o desígnio 

“Making Global Goals Local Business”.

ALIANÇA ODS

PORTUGAL

A ALIANÇA ODS PORTUGAL, 

criada em janeiro de 2016, na 

sequência da aprovação da 

Agenda 2030 da ONU, nasce do 

mandato conferido ao UN Global 

Compact e à Global Compact

Network Portugal para organizar 

o contributo do setor empresarial 

para a concretização dos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Espera-se de todos 

um contributo para alavancar e 

trabalhar para a agenda da 

humanidade.

A ALIANÇA ODS PORTUGAL 

concebida na sequência do ODS 

17, visa criar oportunidades de 

diálogo multistakeholder de 

modo a proporcionar às 

empresas uma melhor visão das 

expectativas das suas partes 

interessadas. 

Pelas características do nosso 

território, procuramos incentivar 

organizações empresariais, mas 

também de outros setores da 

sociedade, a juntar-se à nossa 

Rede de modo a potenciar o 

contributo de Portugal.

Assim, contamos também com a 

participação de Universidades, 

Municípios, Entidades 

Governamentais e Institutos 

Públicos, ONGs, Associações 

Empresariais e outras entidades 

para, em conjunto, darmos um 

contributo enquanto país.
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O QUE SIGNIFICA SER 

PARTICIPANTE?
Os participantes interagem ativamente com 

o UN Global Compact a nível global e com 

a respetiva rede local. Os participantes 

usufruem de: 

• Acesso completo aos recursos e 

atividades globais;

• Acesso completo aos recursos, 

atividades e instrumentos da rede 

portuguesa (GCNP);

• Acesso completo à plataforma digital e 

aos recursos do UN Global Compact;

• Oportunidades de envolvimento direto 

com a rede portuguesa (GCNP).

O nível de participante adequa-se às 

organizações líderes, mas também às 

entidades com menor grau de maturidade 

que pretendem acelerar os seus esforços 

em sustentabilidade e dar escala aos seus 

impactes globalmente. Para obter o 

estatuto de Participante é requerido que a 

organização efetue uma contribuição 

anual, baseada no seu volume de 

negócios/atividade.

O QUE SIGNIFICA SER 

SIGNATÁRIO?

Os signatários interagem ativamente com 

o UN Global Compact através da rede 

portuguesa. Os signatários usufruem de: 

• Acesso completo aos recursos, 

atividades e instrumentos da rede 

portuguesa (GCNP);

• Acesso base aos instrumentos e à 

plataforma digital do UN Global 

Compact;

• Oportunidades de envolvimento direto 

com a rede portuguesa (GCNP).

Para obter o estatuto de Signatário , as 

entidades com volumes de 

negócios/atividade superiores a 50 

Milhões de USD têm de fazer uma 

contribuição anual, baseada no seu 

volume de negócios/atividade diretamente 

ao UN Global Compact.

As entidades com volumes de 

negócios/atividade inferiores a 50 Milhões 

de USD fazem  a sua contribuição anual 

diretamente à GCNP.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

NETWORK PORTUGAL



5

UMA
PLATAFORMA
ANCORADA 
NOS PRINCÍPIOS 
E VALORES 
UNIVERSAIS

• Participantes e Signatários partilham o seu 

compromisso e desempenho publicamente através da 

maior rede de sustentabilidade de líderes e 

operacionais da sustentabilidade de todos os grupos 

de partes interessadas. 

• O perfil público dos Participantes e Signatários é 

partilhado no website do UN Global Compact, 

destacando o compromisso e o progresso alcançado 

relativamente aos Dez Princípios e aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.

• Um novo e reforçado perfil público para Participantes 

destaca para as vossas organizações:

 Os progressos relativos ao compromisso com os Dez 

Princípios e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

 Soluções inovadoras e estudos de caso 

 Participação nas atividades do UN Global Compact, incluindo 

as Action Platforms, ações de formação da Academia e 

eventos 

 Estatuto de UN Global Compact LEAD, Breakthrough

Innovation Challenge winner ou SDG Pioneer

• NOVO: Reforço da visibilidade e do reconhecimento 

para práticas de sustentabilidade inovadoras e 

soluções inspiradoras dos Participantes e 

Signatários, através de ações de divulgação 

alargadas, de atividades digitais, sociais e de 

media do UN Global Compact. 

• Reconhecimento e destaque dos participantes que 

se distingam pelo compromisso e pelas boas 

práticas, nos eventos e conferências globais da 

Rede, dando oportunidade a esses membros para 

discursar e dando-lhes cobertura mediática.

» Os participantes são convidados a participar nos eventos gerais, e nos 

eventos mais importantes do UN Global Compact: 

> Global Compact Leaders Summit, organizada anualmente     

durante a Assembleia Geral das Nações Unidas;

> Making Global Goals Local Business, organizada 

anualmente;

» Participantes e Signatários são convidados para eventos, conferências e 

workshops organizados em diversos países.

• Participantes e Signatários podem usar o logo “We Support

UN Global Compact” nas comunicações corporativas. Os 

Participantes poderão também usar o novo UN Global 

Compact kit digital/ redes sociais.

• Participantes e Signatários serão reconhecidos como 

SDG Pioneer pelos seus progressos e contributos para 

o alcance dos ODS. Participantes e Signatários podem 

também obter um reconhecimento Global Compact

LEAD beneficiando do uso desse mesmo logótipo.

DEMONSTRAR PUBLICAMENTE O 
COMPROMISSO COM A 
SUSTENTABILIDADE E O DESEMPENHO A 
COLABORADORES, INVESTIDORES, 
CLIENTES, PARCEIROS, PARES, 
PARCEIROS, FORNECEDORES E TODAS 
AS PARTES INTERESSADAS

APOIAMOS 

MODELOS DE 

NEGÓCIO 

RESPONSÁVEIS E 

SUSTENTÁVEIS 

COM…

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

NETWORK PORTUGAL
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ACESSO FACILITADO A 

ESPECIALISTAS 

INTERNACIONALMENTE 

RECONHECIDOS, 

RECURSOS E 

PARCERIAS • Para aproveitar ao máximo o seu envolvimento e ajudá -lo no 

seu  percurso, os participantes podem aceder ao Global 

Compact Helpdesk e serviços de suporte para guiar a 

organização no que respeita ao nível de envolvimento com o 

UN Global Compact e apoiar nos seus esforços para a 

sustentabilidade. Participantes e Signatários podem receber 

apoio similar através da Global Compact Network Portugal.

• NOVO: UN Global Compact Navigator

» O Navigator está a ser desenvolvido para fornecer uma visão e agregar 

dados sobre o impacto coletivo dos negócios para atingir as metas 

globais. Esta ferramenta digital permitirá às empresas autoavaliar o seu 

desempenho e medir o progresso relativamente aos Dez Princípios e aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

»    Os Participantes que utilizarem esta ferramenta vão usufruir de :

• Guias personalizados para dar suporte no alcance dos 

Objetivos Globais e na implementação dos Dez Princípios

• Apoio personalizado através de instrumentos e recursos que 

lhes permitam avançar e intensificar o impacto das suas 

ações.

» Os Participantes e Signatários que usufruam destas ferramentas 

irão receber benchmarks sobre indicadores chave de desempenho.

• NOVO: UN Global Compact Academy

» Os Participantes da Rede UN Global Compact podem juntar-se à comunidade  

educativa global, que inclui curricula diferenciados nos Dez Princípios e nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

» Utilizando webinars, podcasts e vídeos, assim como coaching presencial, a 

Academia Global Compact ajuda as empresas a aprender e a interagir com líderes 

globais, especialistas, Nações Unidas e parceiros empresariais,  bem como a 

manterem-se atualizadas face às tendências em sustentabilidade.

» Entre os potenciais parceiros destacam-se: Harvard, Cambridge, 

MIT, INSEAD, PRI, e EdX.

» Os Signatários podem aceder a conteúdos e formação através da 

biblioteca do UN Global Compact ou através da GCNP.

INDEPENDENTEMENTE DO 
SEU GRAU DE MATURIDADE 
COM A SUSTENTABILIDADE, 
O UN GLOBAL COMPACT 
DISPONIBILIZA-LHE OS 
RECURSOS E 
INSTRUMENTOS MAIS 
RELEVANTES, OS PARES E 
OS PARCEIROS, ACESSO ÀS 
BOAS PRÁTICAS, BEM COMO 
INSPIRAÇÃO E ORIENTAÇÃO 
DE ESPECIALISTAS

• Participantes e Signatários aprendem, 

estabelecem conexões e parcerias com 

a maior rede de sustentabilidade do 

mundo.

• Participantes e Signatários têm acesso à 

biblioteca do UN Global Compact, que 

disponibiliza informação, ferramentas e 

recursos na temática da 

sustentabilidade. Desenvolvido em 

parceria com experts e parceiros, os 

recursos disponibilizados abrangem 

uma série de questões sobre 

sustentabilidade, incluindo os Dez 

Princípios do UN Global Compact e os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, entre outros. 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

NETWORK PORTUGAL
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ALCANCE GLOBAL E 
LIGAÇÕES QUE AJUDAM A 
MOLDAR A AGENDA 
UNIVERSAL DA HUMANIDADE
UN GLOBAL COMPACT COMO ATOR PRINCIPAL, DESEMPENHANDO UM 

PAPEL FUNDAMENTAL NO DESENHO DA FUTURA LIDERANÇA, 

EXPECTATIVAS E NORMAS DE SUSTENTABILIDADE, COM O OBJETIVO 

DE ALAVANCAR O ALCANCE GLOBAL E O PODER EXCLUSIVO DE 

MOBILIZAÇÃO.

COLOQUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS E SUSTENTÁVEIS A 

DIALOGAR COM OS LÍDERES MUNDIAIS. 

• Conheça e interaja diretamente com 

os dirigentes de alto nível da ONU, 

Ministros, CEOs, líderes e 

influenciadores, apenas por 

convite, nos eventos de alto nível 

do UN Global Compact e das 

Nações Unidas. Os Participantes 

são convidados diretamente pelo 

Global Compact para: 

» Convenções Globais e 

eventos paralelos da ONU, 

incluindo:

• Convenções de CEOs da Rede 

UN Global Compact

• Fórum do setor privado da 

ONU

• Reunião de partes interessadas sobre 

Alterações Climáticas promovida pelo 

Secretário-Geral

• Fórum Político de Alto Nível Fórum 

Empresarial dos ODS

» Calendário programático de        

convenções de 2018:

• Evento anual sobre os WEP –

Women Empowerment Principles

• Semana Mundial da Água

• Cimeira dos Refugiados e Migrações

• Conferência da ONU sobre as 

Alterações Climáticas

• Fórum da ONU sobre Negócios e 

Direitos Humanos 

» Participantes e Signatários são

convidados para conferências 

nacionais e da GCNP.

• Parcerias empresariais da ONU

» O UN Global Compact vai continuar 

a ser um focal point para as parcerias 

empresariais da ONU. Os 

Participantes irão receber apoio 

global para estabelecer contacto com 

potenciais parceiros da ONU, 

parcerias para workshops, ações de 

formação e uma vasta gama de 

recursos de assessoria estratégicos.

» Participantes e Signatários podem            

receber apoio semelhante para 

estabelecer ligações com 

parceiros da ONU a nível nacional,  

através da GCNP.

• NOVO: Os Participantes podem aderir a 

programas de liderança como o Global 

Compact Action Platforms para partilhar, 

apresentar e criar conjuntamente boas 

práticas ao mesmo tempo que ajudam a 

resolver problemas complexos e 

interrelacionados, exploram novas 

oportunidades de mercado e inovam em 

torno dos ODS.

» Empresas que participem em duas 

ou mais Action Platforms e 

demonstrem  liderança em 

sustentabilidade podem ser elegíveis 

para o Global Compact LEAD

Recogn it ion .

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

NETWOK PORTUGAL
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REDES LOCAIS 
UN GLOBAL COMPACT

No terreno, as empresas 

enfrentam desafios únicos para 

operar com responsabilidade e 

têm diferentes oportunidades para 

causar um impacto positivo. As 

organizações com operações e 

cadeias de abastecimento que se 

localizam em diversos locais do 

mundo precisam olhar para a 

sustentabilidade através de uma 

lente local e compreender as 

condições, desafios e 

oportunidades desses mesmos 

locais.

A GCNP promove os Dez 

Princípios e os ODS da ONU no 

nível nacional. A GCNP ajuda a 

compreender o que significa um 

negócio ou atividade responsável 

dentro de diferentes contextos 

nacionais, culturais e linguísticos e 

orientar o alcance, a 

aprendizagem,

diálogo político, ação coletiva e 

parcerias. A GCNP apoia as 

organizações a estabelecer 

ligações locais com outras 

entidades e partes interessadas 

da sociedade civil, do governo e 

da academia, orientando as suas 

políticas, práticas e compromissos 

de sustentabilidade.

MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS

Sendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris

iniciativas universais, caberá a cada país promover o debate, aplicando a sua 

história, cultura e competências específicas.

À medida que os países estabelecem e implementam planos nacionais para 

alcançar esses Objetivos Globais, as Redes Locais do UN Global Compact em 

todo o mundo fornecem a plataforma para as organizações se envolverem com as 

partes interessadas do Governo, ONU, Sociedade Civil e Comunidades para 

mapear uma abordagem partilhada.

As redes de países desempenharam um papel importante ao trazer a voz de 

milhares de empresas e entidades responsáveis para moldar as Metas Globais à 

medida que foram desenvolvidas. Este é o momento de concretizar e dar 

profundidade à Agenda 2030 da ONU.

Contacte a GCNP para saber mais sobre atividades e oportunidades específicas, através 

de: http://globalcompact.pt/ ou gcnp@globalcompact.pt ou pelo 00351 213 156 734.

ALGUMAS INICIATIVAS 

EM PORTUGAL 

DESENVOLVIDAS PELA 

GCNP

NEWSLETTER MENSAL

Notícias mensais para dar a conhecer 

aos membros as iniciativas a decorrer.

PROJETO EDS – EDUCAÇÃO PARA 

O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

Desenvolvimento de recurso em b-

learning dirigido a professores e 

comunidade educativa sobre a Agenda 

2030 e os ODS.

THINK TANKS (TT) E WORKING 

GROUPS (WG)

No âmbito da ALIANÇA ODS 

PORTUGAL, estão a funcionar grupos 

de trabalho incluindo especialistas, 

embaixadores e membros para 

abordar metas específicas associadas 

aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Exemplos: TTSDG16, 

EDS WG, NCD WG, Cidades 

Sustentáveis, entre outros.

C-LEVEL STRATEGIC GROUP

Promoção de encontros de alto nível 

para debate de temas estruturantes do 

ponto de vista da Agenda 2030 e da 

intervenção da GCNP.

ACTION PLATFORMS (AP)

Breakthrough Innovation Platform

for the SDG’s

Adesão à AP Breakthrough Innovation

Platform for the SDG’s cujo objetivo é 

inspirar as organizações a adotar 

novas abordagens à sustentabilidade e 

à inovação onde se incluem novos 

mindsets, tecnologias disruptivas e 

modelos de negócio.

Sustainable Ocean Business

Adesão à AP for Sustainable Ocean

Business cujo objetivo é inspirar 

parcerias e ações locais, promover o 

envolvimento nas políticas públicas 

ligadas aos oceanos e recolher 

informação sobre os impactes no 

desenvolvimento sustentável dos 

oceanos.
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PARTICIPANTE SIGNATÁRIO

Acesso às redes locais em mais de 70 países e à Global Compact

Network Portugal (GCNP)

x x

COMUNICAR OS COMPROMISSOS

PERFIL DIGITAL Perfil base no site do UN Global Compact, 

incluindo a Communication on Progress

Annual (COP)

x x

Perfil destacado no site do UN Global 

Compact

x

VISIBILIDADE & 

RECONHECIMENTO

Oportunidades de participar em eventos e 

conferências locais; de forma tradicional, 

digital e pelas redes sociais; e como SDG 

Pioneer

X X

Oportunidades de participar em eventos e 

conferências locais; de forma tradicional, 

digital e pelas redes sociais; e como SDG 

Pioneer or Global Compact LEAD

X

LOGO & MEDIA 

TOOLKIT

Instrumentos para comunicar o 

envolvimento no UN Global Compact

Logo + Toolkit Logo

FACILIDADE DE ACESSO AOS INSTRUMENTOS E RECURSOS

SUPORTE Acesso ao helpdesk do UN Global 
Compact, incluindo orientação e suporte 

x x

CONTEÚDOS & 
APRENDIZAGEM EM 
SUSTENTABILIDADE

Acesso à biblioteca digital do UN Global 
Compact com conteúdos e materiais
especializados

x x

Acesso à Academia do UN Global 
Compact

x

UN GLOBAL 
COMPACT 
NAVIGATOR

Auto-avaliação e benchmarking x x

Roteiros personalizados e conteúdos x

ALCANCE GLOBAL E CONTACTOS

PARCERIAS Acesso a parcerias de negócio das

Nações Unidas e serviços de assessoria

x x

EVENTOS GLOBAIS E 

CONFERÊNCIAS

Convites para eventos bandeira do UN 

Global Compact, conferências 

programáticas, e eventos paralelos , 

incluindo a UNGC Leaders Summit and

Making Global Goals Local Business

x

PROGRAMAS DE 

LIDERANÇA GLOBAIS

Capacidade para aderir às Action

Platforms
(requer compromisso financeiro adicional)

x

Elegibilidade para o reconhecimento 

Global Compact LEAD (disponível para as 

entidades que participem em 2 ou mais 

Action Platforms)

x

NÍVEIS DE ENVOLVIMENTO
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VOLUME DE NEGÓCIOS 

ANUAL

PARTICIPANTE SIGNATÁRIO SUBSIDIÁRIAS NA 

GCNP

> USD 5 000 000 000 20,000 USD 10,000 USD 1.250 EUR

> USD 1.000.000.000 –

5.000.000.000

15.000 USD 7.500 USD 1.000 EUR

> USD 250.000.000 –

1.000.000.000,00

10.000 USD 5.000 USD 600 EUR

> USD 50.000 000 –

250.000.000

5.000 USD 2.500 USD 400 EUR

USD 25.000.000 – 50.000.000 2.500 USD 1.000 EUR 250 EUR

< USD 25.000.000 1.250 USD 750 EUR 250 EUR

< USD 25.000.000
- 100 colaboradores

n.a. 500 EUR 250 EUR

Micro empresa
- 10 colaboradores

n.a. 250 EUR 250 EUR

Fundações, Associações

Empresariais, Universidades, 

ONG’s

n.a. 400 EUR n.a.

Municípios
Classe A – População > 100.000 

habitantes

n.a. 750 EUR n.a.

Municípios
Classe B – População > 20.000 e ≤

100.000 habitantes

n.a. 600 EUR n.a.

Municípios
Classe A – População ≤ 20.000 

habitantes

n.a. 400 EUR n.a.



As contribuições serão usadas para disponibilizar programas e serviços aos participantes em 
colaboração com as Redes Locais. Do volume das contribuições anuais dos níveis de Signatário e de 
Participante, 5% serão utilizados para dotar o Fundo de Desenvolvimento das Redes Locais, que visa 
assegurar um financiamento inicial a novas Redes Locais ou em estágio inicial.

A participação na Global Compact Network Portugal está incluída na contribuição anual para empresas 
de maior dimensão e para todas as empresas que escolherem o nível de envolvimento de Participante. 

Organizações Non-Business e  Signatários com receita bruta anual / vendas abaixo de USD 50 milhões 
são solicitados a fazer uma contribuição financeira anual apenas para a Global Compact Network 
Portugal. 

Subsidiárias de Signatários ou Participantes ativos podem continuar a envolver-se com o UN Global 
Compact através da GCNP no caso de Portugal. Se a subsidiária deseja participar no UN Global Compact
em seu nome e capacidade, com acessos e listagem separada no site, devem envolver-se totalmente 
como um Signatário ou Participante ativo. Além disso, devem fazer a 
contribuição anual adequada. 
O termo "subsidiária" é definido como uma empresa controlada por outra empresa, no sentido de que a 
controladora pode dominar o processo de tomada de decisão da subsidiária em relação às suas políticas 
financeiras e operacionais em cumprimento dos objetivos da controladora.

A GCNP - Global Compact Network Portugal tem definidos os valores das contribuições por tipologia de 
entidades conforme tabela acima.

Para mais informações, por favor contacte-nos pelo: gcnp@globalcompact.pt
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OS DEZ PRINCÍPIOS
UN GLOBAL COMPACT

DIREITOS HUMANOS

1. As empresas devem apoiar e 

respeitar a proteção dos direitos 

internacionalmente reconhecidos 

como Direitos Humanos; e

2. Garantir que não são cúmplices 

na violação dos direitos 

humanos.

PRÁTICAS LABORAIS

3. As empresas devem apoiar a 

liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do 

direito à negociação coletiva;

4. a abolição de todas as formas de 

trabalho forçado e obrigatório;

5. a abolição efetiva do trabalho 

infantil; e

6. a eliminação da discriminação no 

emprego e na função.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

7. As empresas devem apoiar uma 

abordagem preventiva aos 

desafios ambientais;

8. realizar iniciativas para 

promover maior 

responsabilidade ambiental; e

9. encorajar o desenvolvimento e a 

difusão de tecnologias amigas do 

ambientes.

ANTI-CORRUPÇÃO

10. As Empresas devem combater a 

corrupção em todas as suas 

formas, incluindo extorsão e 

suborno.
Os Dez princípios do UN Global Compact derivam da: Declaração Universal dos  

Direitos Humanos, Declaração Fundamental dos Princípios e Direitos no Trabalho, Declaração Rio 

do Desenvolvimento e Ambiente e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.


