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BOLETIM UN GLOBAL COMPACT  

Novembro 2014 

 

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. Global Compact, GRI e BCSD unem-se para orientar as empresas para o alcance dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 

2. Principais Líderes do Mercado de Capitais reunidos no maior Diálogo Global da Bolsa de Valores 

Sustentável 

3. Nova Ferramenta no horizonte dos investidores institucionais, empresas e fundações para o 

investimento consistente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

4. Escolas de Negócios convocadas a alinharem-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

5.  Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Práticas Laborais 

 

 

NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS 

1. Saiba mais sobre as Redes Locais 

 

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

1. Ajude o Global Compact a desenvolver um novo site  

2. Convocatória para Contributos: Empresa Responsável - Solos, Construção e Imobiliário 

3. Convocatória para Nomeações: Prémio CEO Líder dos Princípios de Empoderamento das Mulheres 

2015  

4. Convite para receber ESG Investor Briefing 

5. Alinhamento com a Liderança Empresarial para o Estabelecimento do Preço do Carbono 

6. Convocatória para Contributo Empresarial: Mecanismo Global de Financiamento da Iniciativa “Every 

Woman Every Child” 
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NOVOS RECURSOS 

1. Guia para Rastreabilidade: Uma Abordagem Prática para a promoção da Sustentabilidade nas 

Cadeias de Valor Globais 

2. Relatório Anual das Redes Locais do Global Compact 

 
 
Saiba mais sobre os novos recursos 

 
 

CONVITES PARA EVENTOS & WEBINÁRIOS 

1. Webinários 

 Segurança e Saúde no Setor da Construção - Superar os Desafios (13h30)   

 Explorar a Avaliação dos Impactes dos Direitos Humanos (14h00)   

 Rastreabilidade em Cadeias de Valor Globais - Vestuário e Indústria Têxtil (14h00)   

  

2. Próximos Eventos 

LEAD Symposium (dia 20, em Nova Iorque) 

Terceiro Fórum Anual sobre Negócios e Direitos Humanos (1 a 3, em Genebra) 

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

     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) 

 

Consulte o Calendário  

 
        

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

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. Global Compact, GRI e BCSD unem-se para orientar as empresas para o alcance dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável 

A Global Reporting Initiative (GRI), o United Nations Global Compact e o World World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD) anunciaram (7 de Outubro) uma parceria para mobilizar o setor 

privado para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Juntas, as organizações 
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irão elaborar um guia que irá ajudar as organizações na definição de metas, na avaliação dos seus 

impactes e no alinhamento das suas estratégias com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Saiba mais 

 

2.  Principais Líderes do Mercado de Capitais reunidos no maior Diálogo Global da Bolsa de 

Valores Sustentável  

 A iniciativa Bolsas de Valores Sustentável (SSE) realizou seu quarto e maior Diálogo Global (14 de 

outubro, em Genebra), durante o Fórum Mundial de Investimento da UNCTAD, onde se reuniram CEOs 

das bolsas de valores, empresas e investidores institucionais, juntamente com os decisores políticos de 

alto nível e reguladores do mercado de capitais. O evento também marcou o lançamento do SSE 2014 

Report on Progress, que encontrou um progresso substancial em iniciativas de sustentabilidade em 55 

bolsas de valores. Parceiros da SSE também anunciaram publicamente compromissos para promover a 

sustentabilidade corporativa nos seus mercados. 

Saiba mais  

 

3. Nova Ferramenta no horizonte dos investidores institucionais, empresas e fundações para o 

investimento consistente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

O Global Compact, a UNCTAD e os Principles for Responsible Investment (PRI) anunciaram (16 de 

outubro) que irão desenvolver um conjunto de ferramentas práticas para investidores institucionais, 

empresas e fundações para que introduzam os ODSs nos seus investimentos. 

Saiba mais  

  

4. Escolas de Negócios convocadas a alinharem-se com Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável  

 

Participantes do workshop Management Education and Action for Advancing Sustainable 

Development do Terceiro Fórum Global Business as an Agent of World Benefit (17 de outubro, em 

Cleveland) emitiram um apelo para a ação da educação para a gestão, investigação e compromisso 

com os ODSs. Veja a Convocatória para Ação.   

 

Saiba mais  
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5. Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Práticas Laborais  

  
O Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Práticas Laborais acolheu seis novos membros em outubro 

de 2014: Anglo American, Communication Workers Union of Kenya, EDF, Ernst & Young (Japan) e as 

Redes Locais do Bagladesh e da Índia, respetivamente. A sua experiência e conhecimento sobre 

direitos humanos e práticas laborais será de grande importância para que o Grupo de Trabalho 

continue identificar novos e desafiantes temáticas para o próximo ano. 

       Veja a lista de membros do Grupo de Trabalho 

  

 Leia aqui mais notícias e atualizações 

NOVOS SUBSCRITORES, COPs & EXPULSÕES 

Números de setembro  

150 empresas e 33 participantes não empresariais aderiram ao Global Compact.  

65 empresas foram expulsas por não entregarem a COP.  

 

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

 Sodexo Chile (Chile) 

 Brenntag AG (Alemanha) 

 BOURBON (França) 

 Sodimac Peru S.A. (Perú) 

 Nestle Oil Corporation (Finlândia) 

 Samduk Tongsang Co., Ltd. (Coreia do Sul) 

 Sumitomo Riko Company Limited (Japão) 

 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODES (Brasil) 

 

Números totais a 31 de outubro:  

 Empresas participantes: 8.265 

 Participantes não empresariais: 4.422 

 COPs apresentadas: 28.575 

 Empresas expulsas: 4.727 
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* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS 

1. Visite a seção Local Networks no nosso site para saber qual a melhor forma de envolvimento com as 

Redes Locais nos países onde a sua organização tem operações. 

Saiba mais sobre as Redes Locais 

 

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

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

Ajude o Global Compact a criar um novo site  

O Global Compact está no processo de definição de requisitos para a criação de um novo site. Como o 

mundo empresarial é o nosso público primordial, precisamos da sua perspicácia para nos ajudar a 

compreender melhor a experiência do usuário. Temos 10 questões simples que nos darão uma visão 

sobre qual a melhor estratégia a adotar. 

Por favor, disponibilize uns minutos para dar o seu feedback sobre o site.  Clique aqui para responder às 

10 questões. 

 

Convocatória para Contributos: Empresa Responsável no Solo, Construção e Imobiliário 

Para melhorar as práticas empresariais responsáveis da indústria de solos, construção e imobiliário, o 

Global Compact e o Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) fizeram uma parceria para 

desenvolver a Best Practice Toolkit. Esta ferramenta, que será lançada em Junho de 2015, vai ajudar 

empresas do setor, bem como fornecedores mais relevantes, a abordar questões de sustentabilidade e 

oportunidades ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de propriedade (ou seja, desenvolvimento, 

recuperação e término do ciclo de vida dos imóveis). 

Os participantes do Global Compact são convidados a dar o seu feedback sobre a nova ferramenta, 

através do preenchimento de um questionário online. O período de consulta decorre até 16 de Março de 

2015.  Leia mais sobre o Projeto ou contacte Leimer Tejeda (tejeda@unglobalcompact.org). 
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Convocatória para Nomeações: Prémio CEO Líder dos Princípios de Empoderamento das 

Mulheres 2015  

O Evento Anual do Prémio CEO Líder dos Princípios de Empoderamento das Mulheres 2015 reconhece 

líderes empresariais pelo seu desempenho em matérias de igualdade de género e ações desenvolvidas 

para promoção dos WEPs, em particular o 1.º Princípio: A Liderança promove a Igualdade de Género. 

Os vencedores terão a oportunidade de falar sobre o seu compromisso no Evento Anual dos WEPs, em 

março de 2015. 

 

Para mais informações consulte o folheto WEPs CEO Leadership Awards: Inglês | Castelhano | Francês 

Visite o site dos WEPs para fazer o download do formulário e saber mais informação. O prazo termina a 1 

de dezembro de 2014.   

 

Convite para receber ESG Investor Briefing 

O ESG Investor Briefing é um projeto conjunto com o PRI para melhorar a comunicação empresa-

investidores sobre a governança ambiental, social e corporativa (ESG). Com base no modelo de uma 

convocatório trimestral, as empresas são convidadas a sediar um ESG Investor Briefing - onde terão a 

oportunidade de apresentar perante uma audiência de investidores tradicionais a forma como as suas 

estratégias e desempenho se traduzem em valor financeiro. Saiba mais 

As organizações interessadas em sediar um ESG Investor Briefing devem entrar em contacto com 

Danielle Chesebrough (Danielle.Chesebrough@unpri.org). 

 

Alinhamento com a Liderança Empresarial para o Estabelecimento do 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. 
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Convocatória para Contributo Empresarial: Mecanismo Global de Financiamento da Iniciativa 

“Every Woman Every Child” 

O Mecanismo Global Finance (GFF) foi proposto como um novo instrumento para construir compromissos 

nacionais e internacionais de longo prazo para a saúde das mulheres e das crianças, como suporte à 

iniciativa do Secretário-geral "Every Woman Every Child". A Parceria em Saúde Materna, Neonatal e 

Infantil (PMNCH) está a coordenar uma consulta sobre o GFF e procura contributos do setor privado. 

Saiba mais sobre o GFF.  

Para dar o seu feedback, leia o documento síntese do GFF e envie recomendações para 

pmnch@who.int e guptava@who.int até 5 de dezembro de 2014. A PMNCH tem uma posição neutra no 

GFF. 

 

Mais oportunidades de envolvimento  

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

NOVOS RECURSOS 

Guia para Rastreabilidade: Uma Abordagem Prática para a promoção da 

Sustentabilidade nas Cadeias de Valor Globais 

 

Fornece uma visão geral sobre a importância da rastreabilidade para os objetivos de 

sustentabilidade, bem como as oportunidades e desafios globais. 

 
 

         Conheça o recurso 

 

 Relatório Anual das Redes Locais do Global Compact 

Destaca o crescimento e as atividades das Redes Locais do Global Compact em todo o 

mundo. 

 

 

                        Conheça o recurso 

 

Conheça mais ferramentas e recursos 
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AGENDA 

 

Novembro 

Conferência sobre a Integração do Reporte no Setor Público (dia 17, em Washington) 

- APENAS COM CONVITE – Copatrocinada pelo Banco Mundial, Global Compact, IIRC, Said Business School da 

Universidade de Oxford e ACC, a conferência irá debater a importância da integração do reporte nas organizações 

do setor público e como isso ajuda a melhorar o seu desempenho. Contacto: Ana Blanco 

(blanco@unglobalcompact.org). 

 

Conferência Trust Women (18 e 19, em Londres) 

– APENAS COM CONVITE – O Global Compact é parceiro da conferência Trust Women que irá juntar 

organizações globais, advogados e peritos do campo dos direitos das mulheres. Contacto: Tulsi Byrne 

(byrne@unglobalcompact.org) 

 

Social Enterprise Collaboration Lab - Brasil (dia 18, em São Paulo) 

– APENAS COM CONVITE –   O Social Enterprise Collaboration Lab  ajuda os interessados a descobrir novos 

modelos de negócio e parcerias que são projetados para avançar inovações que criem benefícios sociais e 

comerciais. Contacto: Rosedel Davies-Adewebi (rdaviesadewebi@unglobalcompact.org) 

 

LEAD Symposium (dia 20, em Nova Iorque) 

– INVITATION ONLY – As organizações LEAD e especialistas convidados reúnem-se para identificar as 

características-chave que a empresa sustentável pode e deve ter no futuro - em termos de como será gerida, cria 

valor e gere o seu impacte na sociedade. O Simpósio deste ano contará com a participação online de uma 

audiência global de alunos e professores de escolas de negócios, através de um livestream. Assista à transmissão 

ao vivo na nossa página. 

 

Dezembro 

Terceiro Fórum Anual sobre Negócios e Direitos Humanos (1 a 3, em Genebra) 

– OPEN INVITATION –  Organizado pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 

Humanos, o Fórum Anual tem como objetivo promover o diálogo multilateral sobre as tendências e os desafios na 

implementação dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. Como parte do Fórum Anual, 

Global Compact está a organizar dois eventos: Modelos de Boas Práticas de Compromisso entre as Partes 

Interessadas (03 de dezembro, 12h30-14h00) e implementação de Ferramentas e Recursos Locais de Negócios e 

Direitos Humanos e recursos (01 de dezembro, 12 h45-14h15). Inscreva-se. 
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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 Nova Iorque) 

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

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). 
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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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