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BOLETIM UN GLOBAL COMPACT  

fevereiro 2015 

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. O Secretário-Geral apela ao Conselho do Global Compact para agir rapidamente para o 

Desenvolvimento Sustentável 

2. Executivos reúnem-se com o Secretário-Geral em Davos para avançar com a Liderança Empresarial 

para os Desafios Globais 

3. Setor Privado promove Responsabilidade Empresarial, combate à corrupção em África 

4. GLOBAL G.A.P. marca avanço na Agricultura Sustentável 

5. Global Compact expulsa 657 empresas em 2014 

 

NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS 

Atualizações de Dezembro e Janeiro 

 

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

1. Convocatória para inscrições: Prémios Momentum for Change 2015 

2. Convocatória para Estudos de Caso: Responsible Business Best Practice Toolkit for the Land, 

Construction and Real Estate Sector 

 

NOVOS RECURSOS 

1. Guia para a Sustentabilidade Corporativa 

2. Global Opportunity Report 2015 

3. Investimento do Setor Privado e Desenvolvimento Sustentável 

4. COP 2014 Factos Essenciais 
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0bf2aacbe5&view=lg&msg=14b590de4ff9a699#14b590de4ff9a699_14b58c4658020c4a_News2
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0bf2aacbe5&view=lg&msg=14b590de4ff9a699#14b590de4ff9a699_14b58c4658020c4a_News3
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0bf2aacbe5&view=lg&msg=14b590de4ff9a699#14b590de4ff9a699_14b58c4658020c4a_News4
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0bf2aacbe5&view=lg&msg=14b590de4ff9a699#14b590de4ff9a699_14b58c4658020c4a_resource1
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Saiba mais sobre os novos recursos. 

 
CONVITES PARA EVENTOS & WEBINÁRIOS 

1. Webinários 

O Papel dos Negócios na Igualdade e Direitos Humanos para a Comunidade LGBT (10 de fevereiro, às 

14h00) 

Respeitar e apoiar os Direitos das Crianças no Marketing e na Publicidade (25 de fevereiro, às 13h30)   

2. Próximos Eventos 

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

e 11 de março, em Nova Iorque)   

 Global Compact +15: Empresas como uma força para o bem (23 a 25 de junho, em Nova Iorque) 

 Fórum do Setor Privado das Nações Unidas (22 de setembro, em Nova Iorque) 

 Fórum Empresarial Caring for Climate (7 a 9 de dezembro, em Lima) 

 

    Consulte o Calendário. 

        

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

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES 

1. O Secretário-Geral apela ao Conselho do Global Compact para agir rapidamente para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Presidida pelo Secretário-Geral, a reunião do Conselho do Global Compact (8 e 9 de janeiro, em Nova 

Iorque) focou-se nas prioridades-chave, como redes locais, o compromisso das pequenas e médias 

empresas (PMEs) e as oportunidades a equacionar. A reunião acontece numa altura em que a ONU se 

prepara para concluir, em 2015, uma nova agenda para o desenvolvimento sustentável e chegar a um 

acordo climático global - onde o setor privado vai desempenhar um papel importante. Os membros do 

conselho também participaram num almoço de alto nível com o Secretário-Geral Adjunto, coorganizado 

pelos Representantes Permanentes das Nações Unidas do Bangladesh, da Finlândia e da Tanzânia e 

contou com cerca de 30 representantes do Governo. Leia as notas do Secretário-Geral. 

Saiba mais. 

 

http://www.apee.pt/
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2.  Executivos reúnem-se com o Secretário-Geral em Davos para avançar com a Liderança 

Empresarial para os Desafios Globais 

Líderes empresariais globais reuniram-se para um jantar (23 de janeiro, em Davos), oferecido pelo 

Secretário-Geral e apoiado pelo Global Compact, para avançar com a liderança empresarial necessária ao 

suporte de uma nova agenda para o desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre as 

alterações climáticas. O jantar - Making 2015 a Historic Year - ofereceu a oportunidade aos chefes 

executivos do Global Compact LEAD e às empresas do Caring for Climate para se envolverem em 

discussões abertas e interativas sobre o desenvolvimento sustentável. Leia as notas do Secretário-Geral. 

Também em Davos, o Global Compact coorganizou a Business Action on Sustainable Development 

Goals,  com a Global Reporting Iniciative (GRI), World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), Healthcare in Africa, KPMG International e outros parceiros. 

Saiba mais. 

 

3. Setor Privado promove Responsabilidade Empresarial, combate à corrupção em África 

Os líderes do setor privado em África mobilizaram-se contra a corrupção no continente africando, reunindo-

se no The African Sustainable CEO Business Roundtable Forum (19 de janeiro, em Lagos). Coorganizada 

pelo Global Compact, Rede Global Compact da Nigéria e o Nigerian Economic Summit Group (NESG), 

apoiada por Access Bank Plc e MTN Nigeria Ltd, a mesa redonda reuniu 150 empresas, sociedade civil, 

representantes do governo e media para discutir os desafios para o setor privado em África e defender que 

empresários e governos devem colaborar para apoiar a aceitação de práticas empresarias responsáveis e 

a anticorrupção. 

Saiba mais. 

 

4. GLOBAL G.A.P. marca avanço na Agricultura Sustentável 

A GLOBAL Good Agricultural Practices (GLOBAL G.A.P.) - uma das maiores organizações do mundo no 

estabelecimento de normas voluntárias para a certificação de produtos agrícolas – acolheu os Food and 

Agriculture Business Principles (FAB) como quadro-chave para o envolvimento com os seus mais de 

140.000 membros certificados, tendo aderido ao Global Compact. 

Saiba mais sobre os Princípios FAB. 

 

 

 

http://www.apee.pt/
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5. Global Compact expulsa 657 empresas em 2014 

O Global Compact anunciou (14 de janeiro) que expulsou 372 empresas no segundo semestre de 2014 por 

falha na submissão da COP há, pelo menos, dois anos consecutivos, aumentando o número total de 

organizações expulsas, em 2014, para 657. A lista das 372 empresas expulsas nos últimos seis meses 

pode ser encontrada aqui. 

Saiba mais. 

 

 

 

NOVOS SUBSCRITORES, COPs & EXPULSÕES 

Números de janeiro  

92 empresas e 30 participantes não empresariais aderiram ao Global Compact.  

114 empresas foram expulsas por não entregarem a COP.  

 

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

 Siemens Ltda (Brasil) 

 Noble Agri (Singapura) 

 Anglo America (Iron Ore Brazil / Nickel, Niobium & Phosphates) (Brasil) 

 Fiducial Private Security en abrégé FIDUCIAL SECURITE (França) 

 Claro Sol Facility Services (Espanha) 

 Grupo Amma (Amma Gerogestion) (Espanha) 

 Unimed Porto Alegre (Brasil) 

 TTi Global (EUA) 

 Universidade San Ignacio de Loyola S.A (Peru) 

 Drahtzug Stein holding GmbH & Co. KG (Alemanha) 

 

Números totais a 31 de janeiro 

 Empresas participantes: 8.284 

 Participantes não empresariais: 4.509 

 COPs apresentadas: 29.793 

 Empresas expulsas: 5.000 

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

Veja mais notícias e atualizações.  

http://www.apee.pt/
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NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS 

Atualizações de dezembro e janeiro 

A Global Compact Network France promove o UN Global Compact no Senegal - 19 de dezembro de 

2014 

Governo Checo convida empresas a aderir ao UN Global Compact - 15 de dezembro de 2014 

Saiba mais sobre as Redes Locais.  

 

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

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO 

1. Convocatória para inscrições: Prémios Momentum for Change 2015 

Os prémios Momentum for Change 2015  foram lançados pelo Secretariado das Alterações Climáticas da 

ONU, como parte de um esforço para mobilizar uma ação mais ampla e ambiciosa por parte dos governos 

nacionais para trabalharem no sentido de um novo acordo climático universal. Das iniciativas vencedoras 

serão destacados alguns dos exemplos mais inovadores e replicáveis do que as pessoas estão a fazer para 

enfrentar as alterações climáticas, na esperança de inspirar outros a fazerem o mesmo. 

O Global Compact é parceiro da iniciativa e todos os participantes são convidados a apresentar uma 

candidatura. Para saber mais, visite momentum.unfccc.int. As candidaturas devem ser submetidas até ao 

dia 24 de abril de 2015. 

2.Convocatória para Estudos de Caso: Responsible Business Best Practice Toolkit for the Land, 

Construction and Real Estate Sector 

O Global Compact convida empresas do solo, construção e setor imobiliário a apresentar exemplos de 

estudos de caso que ilustrem as melhores práticas em relação à implementação dos 10 Princípios do Global 

Compact. Os estudos de caso selecionados serão apresentados no guia prático Global Compact and RICS 

Responsible Business Best Practice Toolkit for the Land, Construction and Real Estate Sector. 

Por favor, siga este modelo para apresentar o seu caso para apreciação e envie para 

sectoraltoolkit@unglobalcompact.org. Saiba mais sobre o projeto. 

Para saber mais sobre outras oportunidades de envolvimento em temas como água, igualdade de género, 

direitos das crianças e muito mais, pode subscrever a nossa newsletter. Contacte 

info@unglobalcompact.org. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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NOVOS RECURSOS 

 

Guia para a Sustentabilidade Corporativa 

Estabelece cinco características que definem a sustentabilidade empresarial que o Global Compact pede às 

empresas para se esforçarem a alcançar - destacando porque cada elemento é essencial, como as empresas 

podem avançar e o que o Global Compact está a fazer para ajudar. 

 

Veja o recurso. 

 

 

Global Opportunity Report 2015 

Identifica e classifica 15 oportunidades de sustentabilidade, de acordo com o interesse do setor público e privado 

e o impacte potencial sobre as sociedades e os negócios. O relatório tem como objetivo demonstrar como os 

desafios e riscos globais de sustentabilidade podem ser vistos como oportunidades. O trabalho fornece uma 

plataforma de inovação aberta, onde as partes interessadas em todo o mundo podem explorar e capturar 

oportunidades de sustentabilidade e soluções, através de domínios de risco e regiões (DNV GL / Monday Morning 

Global Institute / UNGC). 

        Veja o recurso. 

 

Investimento do Setor Privado e Desenvolvimento Sustentável 

Fornece uma visão geral sobre o papel atual e potencial dos investidores institucionais, empresas, 

bancos e fundações na conceção e implementação de uma estratégia de financiamento para a 

sustentabilidade global. 

 

             Veja o recurso. 

http://www.apee.pt/
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Comunicação de Progresso 2014 - Factos Essenciais 

Apresenta uma visão geral das tendências da COP em 2014. Inclui apresentações do ano passado 

por região, setor e tipo de organização, entre outros critérios. Também inclui a lista dos participantes 

que apresentaram a COP GC Advanced em 2014. 

 

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, em Nova 

Iorque) 

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

sociedade civil, de forma a 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). 

 

Junho 

Global Compact + 15: Business as a force for good (23 a 25, em 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 avançar 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. 

http://www.apee.pt/
http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qqhjdy-ihttjuslt-du/
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http://bulletin.unglobalcompact.org/t/r-l-qqhjdy-ihttjuslt-dk/
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- 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 e os progressos realizados com as 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, 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. 

  

Setembro 

Fórum do Setor Privado das Nações Unidas (22, em Nova Iorque) 

Dezembro 

Fórum Empresarial Caring for Climate (7 a 9, em 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. 
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https://www.linkedin.com/company/global-compact-network-portugal
https://plus.google.com/+GlobalcompactPt
https://www.youtube.com/user/gcnportugal

