
BOLETIM UN GLOBAL COMPACT 

Abril 2015

 Global Compact + 15: Business as a Force for Good (23 a 25 de junho, em Nova Iorque)

Para assinalar o 15.º aniversário do UN Global Compact, o Global Compact  + 15 irá levar empresas e

sociedade civil  à  ONU para  demonstrar  como o  setor  privado está  a  tomar  medidas e  a

estabelecer parcerias para  avançar com  prioridades  sociais,  com  ênfase  na agenda para  o

desenvolvimento  sustentável  da  ONU, a  ser lançada  no  final  deste ano (Objetivos  de

Desenvolvimento Sustentável - SDGs).

Visite o site para mais informações sobre o evento e oportunidades de patrocínio.

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES

1. Parceiros do Women's Empowerment Principles apelam a novo paradigma ONU-Empresas no 
Evento Anual.

2. Bolsas de Valores tocam os sinos pela Igualdade de Género.

3. Global Compact coorganiza uma discussão interativa sobre Igualdade de Género, Negócios e Lei.

4. Global Compact orienta programa de treino anticorrupção para Oficiais do Governo Nigeriano.

5. Global Compact e ITC juntam-se para intensificar o contributo das PMEs para a Segurança 
Alimentar Global.

NOTÍCIAS DAS REDES LOCAIS

  Atualizações de março

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO

1. Convocatória para Estudos de Caso: Guia Prático para Negócios Responsáveis no Solo, na 

Construção e no Setor Imobiliário.

2. Junte-se ao Caring for Climate.
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NOVOS RECURSOS

1. Guia para a Sustentabilidade Corporativa.

2. Redes Locais e os Planos de Ação Nacional sobre Negócios e Direitos Humanos.

3. Relatório de Tendências sobre Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres. 

4. Vídeo: Animação sobre Anticorrupção.

Saiba mais sobre os novos recursos.

CONVITES PARA EVENTOS & WEBINÁRIOS
1. Webinários

 Negócios e Justiça Ambiental: que papel podem desempenhar as empresas na resolução dos 

impactes das alterações climáticas nos direitos humanos? (16 de abril, às 13h00)

 Orientação para as Empresas sobre Respeito pelos Direitos Humanos no acesso à Água e ao 

Saneamento (21 de abril, às 14h00)

 Responsabilidade Corporativa e Pessoas Idosas (30 de abril, às 14h00)

 Como é que as empresas podem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do 

direito à negociação coletiva? (6 de maio, às 14h30)

2. Próximos Eventos

 Workshop: Liderança Corporativa e Povos Indígenas: Construir uma Comunidade de Práticas (23

de abril, em Nova Iorque)



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

 Global Compact +15: Business as a Force for Good (23 a 25 de junho, em Nova Iorque)



Consulte o calendário.       

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

NOTÍCIAS & ATUALIZAÇÕES
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1.  Parceiros do Women's Empowerment Principles apelam a novo paradigma ONU-Empresas no

evento anual

No âmbito da 59.ª Comissão sobre o Estatuto das Mulheres, cerca de 600 líderes empresariais, Estados-

Membro da ONU e organizações da sociedade civil reuniram-se para o evento Women’s Empowerment

Principles (WEPs) “Potencial Ilimitado: Parceiros de Negócios para a Igualdade de Género” (10 e 11 de

março, em Nova Iorque) para promover, a todos os níveis,  os negócios que envolvem as mulheres e

sensibilizar para a necessidade de todas as partes interessadas, incluindo as empresas, serem parceiros

estratégicos  para a  igualdade  de  género e  o  desenvolvimento  sustentável.

No  primeiro  dia do  evento,  o  Secretário-Geral  Ban Ki-moon,  Hillary Clinton  e líderes  empresariais

apelaram ao  empoderamento  das  mulheres  e  aos  seus  direitos,  sendo  que  as  empresas  que

implementaram os WEPs falaram sobre os esforços para eliminar a discriminação com base no género,

aumentar a liderança das mulheres, igualar salários, criar oportunidades em áreas técnicas e por toda a

cadeia de valor. O encontro deste ano também reconheceu cinco líderes empresariais com o WEPs CEO

Leadership Award por colocarem em prática os princípios e serem exemplos de liderança.

Saiba mais.

No dia 11 de março, as partes interessadas dos  WEPs adotaram,  por aclamação, a "Parceria para o

Empoderamento das Mulheres - Igualdade Significa Negócio", que descreve como as empresas, a ONU e

os  governos  podem ampliar  os  esforços para  alcançar  a  igualdade de  género,  avançar  com a

prosperidade  económica e  alcançar os  ODM.

Saiba mais. 

Veja os vídeos do Evento.  

2. Bolsas de Valores tocam os sinos pela Igualdade de Género

Bolsas de todo o mundo juntaram-se à iniciativa da UN Women, do Global Compact e da Sustainable

Stock Exchanges (SSE), tocando os sinos de abertura ou encerramento em apoio à igualdade de género

(9 de março). Em comemoração do 20.º aniversário da Conferência Mundial de Pequim sobre a Mulher e

do Dia Internacional da Mulher, Bolsas na Índia, Turquia, Egito, Estados Unidos, Nigéria, Suécia e Polónia

juntaram-se  para demonstrar  a  importância da  igualdade  de  género nas  empresas,  assim  como  o

contributo dos WEPs para a causa.

Saiba mais.

3.Global  Compact  coorganiza  uma  discussão  interativa  sobre  Igualdade  de  Género,

Negócios e Lei.
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A mesa-redonda "Derrubar Barreiras: Mulheres, Empresas e Estado de Direito" (12 de março, em Nova

Iorque) foi organizada pela IDLO, Grupo do Banco Mundial, ICC, USCIB e Global Compact com o

apoio  dos governos  do  Paraguai e  da  Roménia.  O  evento  reuniu representantes  de  grupos

governamentais,  empresariais e da defesa para discutir as diferenças jurídicas que impedem as

mulheres de alcançar todo o seu potencial no papel de trabalhadoras e empresárias.

Saiba mais.

4.  Global Compact orienta programa de treino anticorrupção para Oficiais do Governo Nigeriano

O Global Compact, o Grupo Nigeriano da Cimeira Económica e a Comissão do Governo da Nigéria para

Crimes Económicos e Financeiros organizaram um workshop de dois dias para altos funcionários

da administração, como ministérios, departamentos e agências do Governo Federal da Nigéria (4 e

5 de março, em Abuja).  A formação visou sensibilizar os  funcionários públicos para  o risco da

corrupção com o objetivo de desenvolver e implementar medidas de controlo adequadas.

Saiba mais.

5.Global Compact e ITC juntam-se para potenciar a contributo das PMEs para a Segurança

Alimentar Global

O Global Compact e o Internacional Trade Centre (ITC) estão a trabalhar em conjunto para reforçar a

competitividade do agronegócio das pequenas e médias empresas (PME), permitindo-lhes contribuir 

para a segurança alimentar mundial ao fazer uma produção mais ecológica e socialmente sustentável.

As duas organizações concordaram (9 de março) que o ITC iria alavancar o seu mapa de normas e a

plataforma  Trade  for  Sustainable  Development  (T4SD) iria  divulgar o  Global  Compact  Food  and

Agriculture  Business  Principles  (FABPs) entre  os  pequenos agricultores e  as  PMEs do  setor

agroalimentar.

NOVOS SUBSCRITORES, COPs & EXPULSÕES

Números de janeiro 

122 empresas e 25 participantes não empresariais aderiram ao Global Compact. 

74 empresas foram expulsas por não entregarem a COP. 

As maiores empresas (por número de colaboradores) a aderir foram: 
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 Tesco Polska Sp. z o.o. (Polónia)

 NTN Corporation (Japão)

 KGHM Polska Miedz S.A. (Polónia)

 DNV GL (Brasil)

 Getinge Group (Suécia)

 Stantec Inc. (Canadá)

 TAV Airports (Turquia)

 Kaneka Corporation (Japão)

 Leroy Merlin Espana S.L.U. (Espanha)

 Odebrecht Ambiental (Brasil)

Números totais a 31 de março

 Empresas participantes: 8.307

 Participantes não empresariais: 4.570

 COPs apresentadas: 30.736

 Empresas expulsas: 5.179

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

OPORTUNIDADES DE ENVOLVIMENTO

1. Convocatória para Estudos de Caso: Guia Prático para Negócios Responsáveis no Solo, na 

Construção e no Setor Imobiliário.

O Global Compact convoca empresas do solo, construção e setor imobiliário a apresentarem estudos de

caso que ilustrem as melhores práticas de  implementação dos 10 Princípios do Global  Compact.  Os

estudos  de  caso  selecionados serão  apresentados  num  suplemento  do  Responsible  Business  Best

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

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

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

2. Junte-se ao Caring for Climate.

Liderado por  Global  Compact, UNEP e  UNFCCC,  o  Caring  for  Climate é uma iniciativa  única - um

compromisso  de  ação por  parte  das  empresas e  um  apelo aos  governos, incorporando  a

transparência. Endossado por cerca de 400 empresas de mais de 65 países, o Caring for Climate
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auxilia as empresas no desenvolvimento de políticas de combate efetivo às alterações climáticas,

ao  mesmo  tempo  que  proporciona um  canal  para  a comunidade  empresarial contribuir com

perspetivas que possam conduzir a deliberações governamentais.  Leia a Declaração    Caring for

Climate  . 

Para saber mais, visite www.caringforclimate.org. Para manifestar interesse, envie um email para caring4u

climate@un.org

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

NOVOS RECURSOS
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Guia para a Sustentabilidade Corporativa

Estabelece cinco características que definem a sustentabilidade empresarial  que o Global Compact advoga

junto das organizações, destacando por que cada elemento é essencial, como as empresas podem avançar e o

que o Global Compact está a fazer para ajudar.

Veja o recurso.

As Redes Locais e os Planos de Ação em Negócios e Direitos Humanos

Fornece informações básicas acerca de planos de ação sobre negócios e direitos humanos e oferece orientação

sobre o envolvimento das Redes Locais.

Veja o recurso.

Relatório de Tendências sobre Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres

Apresenta as principais conclusões de um estudo realizado pelo Secretariado dos WEPs para identificar as 

tendências, as lacunas e as boas práticas na forma como as empresas estão a integrar a igualdade de género 

nos seus relatórios de sustentabilidade. O estudo envolveu a revisão do último COP de cerca de 185 

organizações que assinaram a CEO Statement of Support. 

Veja o recurso.

Vídeo: Animação sobre Anticorrupção

Fornece uma visão geral sobre o estado da corrupção, os principais desafios que coloca ao setor privado e à

sociedade  em geral,  bem como o  papel  das  escolas  e  instituições  académicas  no  combate  à  corrupção.

Desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Anticorrupção dos PRIME.

Veja o recurso.

   Veja mais ferramentas e recursos.     

* * * * * * * * * * * * * * * *
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AGENDA

Abril

Workshop: Liderança Corporativa e Povos Indígenas: Construir uma Comunidade de Práticas (23, em Nova Iorque)

-  ENTRADA  LIVRE  -  Este  workshop irá  reunir  profissionais  de  empresas  e  líderes  indígenas  para  que  se

estabeleça um espaço para troca de conhecimento e informação sobre o envolvimento da comunidade com os

povos indígenas, além de refletir sobre questões e tendências chave relacionadas com negócios e direitos dos

povos indígenas.  Coincidindo com a 14.ª  Sessão do Fórum Permanente das Nações  Unidas sobre Questões

Indígenas (UNPFII), em Nova Iorque, o workshop é coorganizado por UN Global Compact, First Peoples Worldwide

e Future 500. Contacto: Michelle Lau (lau@unglobalcompact.org)

Maio

Business & Climate Summit (20 e 21, em Paris)

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

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

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

políticas  necessárias  para  implementar  soluções.  A  cimeira  irá  reunir  líderes  empresariais  internacionais  e

especialistas,  com vista a promover o diálogo entre atores públicos e privados e criar  uma dinâmica para um

acordo  sobre  o  clima  na  COP21,  em  dezembro,  em  Paris.  Contacto:  Margaret  Fenwick

(fenwick@unglobalcompact.org).

Junho

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

- APENAS COM CONVITE – Para assinalar o 15.º aniversário do UN Global Compact, o Global Compact + 15 irá

levar empresas e sociedade civil à ONU para demonstrar como o setor privado está a tomar medidas e a

estabelecer parcerias para avançar com prioridades sociais, com ênfase na agenda para o desenvolvimento

sustentável da ONU, a ser lançada no final deste ano (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - SDGs).

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  irão  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 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
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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 (data a confirmar, 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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