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Ativar ações ambiciosas para alcançar os ODS 
Junte-se a nós na viagem para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. 
Avance para a mudança e faça parte do novo SDG Ambition, um programa Acelerador que cria valor de 
negócio e desenvolve a resiliência das organizações, promovendo o seu crescimento a longo prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERVIEW DO PROGRAMA 

À medida que nos aproximamos do prazo da Agenda 2030, o mundo espera cada vez mais que as empresas 
façam parte da solução. Temos agora uma janela de oportunidade única para desenvolver estratégias de 
negócio pós-pandemia que integrem os ODS de forma plena e ajudem a criar sociedades mais inclusivas e 
sustentáveis. 

 
O SDG Ambition Accelerator é um programa de seis meses que desafia e apoias as empresas participantes 
do UN Global Compact a estabelecer metas ambiciosas e a acelerar a integração dos ODS na Gestão do 
negócio. 

 
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

Agarre esta oportunidade para aprofundar a integração dos ODS e dos Dez Princípios do Global Compact na 
estratégia de negócio, nas operações e no envolvimento de stakeholders da sua empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para aderir visite unglobalcompact.org/sdgambition ou contacte a Global Compact 
Network Portugal através de  Learn more >> 

 

Delivered through the UN Global Compact Academy. 

PORQUÊ ADERIR? 
Ao aderir ao programa SDG 
Ambition Accelerator a sua 
empresa receberá: 

 
▪ Aconselhamento e inspiração 
▪ Conhecimento e 

sessões de capacitação 
▪ Colaboração entre pares 
▪ Apoio prático na utilização da 

ferramenta SDG Action Manager 

COMO ADERIR 
Para aderir ao SDG 
Ambition Accelerator, visite 
o site ou contacte a Global 
Compact Network Portugal: 

 
▪ Candidaturas abrem a: 

1 Junho 2022 

▪ Registo encerra a: 
30 Setembro 2022 

▪ O programa começa em: 
Outubro 2022 

 

 
ELIGIBILIDADE 

Para participar no SDG Ambition 
Accelerator, as empresas devem 
ser participantes do UN Global 
Compact e estar: 

▪ Atualmente envolvidas com 
uma Rede Local Global 
Compact ou dispostas a aderir.   

▪ Comprometidas com a 
definição de metas 
empresariais e ações para 
aumentar o progresso dos 
Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável. 

▪ Dispostas a nomear dois 
representantes para participar 
nas atividades do programa e um 
Representante de alto nível (CEO 
ou Presidente) para acompanhar 
o desenvolvimento do programa e 
participar em eventos high-level.  

▪ 

▪ 

▪ 

APRENDIZAGENS RESULTADOS 

▪ Como criar prioridades estratégicas 
que vão acelerar o contributo da sua 
empresa para a Agenda 2030.  

▪ Como definir metas alinhadas com 
benchmarks absolutos que hoje podem 
parecer demasiado ambiciosas, mas que 
são decisivas para liderar a 
transformação de economias e 
sociedades 

Como abordar a gestão de 
sustentabilidade de forma diferente e 
desenvolver novos sistemas que 
integrem os ODS. Como incorporar 
objetivos e resultados de negócios com 
base nos ODS em processos internos e 
de gestão, para acelerar o progresso 
rumo aos ODS. 

Como criar um business case e 
aumentar a dedicação da sua empresa 
à sustentabilidade  

▪ Capacidade para alcançar objetivos 
ambiciosos através de ação empresarial 
dirigida para o cumprimento dos ODS.  

 

▪ 

Uma visão de como integrar e operacionalizar 
objetivos ambiciosos de sustentabilidade em 
unidades de negócio, através de uma abordagem 
pioneira de integração de performance, apoiada 
em tecnologia adequada 

 
 
 

 

▪ 

▪ 

▪ 

Ferramentas e conhecimentos fundamentais 
para construir um business case 

Maior perceção sobre os setores com maior 
impacto dos ODS 

Capacidade para desenvolver e partilhar ações 
empresariais ambiciosas no âmbito dos ODS, em 
conjunto com outros líderes de numerosas 
organizações 

Certificado de conclusão do programa  

▪ Maior perceção sobre o impacto da organização, 
que contribuirá para o desenvolvimento de uma 
estratégia global de sustentabilidade 


