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Programa de capacitação para empresas, levando-as para 
além da mudança incremental, a adotarem a mudança 
transformacional – desbloqueando valor empresarial, 
construindo resiliência e promovendo o crescimento a 
longo prazo

Concebido pelo UN Global Compact em parceria com:



EMPRESAS ENVOLVIDAS | 1ª EDIÇÃO - 2021
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SPONSORSEMPRESAS PARTICIPANTES



1ª EDIÇÃO | TESTEMUNHOS
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“A participação no programa SDG Ambition 
foi de uma enorme mais-valia uma vez que 
nos permitiu consolidar a nossa estratégia e 
contributos”. 

“Participar no SDG Ambition revelou-se uma 
oportunidade para aceder a conhecimento e 
ferramentas sofisticadas que nos permitiram 
acelerar o diagnóstico e a 
definição de metas corporativas
de integração dos ODS”.

“O percurso do Programa permitiu à 
GEBALIS uma intensa aprendizagem de 
novas abordagens, estratégias, 
metodologias e ações para
um maior impacto e 
contribuição para os ODS”.

“Estamos orgulhosos por ter 
partilhado esta viagem SDG 
Ambition com empresas com 
quem podemos criar um 
movimento de colaboração 
radical para proporcionar 
experiências relevantes na vida 
das pessoas e criar impacto 
social”.

“O programa aconteceu ao 
mesmo tempo em que 
preparávamos o nosso 
primeiro relatório de 
sustentabilidade a seguir o 
formato GRI e acabou por 
influenciar muitos dos 
compromissos que 
assumimos para os 
próximos anos”.

“6 meses após o início do 
programa, definimos e 
alinhámos as nossas 
prioridades, tendo como 
base os objetivos da 
Agenda 2030 e as 
aprendizagens 
alcançadas”.

“O programa permitiu materializar o 
conhecimento adquirido num processo 
estruturado e dinâmico muito útil à 
priorização dos respetivos objetivos, ao 
planeamento de iniciativas e ao 
desenvolvimento de ferramentas 
e procedimentos”. 

José Sardinha
Presidente do Conselho de Administração 

AdVT e EPAL

João Oliveira e Costa 
CEO

Banco BPI

Pedro Pinto de Jesus 
Presidente do Conselho de Administração 

Gebalis

Steven Braekeveldt
CEO 

Grupo Ageas Portugal

Ana Luís Sousa
Partner
VdA

Marta Graça
Coordenadora

VdA

Sérgio Luciano
CEO 

Quilaban

Bruno Ferreira 
Managing Partner

PLMJ
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Integrar os ODS na 
Década da Ação
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INTEGRAR OS ODS NA DÉCADA DA AÇÃO 
PRINCÍPIOS DA ABORDAGEM
Cinco compromissos-chave:

Operacionalização: Passos estratégicos que os 
líderes podem dar para integrar o SDG Ambition no 
core do seu negócio 

Agnosticismo da Plataforma: As recomendações 
são aplicáveis a sistemas empresariais e parceiros 
tecnológicos em todo o ecossistema

Flexibilidade na implementação: Respeito pela 
diversidade geográfica, industrial e de sistemas, de 
modo a garantir que o conteúdo vai ao encontro das 
necessidades de cada organização

Alinhamento com standards de reporting de 
referência: KPIs e métricas criadas a partir de 
normativos de referência para suportar a tomada de 
decisão, sendo as metodologias seleciondas por cada 
organização

Envolvimento de parceiro tecnológico: Estimulo 
ao diálogo com fornecedores de software e parceiros 
para orientar a mudança transformacional

1

2

3

4
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É IMPERATIVO 
AUMENTAR A AMBIÇÃO 
SOBRE OS OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Apenas 39% das empresas
inquiridas acreditam que têm 
metas suficientemente ambiciosas 
para alcançar os ODS.

INTEGRAR A 
SUSTENTABILIDADE 
NA ESTRATÉGIA, 
SISTEMAS E 
PROCESSOS É O 
FUTURO

Apenas 57% das empresas  medem 
o impacto dos ODS nas suas 
operações e apenas uma minoria 
estende essa avaliação aos seus 
fornecedores (13%)
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BENCHMARKS EMPRESARIAIS 
PROPOSTOS AO NÍVEL DOS ODS Principais     

Adicionais
Operações Produtos 

e Serviços

Equilíbrio entre homens e mulheres 
em todos os níveis da gestão

Impacte líquido positivo da água nas 
regiões onde existe escassez 

100% dos colaboradores da organização 
ganham um salário digno

Zero desperdício para aterro e 
incineração

Zero descargas de químicos 
poluentes e matérias perigosas

100% de novos materiais sustentáveis que 
são renováveis, recicláveis e reutilizáveis

Metas de redução de emissões baseadas na 
ciência e alinhadas com a estratégia 1.5ºC

100% recuperação de recursos, c/ todos os 
materiais e produtos recuperados e reci-
clados / reutilizados no fim do ciclo de vida

Neutralidade da degradação dos terrenos, 
incluindo zero desflorestação

Zero incidências de suborno

Os Benchmarks traduzem 
as metas para as 

empresas, nos ODS em que 
o gap face a 2030 é mais 

acentuado

ASSOCIAR OS 
BENCHMARKS

À ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO
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Roadmap do 
Programa
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SDG AMBITION: PROGRAMA ACELERADOR
ATIVIDADES

Etapa 1

Onboarding & 
Análise de 
Maturidade

Etapa 2

Compreender o 
SDG Ambition

Etapa 3

Definir objetivos, 
integrá-los e 
mobilizar a 
empresa

Etapa 4

Plano de Ação & 
Tecnologia de 

suporte

O Programa SDG Ambition visa desafiar e apoiar as empresas na definição de 
metas ambiciosas e acelerar a integração dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) na gestão do core business do negócio.
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ROLE OUT DO PROGRAMA

ONBOARDING Compreender 
o SDG 

Ambition e os 
seus 

benchmarks

Compreender 
o modo como 

o SDG 
Ambition pode 

ser 
implementado 

na sua 
empresa

Aplicar o SDG 
Ambition para 

definir 
objetivos 

empresariais

Mobilizar para 
a integração 
de objetivos 
priorizados

Delinear um 
plano de 

integração e 
cronograma 
para cumprir 
os objetivos 

pré-definidos

Finalizar o 
plano de 

integração 
com 

tecnologia de 
suporte

Os participantes terminarão o programa com uma melhor compreensão do que significa definir metas ambiciosas para 
alcançar os ODS e a definição de um plano sobre como os alcançar.

Compromisso Preparação Compreender o SDG 
Ambition

Definição de objetivos e 
mobilização

Integração e 
Instrumentos facilitadores

1_Workshop de imersão nos ODS

2_Ferramenta e-learning

3_Meet&Great entre pares

DIAGNÓSTICO

4_Aplicação do diagnóstico através 
do SDG Action Manager

O Programa decorre conjugando as seguintes atividades, com o suporte de um Facilitador:
• Recursos em e-learning disponibilizados a partir da Academia do UN Global Compact;
• Workshops online sobre os seis temas acima apresentados, facilitados em português, a 

partir dos conteúdos desenvolvidos pela Accenture e pela SAP;
• Apoio de um Facilitador para sessões individuais com as empresas.
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SDG AMBITION: PARA ALÉM DA MUDANÇA INCREMENTAL
RECURSOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS

Overview da iniciativa

Background e contexto

Framework de implementação 
dos ODS

Indicadores empresariais para os 
ODS (globais e sectoriais)

Estratégia corporativa e 
monitorização da definição de 
objetivos

Exemplos práticos 

O caso para a integração dos 
ODS nos sistemas empresariais

Guia de integração indicador-a-
indicador

Case-studies
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SDG AMBITION PROGRAMA ACELERADOR

O QUE IRÁ APRENDER QUEM DEVERÁ PARTICIPAR

• Como priorizar estrategicamente as ações que 
irão acelerar a contribuição da sua empresa 
para a Agenda 2030. 

• Como estabelecer metas alinhadas com 
benchmarks absolutos que hoje podem parecer 
aspiracionais mas que são fundamentais para 
liderar a transformação das economias e 
sociedades.

• Como ligar os objetivos e resultados 
empresariais relacionados com os ODS em 
processos centrais e decisões de gestão.

• (Disponível globalmente, com limite de 
capacidade de 2 representantes por empresa)

• Responsáveis de sustentabilidade
• Integração de sistemas PME

O Programa SDG Ambition visa desafiar e apoiar as empresas na definição de metas ambiciosas e acelerar a 
integração dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na gestão do core business do negócio.



“Com menos de 3500 dias 
até 2030, os líderes 

empresariais não estão 
satisfeitos com o progresso 
atual e incentivam os seus 

pares dos diversos setores a 
dar um passo em frente, 

transformando o 
compromisso em ação”

Sanda Ojiambo
CEO & Executive Director

UN Global Compact
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RESULTADOS ESPERADOS
O SDG Ambition irá desafiar e apoiar as empresas a: 

1. Compreender os impactes em toda a empresa para facilitar a 
criação de uma estratégia integrada de sustentabilidade

2. Assumir uma estratégia de priorização com base numa 
compreensão inclusiva dos seus impactes positivos e negativos ao 
longo da sua cadeia de valor e das operações

3. Definir objetivos ambiciosos alinhados com Ambições
propostas, com o intuito de incentivar uma alteração da trajetória 
das ações empresariais sobre os ODS

4. Integrar e tornar convencional objetivos ambiciosos de 
sustentabilidade nas unidades operacionais, impulsionando uma 
abordagem de integração do desempenho que utiliza tecnologias de 
suporte desenvolvidas pelos parceiros estratégicos

5. Assumir o compromisso e alcançar o progresso ao longo do 
tempo, alinhado com a “Communication on Progress”.
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OUTPUTS DO PROGRAMA

• Análise de Maturidade por Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

• Prioridades de Ação definidas de acordo com science based targets

• Roadmap para a implementação

• Indicadores de monitorização que suportam a estruturação da 
informação não financeira, suportando o relato de informação aos 
stakeholders

• Registo da sua empresa em plataforma internacional de 
sustentabilidade das Nações Unidas

• Inclusão da sua empresa em casos de estudo, publicações e 
participação em eventos internacionais de larga escala

• Certificado de participação no Programa SDG Ambition
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Participantes UN Global Compact

Valor do investimento no Programa SDG Ambition:

Grande Empresa . . 5 000,00 (Cinco mil Euros)*
PME . . . 2 500,00 (Dois mil e quinhentos Euros)*

Número de horas estimado:

Grande Empresas . . 50 horas

PME . . . . 30 horas 

Inscrição: 
https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3DhJGukAn78eTXg?jfefe=new

* Aplicável 10% de desconto a empresas que já tenham participado em outro(s) programa(s) 
aceleradores do UN Global Compact

~
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



”É bastante claro que 
uma resposta mais 
profunda, rápida e 
ambiciosa é essencial 
para desbloquear a 
transformação social e 
económica necessária 
para alcançar os nossos 
objetivos de 2030”
Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres



www.globalcompact.pt | gcnp@globalcompact.pt | 213 1567 34


