COE – Sugestões de atividades para o relatório
Associações empresariais

Municípios

Sociedade civil

Sindicatos

Setor público



















Atrair novos participantes
para o Pacto Global por
meio de esforços de
divulgação e sensibilização
Organizar diálogos,
eventos de aprendizagem,
workshops e treinamentos
em tópicos relevantes para
a sustentabilidade
corporativa para os
membros do Pacto Global
Divulgar seu conhecimento
e/ou dar voz para os
membros do Pacto Global
em Grupos Temáticos/ de
Trabalho
Engajar seus membros em
ações coletivas em
questões relacionadas ao
Pacto Global
Acolher a Secretaria da
Rede Brasileira do Pacto
Global para uma reunião














Implementar e promover os 10
princípios do Pacto Global na
administração das cidades ou da
região
Apoiar as empresas e as partes
interessadas em estabelecer ou
implementar iniciativas que são
transparentes e benéficas para a
cidade e região
Ter um plano de sustentabilidade
ou um projeto integral que
incorpore o meio ambiente,
economia, política e dimensões
culturais da sustentabilidade da
região
Engajar-se no nível de liderança do
Programa Cidades do Pacto Global
(Cities Programme) www.citiesprogramme.com
Engajar-se nas atividades do Pacto
Global
Reconhecer publicamente sua
participação no Pacto Global e
promover a iniciativa e os dez
princípios dentro de sua esfera de
influência
Utilizar ferramentas de avaliação e
metodologias desenvolvidas pelo
Programa Cidades do Pacto Global,
compartilhar conhecimentos e
inovações desenvolvidas com o
uso dessas ferramentas, por meio
de publicações ou de relatórios
anuais
Envolver-se no grau de inovação realizar projetos contínuos para
abordar uma questão complexa na
cidade/região, com o apoio de
líderes de empresas, sociedade
civil e governo.








Engajar-se com a Rede
Local do Pacto Global
Participar e/ou propor
projetos de parceria
relacionados à
sustentabilidade
corporativa
Engajar empresas em
questões relativas ao Pacto
Global
Participar e/ou propor
iniciativas ou eixos de
trabalho
Fazer comentário para
empresas no COP
Participar de eventos
locais ou globais do Pacto
Global.




Construir um diálogo entre
empresas e ONGs
envolvendo o Pacto Global
Participar das Redes
Locais
Analisar a performance e
os direitos das empresas
em questões relacionadas
à sustentabilidade.





Participar e/ou propor
projetos de parceria
Internalizar o Pacto Global
e engajar empresas
Participar e/ou propor
iniciativas ou eixos de
trabalho
Participar de eventos locais
ou globais do Pacto Global.

