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painel de controle
Academia
Sair

Português ▼

Comunicação em andamento

Envie seu COP
Salvar rascunho

Título de Comunicação

Por favor, insira um título curto para seu envio.

A Comunicação de Progresso está no seguinte formato:
 Documento autônomo  Parte de um relatório de sustentabilidade ou

responsabilidade corporativa (social)  Parte de um relatório anual (financeiro)

Qual é o período de tempo coberto pelo seu COP?

Data de início
janeiro  2019

Data final
dezembro  2020

Seu COP contém uma declaração do CEO (ou equivalente) expressando apoio contínuo
ao Pacto Global e renovando o compromisso contínuo de sua empresa com a iniciativa e
seus princípios?

sim Não

Seu COP contém uma descrição das ações e, quando relevantes, políticas relacionadas
às seguintes áreas temáticas?
Direitos humanos sim Não

Communication on Progress 

Informação geral

Texto original

General Information

Sugerir uma tradução melhor
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Trabalho sim Não
Meio Ambiente sim Não
Anticorrupção sim Não

O seu COP inclui medições qualitativas e / ou quantitativas de resultados ilustrando o
grau em que as metas / indicadores de desempenho foram alcançados?

sim Não

Como sua organização compartilha seu COP com as partes interessadas?
 a) Somente através do site do Pacto Global da ONU  b) COP é facilmente

acessível a todas as partes interessadas (por exemplo, através de seu site)  c) O
COP é distribuído ativamente a todas as principais partes interessadas (por
exemplo, investidores, funcionários, consumidores, comunidade local)  d) Ambos
b) e c)

Quais dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) realizam as
atividades descritas em seu endereço na COP? [Selecione tudo que se aplica]

 ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares 
ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e
promover a agricultura sustentável  ODS 3: garantir vidas saudáveis   e promover o
bem-estar para todos em todas as idades  ODS 4: Garantir educação de
qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos  ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas  ODS 6: Garantir a disponibilidade e gestão
sustentável de água e saneamento para todos  ODS 7: Garantir o acesso a
energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos  ODS 8: Promover
o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos  ODS 9: Construir infraestrutura
resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

 ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro e entre os países  ODS 11: Tornar as
cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 
ODS 12: Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis  ODS 13: Tomar
medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos  ODS
14: Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável  ODS 15: Proteger, restaurar e promover o
uso sustentável de ecossistemas terrestres, gerenciar florestas de forma sustentável,
combater a desertificação e interromper e reverter a degradação da terra e
interromper a perda de biodiversidade  ODS 16: Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, fornecer acesso à justiça para todos
e construir instituições eficazes, responsáveis   e inclusivas em todos os níveis 
ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável

Com relação às ações da sua empresa para promover os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o COP descreve: [Selecione todas as opções
aplicáveis]

 Oportunidades e responsabilidades que um ou mais ODS representam para o
nosso negócio   Onde estão as prioridades da empresa em relação a um ou
mais ODS   Metas e indicadores definidos por nossa empresa com relação a um
ou mais ODS   Como um ou mais ODS são integrados ao modelo de negócios
da empresa   Os resultados (esperados) e o impacto das atividades da sua
empresa relacionadas aos ODS   Se as atividades das empresas relacionadas
aos ODS forem realizadas em colaboração com outras partes interessadas  
Outras práticas recomendadas estabelecidas ou emergentes
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Outras práticas recomendadas estabelecidas ou emergentes 


