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Global Compact – Comunicação de Progresso

Período de Referência: Setembro 2020 – Setembro 2021

Confirmamos que a MA Brand Objects subscreve os Dez Princípios do Global 
Compact, os quais se reportam a Direitos Humanos, Práticas Laborais, Práticas 
Ambientais e Anticorrupção, e expressamos a nossa intenção de apoiar e difundir 
tais princípios dentro de nossa esfera de influência. 

Mantemos o compromisso com os Dez Princípios do Global Compact estando 
refletidos na estratégia, cultura e operações diárias da nossa organização. 

É internamente difundido um código de boas práticas de ética que inclui um 
compromisso com o cumprimento de princípios de Direitos Humanos, Laborais, 
Ambientais e Anti Corrupção.

O desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão Ambiental 
ISO 14001 e sua certificação levou a que desenvolvêssemos várias ações de 
compromisso com o meio que nos rodeia, bem como o cumprimento de objetivos 
ambientais, tendo sido consumida menos 15% de energia elétrica no 1.º semestre 
de 2021 face ao mesmo período em 2019.

Neste período a empresa foi a primeira a nível europeu a ser certificada na Norma 
Ocean Bound Plastic, demonstrando assim o seu compromisso e preocupação 
com a sustentabilidade dos oceanos.

Efetuamos também um estudo de pegada de carbono para o nosso produto  
com maior expressão e definimos um protocolo com uma empresa especializada 
em projetos de mitigação de pegada de carbono para projetos futuros.

Mantemos uma forte ligação com a nossa estrutura produtiva, fazendo esforços 
para que cumpram os mais elevados padrões de cumprimento de direitos 
humanos, éticos, laborais e ambientais.

Empreenderemos esforços para divulgar publicamente este compromisso junto  
de todas as partes interessadas, nomeadamente, colaboradores, parceiros, 
clientes, fornecedores e público em geral.

Atenciosamente, 

Alberto Araújo
Maia, 16 de Setembro de 2021


