LIGUE-SE A NÓS

VISÃO GERAL
Investimento em capital humano para um desenvolvimento
sustentável
Esta iniciativa privada líder do setor, em colaboração com as Nações Unidas, com a sociedade civil, setor público, entidades
académicas e outras partes interessadas, valoriza os investimentos em capital humano, através de programas voluntários de
colaboradores, para contribuir globalmente para a consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (SDG do
inglês Sustainable Development Goals).
Acreditamos que as empresas constituem um recurso valioso, preparado de forma única para ajudar a responder às
necessidades de um mundo em rápida mutação. Os SDG focam-se na resolução dos problemas mais graves no mundo,
incluindo a pobreza, desigualdade e alterações climáticas. O objetivo da IMPACT 2030 consiste em alinhar os esforços
voluntários das empresas e respetivos colaboradores com estes objetivos globais, para mudanças reais e sustentáveis.

Parceria para criar Impacto
A IMPACT 2030 foi criada no seguimento da Resolução A/RES/66/67 das
Nações Unidas, que encorajou um maior envolvimento do setor
privado "através da expansão do voluntariado empresarial e das
atividades voluntárias dos colaboradores". A coligação IMPACT 2030
reúne líderes de empresas, as Nações Unidas, a sociedade civil,
entidades académicas e organizações filantrópicas. Cada parceiro da
IMPACT 2030 comprometeu-se a aplicar as suas ações voluntárias de
funcionários num ou mais dos SDG.
Os parceiros fundadores da IMPACT 2030 incluem a IBM Corporation,
Google, SAP SE, Medtronic, UPS, GSK, PwC, The Ritz-Carlton, Pfizer,
Tata Consultancy Services, Dow Chemical, Chevron e a Grant
Thornton.

"É claro que esta iniciativa, ao aumentar o potencial único
do capital humano, ajudará a mudar o mundo... Não
conseguimos agradecer-lhe o suficiente."
Amina J. Mohammed
Secretária Geral Adjunta, Nações Unidas

Objetivos


Envolver: Inspiramos a consciencialização dos SDG nos funcionários em todo o mundo, estimulamos a prática do
voluntariado dos colaboradores e mostramos como os investimentos em capital humano estão a contribuir para a
consecução dos SDG.



Colaborar: Construímos e viabilizamos caminhos para a colaboração transversal e interprofissional, entre as empresas e
partes interessadas, para assumir um compromisso conjunto que tenha impacto nos SDG. A nossa Regional Voice
Network (rede regional de porta-voz) cria uma plataforma para a ação das equipas se centrar nos esforços, numa base
local, regional e nacional.



Medir: Tiramos o máximo partido dos recursos existentes para desenvolver metodologias e estruturas de medição que
avaliam o impacto dos investimentos em capital humano nos SDG.

A IMPACT 2030 é uma ONG americana registada com um alvará de 15 anos. Pretende deixar às novas organizações, assim
como às existentes, ferramentas avançadas que, esperamos, sirvam para inspirar as empresas a desenvolverem estratégias
de investimento em capital humano, medir o impacto dos esforços e promover o poder dos colaboradores para mudar o
mundo.
Conheça melhor as vantagens da parceria em www.impact2030.com. Para participar como parceiro de colaboração da
IMPACT 2030, envie, por favor, um correio eletrónico para info@impact2030.com. Um membro da equipa da IMPACT 2030
contactá-lo-á.

