LIGUE-SE A NÓS

PARCEIRO DE COLABORAÇÃO
Investimento em capital humano para um desenvolvimento sustentável
A IMPACT 2030 é uma organização global colaborativa liderada pelo sector privado, criada para valorizar os investimentos
em capital humano, através de programas voluntários de colaboradores, para direta e substancialmente contribuir para a
consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (SDG do inglês Sustainable Development Goals). As empresas
parceiras da IMPACT 2030 acreditam que um compromisso para voluntariado empresarial — quando utilizado em conjunto
com empresas semelhantes, sociedade civil, Nações Unidas, governo e entidades académicas — constitui uma ferramenta
poderosa para acelerar a prossecução global dos SDGs e da Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável, desenvolver
a prática e ter impacto no voluntariado dos colaboradores e ainda inspirar o setor privado para uma ação positiva.
A IMPACT 2030 é uma ONG americana com um alvará de 15 anos. 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 SDGs
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.

"Cada um dos seus colaboradores é potencialmente um multiplicador de
impacto e, por isso, representa coletivamente um poder extraordinário para
produzir alterações e transformações. O seu talento, compromisso e o apoio da
sua empresa podem ser absolutamente fulcrais na realização da Agenda 2030.
Nós, nas Nações Unidas, estamos prontos para trabalhar consigo."
David Nabarro
Conselheiro Especial do Secretário Geral das Nações Unidas, relativamente aos objetivos para um
desenvolvimento sustentável, que ocupam os nossos parceiros da IMPACT 2030.

Vantagens do parceiro de colaboração
As vantagens do parceiro de colaboração incluem:
 Oportunidades de colaborar com os parceiros da IMPACT 2030 e outros grupos de partes interessadas, em
compromissos, transversais e interprofissionais, de voluntariado empresarial, para ter impacto nos SDGs;
 Visibilidade da empresa no sítio web da IMPACT 2030, com uma secção dedicada a apresentar as empresas parceiras e
as iniciativas voluntárias dos seus colaboradores;
 Convite endereçado ao representante da empresa para participar na estrutura de governação da IMPACT 2030 e grupos
de trabalho;
 Acesso a materiais sobre as melhores práticas de investimento em capital humano, identificadas nos SDGs, a um nível
local, regional e global;
 Oportunidades de participar nos Regional Voice Forums (fóruns regionais de porta-voz) e Thematic Working Groups
(grupos temáticos de trabalho) da IMPACT 2030;
 Acesso a metodologias e estruturas de medição que avaliam o impacto crescente do Investimento em capital humano
das nossas empresas parceiras nos SDGs; e
 Acesso preferencial a relatórios e estudos de investigação com base em dados da IMPACT 2030.

DESENVOLVIMEN
TO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS

Quota anual de parceiro de colaboração
Os parceiros de colaboração participam com uma contribuição anual, para promover a sustentabilidade e crescimento da
IMPACT 2030.

Receita anual comunicada
(BRL R$)

Quota anual de participação
(BRL R$)

R$3 mil milhões +

R$25,000

R$1.6 mil milhões - R$3 mil milhões

R$16,000

R$160 milhões - R$1.6 mil milhões

R$8,000

Menos de R$160 milhões

R$3,000

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 partnership@impact2030.com. Um membro da equipa da IMPACT
2030 contactá-lo-á.

