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DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DAS 
ORGANIZAÇÕES

Número 25
Fevereiro 2020

1º Erradicar a pobreza (Erradicar a pobreza em todas as suas 
formas, em todos os lugares)

2º Erradicar a fome (Erradicar a fome, alcançar a segurança 
alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura 
sustentável)

3º Saúde de qualidade (Garantir o acesso à saúde de qualida-
de e promover o bem-estar para todos, em todas as idades)

4º Educação de qualidade (Garantir o acesso à educação 
inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportuni-
dades de aprendizagem ao longo da vida para todos)

5º Igualdade de género (Alcançar a igualdade de género e 
empoderar todas as mulheres e raparigas)

6º Água portável e saneamento (Garantir a disponibilidade e 
a gestão sustentável da água potável e do saneamento para 
todos)

7º Energias renováveis e acessíveis (Garantir o acesso a fon-
tes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos)

8º Trabalho digno e crescimento económico (Promover o 
crescimento ecnómico inclusivo e sustentável, o emprego 
pleno e produtivo e o trabalho digno para todos)

9º Indústria, inovação e infraestruturas (Construir infraes-
truturas resilientes, promover a insdutrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação)

10º Reduzir as desigualdades (Reduzir as desigualdades no 
interior dos países e entre países)

11º Cidades e comunidades sustentáveis (Tornar as cidades e 
comunidades inclusivas,seguras, resilientes e sustentáveis)

12º Produção e consumo sustentáveis (Garantir padrões de 
consumo e de produção sustentáveis)

13º Ação climática (Adotar medidas urgentes para combater 
as alterações climáticas e os seus impactos)

14º Proteger a vida marinha(Conservar e usar de forma sus-
tentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável)

15º Proteger a vida terrestre (Proteger, restaurar e pro-
mover o uso sustentável das florestas, combater a deser-
tificação, travar)

16º Paz, Justiça e instituições eficazes (Promover so-
ciedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
a todos os níveis)

17º Parcerias para a implementação dos objetivos (reforçar 
os meios de implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável)
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4.º ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA ODS PORTUGAL

A Global Compact Network Portugal e a Associação Portuguesa de Ética Empresarial em parceria com o IAPMEI organizaram o 
evento comemorativo do “4.º aniversário da Aliança ODS Portugal“ que decorreu no passado dia 21 de janeiro, nas instalações do 
IAPMEI, em Lisboa.

O objetivo desta sessão foi o de debater os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” com o intuito de concretização da 
Agenda 2030 da ONU. Neste âmbito foram envolvidas organizações portuguesas por forma a induzir a realização destes objetivos, 
abordando temas como transição energética, economia azul, educação como agente de desenvolvimento sustentável, entre outros.

Os “Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)” sucedem aos “Objetivos do Milénio (ODM)”, abrangendo um maior leque de 
tópicos inter-relacionados dentro da área económica, social e ambiental no desenvolvimento sustentável.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas é constituida por 17 ODS’s: 
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Para a concretização da Agenda 2030 sobre os ODS, é imperativo que as empresas 
integrem estas metas nas suas tomadas de decisão e que contribuam com o seu poder 
de inovação para um futuro mais sustentável e inclusivo.

A sessão foi aberta com um vídeo de apresentação das Nações Unidas por António 
Guterres, seguindo-se de uma breve apresentação do Presidente do IAPMEI (Agência 
para a Competitividade e Inovação) – Nuno Mangas e o Presidente da Global Compact 
Network Portugal / Aliança ODS Portugal - Mário Parra da Silva.

De seguida foi assinado o protocolo de cooperação entre IAPMEI (Agência para a Com-
petitividade e Inovação, I.P.) e APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial).

O primeiro tema abordado foi o “Multilateralismo: Agenda 2030, uma Aposta Univer-
sal“ por Gonçalo Motta, Ponto Focal Nacional para a Agenda 2030, Direção-Geral de 
Política Externa,MNE.

O seguinte tema abordado “COP 25 Chile #Madrid: UN Climate Change Conference” foi apre-
sentado por Anabela Vaz Ribeiro, Diretora Executiva da Global Compact Network Portugal.

O tema “Transição Energética da Economia” foi abordado pela Presidente do Conse-
lho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P., Teresa Ponce de Leão 
e Luís Amado, Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP. 

Seguiu-se uma sessão de pitchs sobre os ODS 7, 8, 9, 11 e 12, que contou com a pre-
sença dos representantes da EDP (ODS 7), CIP (ODS 9), IAPMEI (ODS 9), LNEG (ODS 12), 
DECO (ODS 12) e Tabaqueira (ODS 12).

“Economia Azul: O oceano como oportunidade” um tema apresentado por Filipa 
Saldanha, Subdiretora do Programa Gulbenkian Sustentabilidade | Fundação Calouste 
Gulbenkian.

Após esta apresentação decorreram mais sessões pitchs sobre os ODS 6, 13,14, 15 
, que contaram com a presença dos representantes da EPAL (ODS 6), Tintex (ODS 6), 
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável (ODS 13),  PONG-Pesca (ODS 14).

O tema da “Educação: Agente para o Desenvolvimento Sustentável” foi abordado por 
Ana Paula Laborinho responsável pela OEI Portugal.

Esta sessão ainda contou com mais Pitchs sobre (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10), onde 
participaram os representantes da Câmara Municipal de Torres Vedras (ODS 
2),  Fundação AMI (ODS 3), INA (ODS 4), ABAE (ODS 4), Núcleo Para a Cidadania e a  

Sessão de abertura com Presidente do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) e o Presidente da  Global Compact Network 
Portugal / Aliança ODS Portugal

Igualdade de Género, Comissão Para a Ci-
dadania e a Igualdade de Género (ODS 5), 
DELTA (ODS 5), Plataforma Portuguesa 
das ONGD (ODS 10), Fundação Aga Khan 
Portugal (ODS 10) e Câmara Municipal de 
Oeiras (ODS 10).

O Presidente da Aliança ODS apresen-
tou o tema “A Década para a ação”, refe-
rindo que há muito desperdício alimentar, 
referindo que a origem deste desperdício 
para além de outros fatores está princi-
palmente ligado à atribuição de preços 
baixos em relação ao verdadeiro valor dos 
produtos alimentares, contribuindo as-
sim, para a desvalorização dos produtos 
por parte do consumidor que associa o 
preço dos produtos. Esta desvalorização 
contribuiu para um descartar intuitivo, 
o que por sua vez gera o desperdício ali-
mentar.

A sessão encerrou com uma cerimónia 
protocolar onde foram apresentadas 
as novas organizações que aderiram à 
Aliança ODS Portugal, nomeadamente:  
Coimbra Business School, ISEC - Institu-
to Superior de Educação e Ciências, ISEG 
– Lisbon School of Economics & Manage-
ment e o Instituto de Informática.

Por fim, foi realizada a nomeação dos 
novos embaixadores deste projeto.
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SESSÃO DE LANÇAMENTO DO “MANUAL PARA A RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COLECTIVA DE TRABALHO NO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS”

Dr.ª Paula Agapito do Centro de Relações 
Laborais (CRL).

Seguiu-se a apresentação do Dr. Alber-
to Sá e Mello, jurista da CCP e coordena-
dor do grupo de trabalho que elaborou o 
Manual, o qual apresentou algumas orien-
tações para a Contratação Colectiva de 
Trabalho, tendo de seguida apresentado o 
Manual para a Renovação da Contratação 
Colectiva no Comércio e Serviços.

O Senhor Secretário de Estado Adjunto, 
do Trabalho e da Formação Profissional, 
Miguel Cabrita procedeu ao encerramen-
to da sessão.

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal organizou no passado dia 21 de 
Janeiro uma sessão de lançamento do “Manual para a Renovação da Contratação Co-
lectiva no Comércio e Serviços” nas instalações da UACS em Lisboa. A CCP é parceira 
económica e social com lugar na Comissão Permanente de Concertação Social, e há 
muito tempo que aposta na contratação colectiva de trabalho com especial enfoque no 
sector que representa: o Comércio e Serviços em Portugal.

Este manual tem como principal objetivo ser compatível com a autonomia negocial 
das Associações e aplicável às especificidades de cada sector ou região e também  
oferecer guias de orientação e propostas concretas para a contratação coletiva  em 
curso, ou seja, este manual não pretende apresentar um “Contrato-Colectivo-Tipo”,  
pretende ser adaptado às necessidades da realidade existente em todas as suas formas 
e setores.

A sessão abriu com o Presidente da ADIPA e da CPP, Engº João Vieira Lopes.
O primeiro tema abordado “Contratação Colectiva, evolução” foi apresentado pela 

Debate com os oradores presentes: Engº João Vieira Lopes, Drª Paula Agapito e Dr. Alberto Sá e Mello

Sessão de encerramento com Presidente da ADIPA e da CPP, Engº João Vieira Lopes juntamente com a presença do Senhor Secretário de 
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.


