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Política de Uso do Logótipo 

Este documento regula o uso dos logótipos We Support Global Compact. 

 

O nome e o logótipo do Global Compact e da Global Compact Network Portugal são propriedade do 

Central Office do Global Compact das Nações Unidas. Ambos estão registados na Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual e são protegidos em todo o mundo ao abrigo do artigo Sexto da Convenção de 

Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 

 

As organizações participantes do Global Compact Network Portugal podem usar o logótipo que as 

identifica como tal, por um período de um ano, sendo um direito renovável anualmente, ao mesmo tempo 

que os restantes serviços do participante, com o pagamento da quota anual. 

O logótipo está disponível em dois formatos: 

 

As seguintes diretrizes regem a utilização do logótipo da rede por parte dos participantes da Rede 

Portuguesa Global Compact: 

 O objetivo da utilização deste logótipo é os participantes mostrarem o seu apoio à rede; 

  Como consequência, o logótipo é o equivalente a uma declaração de apoio dos participantes à 

rede e não um suporte da Rede à entidade requerente, aos seus produtos ou ao seu nível de 

desempenho em sustentabilidade; 

 Quando solicitarem a utilização do logótipo, as entidades deverão atender aos seguintes 

requisitos: 

1. Ser assinante/participante da Global Compact Network Portugal; 

2. Estar ao corrente da obrigação de pagamento da quota de adesão; 

de Progresso (COP - Communication on Progress) nos prazos estabelecidos para o efeito. 

 

Utilização permitida: 

1. Em material informativo ou num website. Neste último caso, o logótipo "Network Portugal WE 

SUPPORT" deverá conter hiperligação para a página da iniciativa http://globalcompact.pt/; 

2. Nas apresentações em eventos da rede ou outros fóruns ou conferências para mostrar a sua 

adesão e apoio à Global Compact Network Portugal; 

http://www.apee.pt/
http://globalcompact.pt/
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3. Nos Relatórios de Progresso (COPs) ou Relatórios de Sustentabilidade para evidenciar a sua 

adesão e apoio à iniciativa; 

4. Este logótipo é o único que pode ser utilizado e não pode ser modificado, quer ao nível da 

estrutura, da cor ou do fundo, sem aprovação do Central Office do Global Compact. 

 

Processo de solicitação da permissão para utilizar o logótipo da Rede "We support": 

1. As solicitações deverão ser feitas para o Central Office do Global Compact, através da 

submissão de um formulário de pedido de autorização na secção "Participant Administration", 

clicando em "Logo Requests" e "New Logo Request", através do login na página 

http://www.unglobalcompact.org/. 

2. Se o pedido for aprovado pelo Central Office do Global Compact, o logótipo será enviado para o 

requerente; 

3. No caso de o pedido ser negado, o Central Office do Global Compact informará a entidade 

requerente das razões da recusa e das mudanças que devem ser feitas para permitir a 

aprovação. 

 

Limitações quanto à utilização do logótipo da Rede: 

A utilização do logótipo de apoio à Rede é proibida nos seguintes casos: 

1. Para promover um partido político ou lobby sobre assuntos não-alinhados com a 

sustentabilidade das empresas; 

2. Em qualquer dos componentes do logo corporativo de outra entidade, marca comercial ou outro 

elemento de marca; 

3. Qualquer utilização que sugira ou implique uma certificação ou selo de aprovação para as 

atividades dos membros, serviços e/ou produtos; 

4. Qualquer utilização incoerente com a missão e os objetivos do United Nations Global Compact. 

 

Consequências da má utilização do logótipo: 

O Central Office do Global Compact das Nações Unidas e a Global Compact Network Portugal reservam-

se no direito de tomar as medidas legais adequadas em caso de incumprimento desta política. As ações 

possíveis podem incluir, não estando limitadas a, a expulsão do United Nations Global Compact, a 

expulsão da Global Compact Network Portugal e/ou a interposição de recursos legais pelas autoridades 

competentes. 

 

Qualquer suspeita do uso indevido do nome da Global Compact Network Portugal ou dos logótipos deve 

ser encaminhada para gcnp@globalcompact.pt. 

 

Logótipos Global Compact: 

Além do logótipo de apoio à Global Compact Network Portugal, que aponta para o compromisso 

avançado com as atividades da Rede Local do Global Compact, a iniciativa disponibiliza dos participantes 

de todo o mundo o logótipo "Global Compact WE SUPPORT", que pretende identificar o compromisso 

com as atividades da iniciativa a nível internacional. 

 

http://www.apee.pt/
http://www.unglobalcompact.org/
gcnp@globalcompact.pt
gcnp@globalcompact.pt
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Além disso, o Global Compact permite a todos os membros da iniciativa a utilização de um logótipo 

específico e exclusivo para os Relatórios de Progresso (COPs) ou Relatórios de Sustentabilidade. 

A política de utilização destes logótipos pode ser consultada aqui. 

 

http://www.apee.pt/
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/Global_Compact_Logo/GC_Logo_Policy.html

