
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO  

O mundo empresarial de hoje é definido pela velocidade, inovação e escala. No UN Global Compact, podemos ajudá-lo a fazer as ligações de que necessita 
para que possa fazer verdadeiros progressos na sua jornada de sustentabilidade. 

 

Ligando profissionais da sustentabilidade em todo o mundo, os Peer Learning Groups do UN Global Compact proporcionam um espaço seguro para as 
empresas partilharem as suas melhores práticas e desafios em questões críticas de sustentabilidade, enquanto ganham acesso a especialistas da indústria e 
a oportunidades únicas de networking. 

Executados em colaboração com as Redes Locais Global Compact, os Peer Learning Groups concentrar-se-ão em três temas prioritários— ação climática, 
direitos humanos & laborais e PMEs — com o objetivo de fazer avançar as empresas na implementação de ações ambiciosas sobre estas questões. 

 

EXEMPLOS DE TEMAS PARA AS SESSÕES 

 

AÇÃO CLIMÁTICA DIREITOS HUMANOS & LABORAIS PMEs 

• Mitigação 
• Adaptação 
• Transição Justa 
• Ação Climática na Cadeia 

de Fornecimento  

• Saúde e Segurança no trabalho 
• Diversidade & Inclusão  
• Trabalho Forçado 
• Trabalho Infantil  
• Salário Digno  

 
• Business Case da 

Sustentabilidade 
• Direitos Humanos 
• Direitos Laborais 
• Ambiente 
• Anticorrupção 

 

 

BENEFÍCIOS DOS PEER LEARNING GROUPS 

▪ Construa uma comunidade, uma rede e um sistema de apoio de profissionais de sustentabilidade e peritos do setor 

▪ Partilhe conhecimento e perspetivas sobre os desafios e as soluções de sustentabilidade da sua empresa 

▪ Identifique tendências sobre inovações de sustentabilidade emergentes 

▪ Entre num espaço seguro para conversas desafiantes e corajosas, facilitado pelo UN Global Compact 

▪ Avance a jornada de sustentabilidade da sua empresa 

CANDIDATURAS 

Para participar nos Peer Learning Groups UN Global Compact, as empresas devem cumprir os seguintes requisitos: 

▪ Ser participante UN Global Compact 

▪ Estar envolvido com a UN Global Compact Network Portugal ou disposto a aderir 
▪ Nomear dois representantes que possam comprometer-se a participar em 4 a 6 sessões anuais 

▪ Estar disposto a partilhar, aprender e colaborar com os seus pares. A participação e a escuta ativas são essenciais para a aprendizagem entre pares.   

Encorajamos empresas de todas as dimensões e níveis de maturidade a candidatar-se.  

 
 

 

CRONOGRAMA 

Registo de empresas: 

30 novembro 2022 – 15 fevereiro 2023 

 
 

Os PLG começam em: 

Março 2023

 

PRONTO PARA PARTICIPAR? 

A participação nos Peer Learning Groups está disponível por ordem de chegada. Encorajamo-lo a candidatar-se com antecedência. Para se registar, visite 
unglobalcompact.org/peerlearning. 

 

                                                                 

         PEER LEARNING GROUPS 
Interligar os profissionais de sustentabilidade para promover o impacto coletivo 

http://unglobalcompact.org/peerlearning

