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• A new departure is the universality of the 2030 Agenda – meaning that it applies 
to all countries at all levels of development, taking into account their different 
capacities and circumstances. Implementation will be driven by a new Global 
Partnership characterized by shared responsibility, mutual accountability, and 
engagement by all.

• The EU has played an important role in shaping the 2030 Agenda, through public 
consultations, dialogue with our partners and in-depth research. The EU will 
continue to play a leading role as we move into the implementation of this 
ambitious, transformative and universal Agenda that delivers poverty eradication 
and sustainable development for all.
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The 2030 Agenda is ambitious, and there is much work to be done. The adoption
of this new framework is just the beginning, and we must recognize that no
government or country can deliver on the promise of this ambitious agenda single-
handedly. It is incumbent upon all stakeholders – governments, the development
community, faith-based organizations, research institutions, the private sector and
ordinary citizens – to work together in partnership to contribute to a sustained
global effort over the next 15 years, in order to deliver on the promise of this
Agenda for our citizens.
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Looking into the future, China will remain committed to implementing the 2030
Agenda for Sustainable Development and following the road of mutual benefit,
win-win cooperation and common development. China stands ready to work with
other countries to contribute to the construction of a community of shared destiny
and make unremitting efforts for realization of the dreams of people across the
world.

https://www.technocracy.news/index.php/2016/04/27/chinas-official-position-paper-implementation-

2030-agenda-sustainable-development/
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• Conhecimento

• Integração

• Evidência

• Reputação

ADESÃO AO UN GLOBAL COMPACT
NETWORK PORTUGAL

• Participação

• Responsabilidade Social

• Competitividade



• Sistema das Nações Unidas atuante em 
Portugal. 

• Organizações representativas de Empresas
• Organizações empresariais dedicadas ao 

desenvolvimento económico e cooperação 
• Organizações Profissionais (como Ordens e 

Câmaras). 
• Empresas com dimensão superior a 500 

empregados ou faturação superior a 30 
milhões de euros 

• Confederações e Uniões de Sindicatos 
integrantes do CES; 

• Organizações de Defesa do Ambiente; 
• Organizações de Defesa dos Consumidores; 
• Organizações Não-governamentais para o 

Desenvolvimento, incluindo a Plataforma das 
ONGD 

• Entidades Públicas com objetivos relevantes para 
algum dos ODS e Normalização nacional e 
Internacional 

• Organizações de Apoio Humanitário; 
• Universidades e outras organizações Académicas, 

investigação, desenvolvimento e inovação. 
• Entidades representativas da 3º Setor - Economia 

Social 
• Fundações 
• Entidades associativas ligadas à Ética, 

Responsabilidade Social ou Sustentabilidade. 
• Entidades com reconhecida atividade na área da 

Sustentabilidade no âmbito da Normalização e do 
Sistema Português da Qualidade 

• Membros da GCNP 



Conselho Superior de Honra (CSH)

Presidente do  CSH – Dr. Carlos Monjardino, Presidente da Fundação Oriente

Eng. António Guterres, ex Alto Comissário das NU para os Refugiados

Dr Jorge Sampaio, ex Presidente da Republica e Alto Comissario das NU para a Aliança das Civilizações

Prof. Diogo Freitas do Amaral, Ex Presidente da Assembleia Geral das NU

Dr. Carlos Zorrinho, Eurodeputado

Dr. Paulo Bárcia, Ex Chefe do Gabinete do Director-Geral da OIT, em Genebra

Engª. Guilhermina Teixeira, Ex-Funcionária da FAO

Prof. Filipe Duarte dos Santos, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da Univ. Lisboa

Prof. Maria João Nicolau dos Santos, Professora no ISEG

Dr. Armindo Monteiro, Presidente do Conselho de Administração da Compta

Dr. Guilherme Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de Contas

Dr. Pedro Almeida Freire, Presidente do Conselho Fiscal da CCP

Prof. Rogério Roque Amaro, Professor Associado do ISCTE
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