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Convite

Exmos(as). Srs. e Sras.,

estimados participantes do Pacto Global (UN Global Compact),

Dirijo-me a vós na posição de elemento do contacto do Pacto Global na vossa empresa. Em cooperação com a sede 
do Pacto Global, queremos convidá-lo para participar no próximo Anuário Internacional do Pacto Global 2018 (Global 
Compact International Yearbook 2018). 

Como participante empresarial activo, pode participar como parceiro e patrocinador de conteúdos. Os participan-
tes «Silver» contribuem com um exemplo de melhor prática de duas páginas, os parceiros «Gold» adicionam um 
relatório detalhado sobre as suas actividades relacionadas com o Pacto Global com um exemplo de melhor prática 
de quatro páginas. Cada «case study» inclui imagens e o logótipo da sua empresa. Naturalmente, todos os textos são 
submetidos a uma leitura e os planos dos esboços são coordenados individualmente consigo. Tenha em atenção que 
a participação é estritamente limitada e depende da aprovação por parte da Comissão Consultiva. 

Sobre o Anuário Internacional do Pacto Global

O objectivo do Anuário é criar uma visão global dos feitos do Pacto Global das Nações Unidas. O documento ofere-
ce informações extensivas e detalhadas de pontos-chave da sustentabilidade para accionistas de todo o mundo e 
promove troca de informações e conhecimentos únicos e alargados e aprendizagem no espírito dos princípios do 
Pacto Global. Deste modo, a publicação ajuda a promover a transparência, a partilha de melhores práticas e talvez, 
de forma mais significativa, dá uma voz forte a actores regionais e globais que se encontram no centro da iniciativa.

Para mais detalhes - sobre documentos anteriores, conteúdos e participantes - consulte o nosso website:  
www.globalgoal-yearbook.org

Convidamo-lo cordialmente a participar na próxima edição do anuário!

melhores cumprimentos,

Dr. Elmer Lenzen

Editor

DEADLINE: APPLICATION PERIOD ENDS 31.01.2018


