
 

Agenda de Compromissos Empresariais 

pelo Desenvolvimento Territorial Sustentável 

 

Com o objetivo de contribuir o desenvolvimento territorial sustentável, caracterizado por: 

 

• Matriz energética limpa e renovável; 

• Redução das emissões de gases de efeito estufa; 

• Geração e gestão de resíduos;  

• Gestão do uso, consumo e preservação das águas; 

• Gestão do uso da terra e do patrimônio natural; 

• Investimento em pesquisa e inovação social e tecnológica; 

• Respeito aos direitos humanos; 

• Geração de trabalho decente; 

• Redução das desigualdades e erradicação da pobreza; 

• Aumento da integridade e da transparência; 

• Fortalecimento da atividade econômica local; 

• Melhoria da qualidade de vida e da saúde pública; 

• Melhoria dos níveis de educação e conhecimento; 

• Valorização da biodiversidade e da sociodiversidade; 

 

considerando que as empresas signatárias desejam promover a convergência de suas ações com as 

ações de outras empresas ou de outros atores da sociedade local, nos territórios em que atuam, 

disponibilizando seus conhecimentos e especialidades acumulados, e também os aprendizados a partir 

das ações que já empreendem; e 

 

considerando ser fundamental que essas empresas assumam compromissos voluntários com a 

sociedade, provocando  mudanças em um setor ou segmento do mercado, e demandem integração com 

políticas públicas para a sua efetivação;  

 

as empresas signatárias desta agenda de compromissos comprometem-se a coordenar ações em cada 

território em que decidam atuar: 

 

1. Criando um sistema inteligente que facilite a identificação das potenciais conexões entre as 

ações em curso das empresas e dessas com as metas de melhoria dos indicadores nos 

territórios; 

 

2. Contribuindo para o desenvolvimento das competências de gestão das administrações públicas, 

visando promover transparência, ética e políticas públicas para o desenvolvimento territorial 

sustentável; 

 

3. Criando, fortalecendo e participando de espaços de diálogo e coordenação de ações entre os 

atores promotores do desenvolvimento territorial sustentável; e 

 

4. Analisando políticas públicas existentes e propondo complementações, modificações ou novas 

políticas públicas que ofereçam suporte à execução dos compromissos assumidos pelo grupo. 

 

A implementação desses compromissos será acompanhada e avaliada por um Comitê Executivo 

constituído pelas signatárias desta agenda. 

 

 

 

 


