
 

24/01/2019 

H.E. António Guterres 

Secretário Geral 

Nações Unidas 

Nova Iorque, NY 10017 

USA 

 

Sr. Secretário Geral, 

 

Gostaria de confirmar que a Associação Engenheiros Sem 

Fronteiras Brasil apoia os Dez Princípios do Pacto Global, 

relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do 

Meio Ambiente e Combate à Corrupção. Com este compromisso, 

expressamos nossa intenção de apoiar e difundir tais princípios. 

Comprometemo-nos a empreender esforços para divulgar 

publicamente este compromisso junto aos nossos funcionários, 

parceiros, clientes e público em geral. Também nos comprometemos 

a participar e nos envolver com o Pacto Global das maneiras 

seguinte:  

 

Pretendemos participar nas linhas de conhecimento, 

desenvolvimento de projetos e ampliação de contatos no Brasil e 

exterior. O conhecimento focado ao acesso a treinamentos em 

sustentabilidade, no Brasil e no exterior, que ajudam a melhorar a 

atuação da empresa ou da organização, assim como de sua equipe. 



E o acesso a publicações e metodologias disponíveis. O 

desenvolvimento de projetos através da integração de projetos 

liderados pelo Pacto Global por empresas, ONU e agências 

parceiras. A ampliação da rede de contatos é focada principalmente 

em nossa presença e representação em eventos, difundindo nossos 

resultados e estimulando a nossa expansão para novos locais. Nossa 

atuação será focalizada na realização de um maior número de 

projetos alinhados aos eixos temáticos que desenvolvemos que 

englobam: Educacional, Sustentabilidade, Gestão e 

Empreendedorismo, Infraestrutura e Assistência Básica. 

 

Reconhecemos que um requisito fundamental para a 

participação no Pacto Global é a apresentação de uma Comunicação 

de Engajamento (COE), que descreve nossos esforços na 

implantação dos dez princípios. Apoiamos a prestação de contas e 

transparência das informações, e, portanto, comprometemo-nos a 

apresentar um relatório sobre o progresso após dois anos de adesão 

ao Pacto Global e, depois bienalmente, de acordo com a política do 

COE do Pacto Global. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
_____________________ 

Cleuller Camilo da Costa Vieira Silva 

Presidente do Engenheiros Sem Fronteiras Brasil 

12.356.782/0001-85 


