COPASA no Pacto Global
Fazemos acontecer com criatividade e inovação
A Copasa integra, desde 2020, a Rede Brasil do
Pacto Global, iniciativa da ONU que engaja o
setor empresarial em ações alinhadas aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Alinhado ao seu propósito de cuidar da água e
gerar valor para as pessoas, a atuação da
Copasa é pautada na Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU), em seus
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e no compromisso da Empresa com os
princípios do Pacto Global. A atuação social é
fundamentada na Norma Internacional ISO
26.000.
Atualmente, a Copasa integra a Rede Desaﬁo
2030, um coletivo de empresas que se uniram
para ampliar a contribuição dos setores público
e privado para o cumprimento da Agenda de
Desenvolvimento Sustentável da ONU e de seus respectivos ODS no estado de Minas Gerais, até o ano
de 2030. O conjunto de empresas, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global, lançou o primeiro
HUB ODS do mundo, que busca, por meio de parcerias estaduais, contribuir para acelerar o
envolvimento do setor empresarial, dos diferentes estados do país, com a agenda global de
sustentabilidade.

Além de integrar as plataformas de ação pela água, pelos ODS, pelo clima e

Comunicar para Engajar.
No processo de alinhamento de sua estratégia com a Agenda 2030, a empresa identiﬁcou os ODS mais
impactados pela sua atuação, tendo por fundamentos a sua matriz de materialidade e a sua cadeia de
valor. Traduzindo o core business da Copasa, observa-se o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) no
centro, como o principal. Diretamente ligados à qualidade de vida das pessoas, os ODS 3, 5, 8, 9 e 11
também foram identiﬁcados. Por ﬁm, a preservação da matéria-prima da Empresa está relacionada

COPASA no Pacto Global
aos ODS 13 e 15. Esses sete objetivos são os
ODS prioritários da Copasa e reﬂetem a
d e ﬁ n i ç ã o d e s a n e a m e n to e o s s e u s
benefícios.
Existe uma ligação direta entre a
universalização do saneamento e a saúde da
população. A oferta de água de qualidade
para a sociedade, juntamente com a coleta e
o tratamento de esgotos e resíduos sólidos
reduzem a incidência de doenças
transmitidas pela água, como é bem
pontuado na meta 3.3 (ODS 3), cuja relevância
é estratégica para a Copasa.
Também buscando atingir as metas do ODS 6
(Água Potável e Saneamento), é relevante
para a Copasa focar na modernização das
infraestruturas locais, despendendo esforços
e investimentos em inovação, para torná-las sustentáveis. De acordo com a meta 9.4 (ODS 9), em
conjunto com a meta 8.2 (ODS 8), o foco deve ser a utilização de recursos renováveis e a maior adoção
de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados. É fundamental que haja
diversiﬁcação com agregação de valor, modernização tecnológica, inovação, gestão e qualiﬁcação do
trabalhador. Considerando a composição predominantemente masculina do setor de saneamento e
os impactos relativos ao gênero, o ODS 5 também foi priorizado com foco na meta 5.5 que visa garantir
a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos
os níveis de tomada de decisão.
Dessa maneira, a Copasa consegue impactar na garantia do acesso de todos a uma moradia digna,
que disponha dos serviços básicos, e promover uma urbanização sustentável e inclusiva (meta 11.1 ODS 11), além de ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultantes da
mudança do clima e de desastres naturais (meta 13.1 - ODS 13).
Para que tudo isso seja possível, é fundamental para a Copasa ter sempre mapeada a relevância da
meta 15.1 (ODS 15), que busca assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável de
ecossistemas terrestres e de água doce e seus serviços ecossistêmicos. A matéria-prima da Copasa é
a água coletada nos mananciais, que sofre diretamente os impactos das mudanças climáticas e das
ações antrópicas. Dessa forma, esse ODS também é estratégico para garantir a perenidade da
Companhia.

