
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DA PKF
ALINHAMENTO COM ODS

Na PKF, temos uma filosofia de responsabilidade e de sucesso par�lhado. Por esta razão,

assumimos um forte compromisso com as pessoas, com as equipas, com todos os nossos

clientes, fornecedores, parceiros e com a sociedade que nos rodeia.

Queremos fazer a diferença no presente e no futuro. Queremos dar passos no sen�do de

contribuir para uma sociedade mais justa, mais consciente e com melhor qualidade de

vida.

Para além de dar o nosso melhor contributo, queremos SER A MUDANÇA COM VALOR.

Imagem 1: Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas
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Imagem 2: ODS 3 - Saúde e Bem-estar

ODS 3:
GARANTIR O ACESSO À SAÚDE DE QUALIDADE E PROMOVER O

BEM-ESTAR PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES

Meta ODS:
A�ngir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a
serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais

para todos de forma segura, eficaz, de qualidade e a preços acessíveis.
Até 2030, reduzir num terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via

prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.

Obje�vo PKF:
Garan�r seguro de saúde para todos os colaboradores.

Desenvolver ações internas de saúde e bem-estar (formação/ sensibilização).
Fomentar diretamente o desporto, quer através da prá�ca despor�va na PKF, quer através

do apoio a grupos despor�vos.
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Imagem 3: ODS 4 - Educação de Qualidade

ODS 4:
GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE
QUALIDADE E EQUITATIVA, E PROMOVER OPORTUNIDADES

DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS

Meta ODS:
Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação
técnica, profissional e terciária, incluindo a universidade, com qualidade e a preços

acessíveis.

Obje�vo PKF:
Promover ações de formação internas que abranjam, no mínimo, 60% do total de

colaboradores da PKF em 2023.
Incen�var o estudo universitário através da flexibilidade horária, apoio entre equipas e

valorização profissional de cada colaborador.
Incen�var aos Partners e Managers a acompanhar estudantes universitários da orientação

de teses de mestrado nas áreas de atuação da PKF.
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Imagem 4: ODS 5 - Igualdade de Género

ODS 5:
ALCANÇAR A IGUALDDE DE GÉNERO E EMPODERAR

TODAS AS MULHERES E MENINAS

Meta ODS:
Par�cipação plena e efe�va das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança

em todos os níveis de tomada de decisão na vida polí�ca, económica e pública.
Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, em

toda a parte.

Obje�vo PKF:
Fomentar a par�cipação das mulheres nas tomadas de decisão.

Incen�var a par�cipação das mulheres nos grupos de trabalho e eventos da PKF Global.
Apoiar os estudos das colaboradoras da PKF, com par�cular atenção ao trabalho

desenvolvido nos escritórios dos PALOP.
Apoiar organizações de mulheres (associações/ grupos de trabalho) nas várias geografias

onde a PKF dispõe de escritórios, de forma a promover o empoderamento feminino.
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Imagem 5: ODS 8 - Trabalho Digno e Crescimento Económico

ODS 8:
PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÓMICO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, O

EMPREGO PLENO E PRODUTIVO E O TRABALHO DIGNO PARA TODOS

Meta ODS:
Proteger os direitos do trabalho e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos
para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em par�cular as

mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.

Obje�vo PKF:
Promover o trabalho digno, formal e saudável em todas as geografias em que a PKF atua,
quer na relação direta com os colaboradores, quer através da sensibilização de todos os

stakeholders.
Desenvolver um trabalho sério, con�nuo e de forte comprome�mento legal com todos os
clientes, com par�cular relevância para os projetos em países com economias

marcadamente informais.
Disponibilizar serviço de consultoria, formação e auditoria no âmbito social (ESG).
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Imagem 6: ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima

ODS 13:
ADOTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER AS

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E OS SEUS IMPACTOS

Meta ODS:
Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade humana e
ins�tucional sobre medidas de mi�gação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce

no que respeita às alterações climá�cas.

Obje�vo PKF:
Disponibilizar serviços de consultoria e verificação independente em matéria de
sustentabilidade ambiental, contribuindo para o conhecimento humano e ins�tucional
sobre a importância da ação urgente para implementação de medidas de redução,

mi�gação e adaptação às alterações climá�cas.
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