Propomo-nos inspirar, diariamente, ações positivas,
para fazer do nosso mundo um lugar melhor.
Acreditamos que...
● Todos podem gerar um impacto positivo.
● O propósito dá sentido às pessoas e às organizações.
● As pessoas e as organizações orientadas pelo seu propósito, que agem, podem
transformar ativamente o mundo, tornando-o num lugar melhor.
● Todos os projetos devem ser económica, social e ambientalmente sustentáveis.
● A rentabilidade é conciliável com um impacto positivo no mundo.
● A tecnologia fortalece o propósito de escalar o impacto positivo.

Valorizamos...
●
●
●
●
●

O propósito sobre o problema e a solução.
O impacto positivo duradouro em vez do curto prazo.
A colaboração em detrimento da competição.
O bem-estar coletivo e pessoal em desfavor do interesse próprio.
As ações sobre as intenções.

Seguimos estes princípios para alcançar o que valorizamos …
●
●
●
●
●
●
●

Incentivamos uma mentalidade orientada para o propósito, com o intuito de criar um
impacto positivo no mundo.
Imaginamos um mundo melhor e enfrentamos os desafios para o alcançar.
Medimos, incentivamos e verificamos para garantir um impacto positivo duradouro
nas pessoas e no planeta.
Aumentamos a rentabilidade maximizando o impacto positivo duradouro.
Aumentamos a riqueza total do ecossistema através da reciprocidade.
Abraçamos e promovemos um espírito de abundância.
Ampliamos o acesso a novas oportunidades e às já existentes, abraçando a tecnologia.

●

Tomamos decisões motivadas pelo nosso propósito, conscientes da nossa
responsabilidade com o ecossistema global.
● Realizamos ações concretas para melhorar o nosso meio ambiente.
● Persuadimos e encorajamos os outros a agir para melhorar o mundo.
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Por fim, descrevemos detalhadamente os valores e princípios que
tornarão tudo mais compreensível...
O propósito sobre o problema e a solução.
Para atingir os objetivos definidos pelo nosso propósito, muitos problemas devem ser
resolvidos através da implementação de uma ou mais soluções. Se podemos imaginar,
podemos fazer e concretizar.
Incentivamos uma mente orientada por propósitos para criar um impacto positivo no
mundo
O espírito do propósito consiste em tomar consciência do motivo que nos impele a agir
e a coordenar as nossas ações com esse motivo. Tal leva-nos a identificar problemas e
formular potenciais soluções que geram um impacto positivo.
Imaginamos um mundo melhor e enfrentamos os desafios para o alcançar.
Começar pelo que queremos alcançar permite-nos identificar e entender os desafios
ao longo do caminho. Procuramos soluções diferentes e acolhemos a mudança para
seguir em frente.

Um impacto positivo duradouro em detrimento de um a curto prazo.
A orientação de curto prazo tornou-se endémica nos negócios, na política e na liderança.
Queremos garantir um impacto positivo que seja imediato e duradouro.
Medimos, incentivamos e verificamos para garantir um impacto positivo duradouro
nas pessoas e no planeta.
A intenção de causar impacto positivo deve ser acompanhada de indicadores-chave
que meçam e atestem o impacto nas pessoas e no planeta. São necessários novos
incentivos para impulsionar a mudança de comportamento e produzir um impacto
positivo permanente.
Aumentamos o lucro maximizando o impacto positivo duradouro.
O caminho para estimular organizações lucrativas e sustentáveis é focar em gerar um
impacto positivo duradouro nas pessoas e no planeta.

Colaboração em detrimento de competição.
A competição conduz à inovação, a colaboração gera impacto.
Podemos aumentar a riqueza total do ecossistema através da reciprocidade.
Nesse contexto ambiental, todas as partes interessadas gerarão ações e iniciativas de
maior impacto positivo para alcançar a sustentabilidade nos campos social, ambiental
e económico.
Abraçamos e promovemos um espírito de abundância.
Uma mentalidade focada em descobrir oportunidades infinitas ou a mentalidade de
abundância fornecerá às pessoas e às organizações a liberdade de colaborar.

www.purposemanifesto.org

Bem-estar coletivo e pessoal em vez de interesse próprio.
Reconhecemos que todas as formas de vida são interdependentes. Constatamos que contribuir
para o bem-estar para além de nós mesmos cria equilíbrio.
Aumentamos o acesso a oportunidades novas e existentes adotando a tecnologia.
Usamos a tecnologia para conectar pessoas e organizações, maximizar o impacto
positivo e desencadear o potencial subjacente a todos os seres humanos.
Tomamos decisões impulsionadas pelo nosso propósito, conscientes da nossa
responsabilidade com o ecossistema global.
Responsabilizamo-nos e agimos com sentido de compromisso com as decisões que
tomamos hoje e as suas consequências a longo prazo. Afinal, tudo está nas nossas
mãos.

Ações sobre intenções.
Vá além de uma declaração de intenções. Tome a decisão de agir e de se mobilizar para gerar
mudanças positivas.
Realizamos ações concretas para melhorar o nosso meio ambiente.
A ação positiva é válida e este será, certamente, um bom momento para a desenvolver.
Estamos no momento de passagem para a ação. Ativemos a mudança pelo exemplo.
Promovemos e encorajamos outros a agir para melhorar o mundo.
Todos os indivíduos, através das suas ações, podem incitar a mudança nos outros.
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