Business & Human Rights
Accelerator
DO COMPROMISSO À AÇÃO EM MATÉRIA DE NEGÓCIOS E DIREITOS HUMANOS

In collaboration with

“No company that I know of
has ever said, we don’t respect
human rights. My question
was: How do you know that
you respect human rights? And
can you show that you do? Do
you have systems in place that
would allow you to back that
claim?”
John Ruggie, Special Representative for Business and
Human Rights to former Secretary-General Kofi Annan
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Porquê um Business & Human Rights Accelerator?
Os direitos humanos são inerentes a todos os seres
humanos. Incluem o direito à vida e à segurança física, direito à
liberdade de pensamento e expressão, direito à educação e ao
trabalho, à liberdade de tortura, escravatura ou trabalho forçado,
direito a condições de trabalho justas e decentes.

Ao respeitarem os direitos humanos e laborais, as
empresas promovem a dignidade e igualdade para todos.
Para além de ser a coisa certa a fazer, o respeito pelos direitos
humanos tem um forte argumento jurídico e empresarial,
assegurando o crescimento contínuo das empresas e a licença
para operar.

Existe um fosso persistente entre as intenções das empresas e a ação empresarial em matéria de direitos
humanos. A investigação demonstra que, embora mais de 90% dos participantes empresariais do UN Global Compact
tenham políticas de direitos humanos em vigor, apenas 18% realizam avaliações de impacto sobre os direitos humanos.

Porquê um Business & Human Rights Accelerator?
Muitas empresas acreditam que estão a cumprir os seus compromissos em matéria de direitos humanos, mas um processo
de Diligência Devida em Direitos Humanos (HRDD) robusto permite que os negócios tomem medidas para conhecer e
demonstrar que respeitam os direitos humanos.
Num contexto de crescente tendência reguladora para a legislação
obrigatória em matéria de direitos humanos, e de retrocesso dos
DH em todo o mundo, o programa Business & Human Rights
Accelerator (Acelerador BHR) do UN Global Compact fornecerá uma
orientação aprofundada e acionável e mobilizará as empresas para
se tornarem promotoras dos direitos humanos - e, em última
análise, uma força poderosa para o bem.

OBJETIVOS DO ACELERADOR
O Business & Human Rights Accelerator (BHR) impulsiona a comunidade empresarial global a passer da
política para os compromissos para a ação para respeitar e apoiar os direitos humanos, através da
implementação de um processo contínuo de diligência devida e do estabelecimento de metas concretas
para abordar as suas questões de direitos humanos mais relevantes.
Objetivos:
§ Estabelecer a baseline: apoiar as empresas a compreender as suas responsabilidades de respeito dos direitos
humanos e laborais, em alinhamento com as normas e convenções internacionais, incluindo as UNGPs

§ Evoluir na visão: desafiar as empresas a evoluir de uma abordagem de riscos para o negócio para uma abordagem de
riscos para as pessoas

§ Fechar gaps e criar maior impacto, mobilizando as empresas para avançarem no seu percurso pelos Direitos
Humanos e, nesse processo criar também valor para as empresas

§ Networking com outras empresas e partilhar as melhores práticas através de experiências de aprendizagem entre
pares

Benefícios para as Empresas
As empresas que participam no Acelerador BHR irão:
§ Avançar na sua viagem de diligência devida em matéria de direitos
humanos
§ Determinar o grau de maturidade no seu percurso pelos direitos humanos
§ Envolver os stakeholders diretamente afetados pelo impacto da empresa
nos direitos humanos
§ Desenvolver um plano de ação para mitigar os impactos adversos sobre os
direitos humanos
§ Compreender os mecanismos de reclamação e resolução
§ Reportar e comunicar sobre o seu percurso de diligência devida em matéria
de direitos humanos

Requisitos:
❖ 2 representantes para assistir às
sessões de capacitação
❖ Um Embaixador Executivo para
apoiar o programa e advogar o
trabalho a nível Executivo

Representantes aconselhados:
➢ Responsáveis de
Sustentabilidade
➢ Responsáveis de Gestão e
Gestão de Risco
➢ Representantes de
Sustentabilidade/Conformidade
social dentro da cadeia de
fornecimento
➢ Responsáveis de Recursos
Humanos

Argentina

Canada

Georgia

Mexico

South Africa

Austria

Central America & DR

Germany

Netherlands

Spain

Australia

Colombia

Guatemala

Nigeria

Sri Lanka

Belarus

Denmark

Indonesia

Norway

Sweden

Bangladesh

Ecuador

Kenya

Paraguay

Switzerland & Liechtenstein

Bolivia

Finland

Korea

Peru

Turkey

Brazil

France

Malaysia & Brunei

Portugal

Uruguay

Learning Experiences
ON-DEMANDS
• Os participantes assistem à
formação e-learning de
forma independente
• UN Global Compact
Academy
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SESSÕES FACILITADAS
& DEEP DIVES
• Os participantes assistem a
sessões técnicas globais deep
dive
• Os participantes participam em
Sessões Facilitadas interativas
para abordar as suas atividades,
colaborar com outras empresas
e receberem feedback sobre os
seus progressos.

SESSÕES DE TRABALHO
• Os participantes trabalham de
forma independente em atividades
e tarefas pós-sessão

Etapas de aprendizagem
ETAPA 1

ETAPA 2

Conceitos centrais dos United Nations
Guiding Principles on Business and
Human Rights e do processo HRDD

Determinar em que parte da cadeia de
valor incidir para a avaliação do
impacto e desenvolver uma lista de
riscos potenciais

ETAPA 6
Implementação de mecanismos de
resolução e de reclamação eficazes.

ETAPA 5
Deep dive sobre o que envolve uma
comunicação eficaz, e na forma como
as empresas podem envolver-se com
as partes interessadas afetadas ao
longo do processo de DRHH.

ETAPA 3
Priorizar os riscos e impactos mais
relevantes
sobre
os
DH
e
compreender como o negócio
impacta cada um (causa, contributo,
ligação) e, assim, a responsabilidade
relacionada com cada risco.

ETAPA 4
Selecionar pelo menos um impacto
relevante sobre os direitos
humanos e desenvolver um plano
de ação para o abordar, que inclua
métricas significativas para apoiar
um seguimento eficaz.

O que vamos perguntar às
empresas?
§

A gestão da empresa discute regularmente os
progressos e os desafios na abordagem aos riscos
relevantes em matéria de direitos humanos?

§

A empresa identifica que stakeholders e cenários estão
mais vulneráveis a impactos relacionados com as suas
operações e cadeia de valor, e procura conhecer o seu
ponto de vista?

§ Os processos da empresa para identificar os riscos
em matéria de direitos humanos:
a) Abrangem as suas operações e relações comerciais
ao longo da cadeia de valor?
b) Incluem impactos que a empresa pode causar,
contribuir ou ter ligação?

Programa exclusivo para Empresas Participantes do
UN Global Compact
Valor de Investimento no Programa:
Business & Human Rights Accelerator
Grandes Empresas
PME’s

CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO

4 500€ (Quatro mil e quinhentos euros)
2 000€ (Dois mil euros)

Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor

Adesão até 10 de dezembro, 2022
Kick-Off Mundial do Programa: Fevereiro de 2023
Encerramento: Julho de 2023
Inscrições:
https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8dikv4lBEdS2K9w?jfefe=new

Saiba mais em:
https://www.unglobalcompact.org/take-action/business-and-human-rights

