
Business and Human Rights



Negócios (empresas) e 
Direitos Humanos



What Are Human Rights?
• Human rights are rights inherent to all human beings
• Universal
• Individuals have rights
• States must guarantee our human rights

Obligations of states:
Protect against human rights abuses

Fulfil human rights
This includes ensuring companies’ conduct does not undermine or 

violate human rights



O que são Direitos
Humanos?
• Direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres

humanos
• Universais
• Os indivíduos têm direitos
• Os Estados devem garantir os nossos direitos humanos

Obrigações dos Estados:
Protecção contra os abusos de direitos humanos

Cumprir os direitos humanos
Isso inclui garantir que a conduta das empresas não prejudique ou

viole os direitos humanos



What is the role of business?
In recent years, the relationship between business and human 

rights has gained recognition as an area of international human 
rights law. There is also growing recognition that business’: 

 Should protect, respect and remedy human rights;

 Own actions (or non-action) can both positively and negatively 
affect the enjoyment of human rights;

 Should take steps to avoid possible negative human rights 
impacts
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Qual é o papel dos negócios?
Nos últimos anos, a relação entre negócios (empresas) e direitos

humanos ganhou reconhecimento como uma área do direito
internacional dos direitos humanos. Há também um crescente

reconhecimento de que os negócios: 

 Devem proteger, respeitar e reparar os direitos humanos;

 Acções próprias (ou não-acção) podem afectar positiva e 
negativamente o gozo dos direitos humanos;

 Devem tomar medidas para evitar possíveis impactos negativos
nos direitos.
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Examples of areas in which human 
rights are relevant for business
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 The right to certain standards of health and safety
in the workplace
 Environmental concerns e.g. pollution of soil, 

water, air etc.
 Workers’ rights to freedom of expression and 

opinion
 Workers’ rights to association and peaceful

assembly



Exemplos de áreas nas quais os direitos
humanos são relevantes para os 
negócios
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 O direito a certos padrões de saúde e segurança no
local de trabalho;
 Preocupações ambientais, p. ex., poluição do solo, 

água, ar, etc.;
 Direitos dos trabalhadores à liberdade de 

expressão e opinião;
 Direitos dos trabalhadores à associação e reunião

pacífica.



Why human rights matter for 
businesses
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 Profitability
 Risk reductions
Worker’s health and happiness
 Community relations
 Reputation, locally and globally
 Legal obligations, national and 

international



Porque é que os direitos humanos
são importantes para as empresas?
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 Rentabilidade
 Reduções do risco
 Saúde e felicidade dos trabalhadores
 Relações comunitárias
 Reputação, local e global
Obrigações legais, nacionais e 

internacionais



Human rights standards
Reponsibilities 
of the states

• The UN 
Universal 
Declaration of 
Human Rights

• The UN 
Convention 
on the Rights 
of the Child

State and 
business

• The ILO 
conventions

• UN Guiding 
Principles for 
business and 
human rights

Responsibilities 
of business

• The UN Global 
Compact

• The OECD 
Guidelines for 
Multinational 
Enterprises
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Padrões de direitos humanos
Responsabilidades

do Estado

• A Declaração
Universal dos 
Direitos
Humanos da 
ONU

• A Convenção da 
ONU sobre os
Direitos da 
Criança

Estado e Negócios

• As convenções
da OIT

• Princípios
Orientadores da 
ONU para os
Negócios e 
Direitos
Humanos

Responsabilidades
dos Negócios

• O Pacto Global 
da ONU

• As Directrizes da 
OCDE para 
Empresas
Multinacionais
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UN Guiding Principles
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 The UN Guiding Principles on Business and Human Rights are a set 
of guidelines for States and companies to prevent, address and 
remedy human rights abuses committed in business operations.

 They have become the global reference point on business and 
human rights

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


Princípios Orientadores da ONU
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 Os Princípios Orientadores das Nações Unidas para as Empresas e 
Direitos Humanos são um conjunto de directrizes para os Estados e 
empresas para prevenir, abordar e remediar os abusos de direitos
humanos cometidos em operações comerciais.

 Tornaram-se o ponto de referência global em negócios e direitos
humanos.



UN Guiding Principles
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What is expected of companies?

A. A policy commitment 

B. A human rights due diligence process

C. Processes to enable remediation



Princípios Orientadores da ONU
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O que é esperado das empresas?

A. Uma política de compromisso

B. Um processo de diligência devida (due diligence) de direitos
humanos

C. Processos para permitir a reparação



UN Global Compact
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 World's largest corporate sustainability initiative
 Calls on companies to align strategies and operations with universal principles on human rights, labour, 

environment and anti-corruption
Based on ten principles:
Human Rights
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human 
rights; and
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. 
Labour
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right 
to collective bargaining;
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 
Environment
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. 
Anti-Corruption
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.



O Pacto Global da ONU
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 A maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo
 Solicita às empresas que alinhem estratégias e operações com princípios universais sobre os direitos

humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção;
Basedo em dez princípios:
Direitos Humanos
Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a protecção dos direitos humanos proclamados
internacionalmente; e
Princípio 2: certifique-se de que eles não são cúmplices em abusos dos direitos humanos. 
Trabalho
Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efectivo do direito à
negociação colectiva;
Princípio 4: a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório;
Princípio 5: a efectiva abolição do trabalho infantil; e
Princípio 6: a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 
Ambiente
Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
Princípio 8: empreender iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e
Princípio 9: incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 
Anti-Corrupção
Princípio 10: As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusivé extorsão e 
suborno.



Sustainable Development Goals 
(SDGs)
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Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
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SDGs and Business
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1. Conduct business responsibly

2. Pursue opportunities to solve societal challenges 
through business innovation and collaboration



ODS e Negócios
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1. Conduzir os negócios com responsabilidade

2. Procurar oportunidades para resolver os desafios da 
sociedade através da inovação e colaboração
empresarial



Coffee break – 15 minutes
Intervalo – 15 minutos
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Examples of Business and Human 
Rights connecting: 
Gender

Exploitation of child labour
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Exemplos de conexão entre 
Negócios e Direitos Humanos
Género

Exploração do trabalho infantil
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Gender

UN Guiding Principle 7(b):
– Government must provide adequate assistance to 
businesses to address risks of gender-based and 
sexual violence.

UN Sustainable Development Goal 5:
– Achieve gender equality in the labor market.
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Género

Princípio Orientador da ONU 7(b):
– O governo deve fornecer assistência adequada às
empresas para lidar com os riscos baseados no género
e com a violência sexual.

Objectivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU 5:
– Alcançar a igualdade de género no mercado de 
trabalho.
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Gender: Example 1

28

Juren Academy, a tutoring
company in China, 

included a ‘men only’ 
requirement to apply for 

an administrative position
job

One woman who was
refused the job sued Juren

in a Chinese Court

Juren settles for $4,925
+

Publicly admits it was a 
mistake to only hire men



Género: Exemplo 1
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Juren Academy, uma 
empresa de tutoria na 

China, incluía a exigência 
“somente homens” para a 
candidatura a um posto de 
trabalho na administração

Uma mulher que foi 
recusada no trabalho, 
processou Juren num 

tribunal chinês

Juren teve que pagar 
$4,925 + 

Admitir publicamente que 
foi um erro querer 

contratar apenas homens



Gender: Example 2
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Four female employees of
Chevron were targets of

offensive jokes and 
comments about their
clothes and body parts

The women sue Chevron 
(not the men who made the

comments) because
Chevron did not internally

discipline the men

Chevron settles for $2.2 
million

+
Agrees to adopt a new

system to handle complaints
internally



Género: Exemplo 2
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Quatro mulheres 
empregadas pela Chevron 

foram alvo de piadas 
ofensivas e comentários 
sobre as suas roupas e 
partes dos seus corpos

As mulheres processaram 
a Chevron (não os homens 

que fizeram as piadas e 
comentários) por a 

Chevron não disciplinar 
internamente os homens

Chevron teve que pagar 
$2.2 milhões + 

Comprometer-se em 
adoptar um novo sistema 
para lidar com as queixas 

internamente



Gender: What do you think?
 Safeway, a Canadian grocery store, provides 

insurance to its employees only if they work 25 hours 
each week or more.

A pregnant woman worked only 17 hours because of 
health problems related to the pregnancy.

 Should Safeway still give her insurance?

What if a man only works 17 hours, should he get 
insurance?
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Género: O que é que você acha?
 Safeway, um supermercado no Candá, oferece 

seguro aos seus empregados somente se eles 
trabalharem 25 horas ou mais por semana.
Uma mulher grávida trabalhou apenas 17 horas por 

causa de problemas de saúde causados pela 
gravidez.
 Safeway deveria oferecer o seguro mesmo assim?
 E se um homem trabalhar somente 17 horas, ele 

deveria receber o seguro?
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Gender: What really happened?

Canadian Supreme Court rules for the women.

Although men might also have health 
problems, women can have the same problems 
+ additional problems because of pregnancy, 
so they need more time off.
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Género: O que é que aconteceu
realmente?
O Supremo Tribunal do Canadá decidiu a favor 

das mulheres.

Mesmo que os homens também tenham 
problemas de saúde, as mulheres podem ter os 
mesmos problemas + problemas adicionais por 
causa da gravidez, por isso necessitam mais 
horas livres.
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Child Labour

UN Guiding Principle 12:
– Businesses must respect human rights set out in the 
International Bill of Rights, and the International Labor
Organization Conventions on Child Labor, such as protecting 
children from economic exploitation and forced labor.

UN Sustainable Development Goals:
– Achieving quality education
– Eradicate forced labor
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Trabalho Infantil

Princípio Orientador da ONU 12:
– As empresas devem respeitar os direitos humanos
estabelecidos na Carta Internacional de Direitos e nas
Convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre o 
Trabalho Infantil, tais como proteger as crianças da exploração
económica e do trabalho forçado.
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:
– Alcançar uma educação de qualidade
– Erradicar o trabalho forçado
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Child Labour: Example

38

Hershey was accused of buying cocoa
from West African farms, which are
known for illegal child labour and 

brutal working conditions

A shareholder sues in 
a US court, 

requesting Hershey to 
disclose its records
and show where its
cocoa comes from

The Court rules in favour of Hershey, 
stating that the investor only relied on

news reports and did not have any
direct evidence that Hershey’s cocoa

came from such a farm



Trabalho Infantil: Exemplo
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Hershey, uma empresa de chocolate, 
foi acusada de comprar cacau de 

fazendas do oeste africano, que são 
conhecidas por trabalho infantil ilegal e 

condições de trabalho brutais. 

Um accionista (um 
investidor na Hershey)  

processa-a num tribunal 
Americano, solicitando à 
Hershey divulgar os seus 

registos e mostrar de 
onde vem o cacau.

O Tribunal decidiu a favor da Hershey, 
indicando que o investidor se baseou 

somente em reportagens de notícias e não 
tinha nenhuma evidência directa de que o 
cacau da Hershey vinha de tais fazendas.



Child Labour: Questions

 Do you agree with the court’s decision that no one can see 
Hershey’s records until they already have evidence that 
Hershey is doing something wrong?

 Should Hershey, a U.S. company, be responsible for illegal 
child labor on a farm in West Africa?

 How can Hershey behave better? Can Hershey do anything 
to stop illegal child labor?
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Trabalho Infantil: Perguntas

 Concorda com a decisão do tribunal de que ninguém pode 
ver os registos da Hershey até que eles tenham evidências 
de que a mesma está realmente a fazer algo errado?

 A Hershey, uma empresa Americana, deveria ser 
responsabilizada pelo trabalho infantil ilegal numa  fazenda 
no Oeste de África?

 Como é que a Hershey se pode comportar melhor? Será que 
a Hershey pode fazer alguma coisa para parar com o 
trabalho infantil ilegal?
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Child Labour: What do you think?

 Monsanto, a biotechnology company, is accused of using child labor in 
its Indian cottonseed fields. Children are paid 20 cents per hour and 
work from sunup to sundown without a break. Additionally, children 
are exposed to very toxic pesticides and as a result have difficulty 
breathing, seizures, and headaches.

 Do you think that a child or his parent must bring the lawsuit, or can a 
human rights organization bring the lawsuit?

 Should Monsanto be responsible for child abuse if it does not know?
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Trabalho Infantil: O que é que você
acha?
 Monsanto, uma empresa de biotecnologia, é acusada de usar o 

trabalho infantil nos seus campos de algodão na Índia. As crianças são 
pagas a 20 centavos por hora e trabalham de sol a sol, sem pausa. 
Além disso, as crianças estão expostas a pesticidas tóxicos e como 
resultado, têm dificuldades respiratórias, convulsões e dores de 
cabeça.

 Acha que uma criança ou os seus pais devem promover uma acção
judicia, ou uma organização de direitos humanos pode fazê-lo?

 Monsanto deveria ser responsabilizada por abuso infantil, mesmo que 
não soubesse? 
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Child Labour: What really
happened?

 No one has yet sued Monsanto. But, the public has 
pressured Monsanto into changing its policies to check more 
carefully that its farms abroad do not employ children.

 If someone sued Monsanto, a human rights organization 
could do it.
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Trabalho infantil: O que é que 
aconteceu realmente?

 Ainda ninguém processou a Monsanto. Mas, o público tem
pressionado a Monsanto para mudar as suas políticas de 
verificar mais cuidadosamente se as suas fazendas no 
exterior não empregam crianças. 

 Se alguém processasse a Monsanto, uma organização de 
direitos humanos poderia fazê-lo.
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