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Apelo à ação! Sociedade civil unida na promoção da lei do dever de 

diligência e conduta empresarial responsável em matéria de direitos 

humanos e ambiente 

 

 
 

Hoje sabemos que muitas empresas estão a operar impunemente em todo o mundo. Muitas 

delas destroem o ambiente, abusam dos direitos dos trabalhadores e dos sindicatos, expulsam 

os indígenas das suas terras ou apoiam a escravatura dos tempos modernos. Aqueles que 

enfrentam os abusos empresariais em todo o mundo são frequentemente despedidos dos seus 

empregos, presos, desaparecem ou pior. 

 

A Comissão Europeia está pronta a considerar uma nova lei para responsabilizar as empresas 

pelo seu impacto nas pessoas e no planeta. Estas regras sobre a obrigatoriedade de respeitar 

os direitos humanos e a devida diligência ambiental devem exigir que todas as empresas, 

desde os gigantes dos combustíveis fósseis e do agronegócio, até aos retalhistas de moda e 

fabricantes de eletrónica, estabeleçam políticas eficazes para garantir que os direitos humanos 

e o ambiente não sejam prejudicados nas suas operações e cadeias de abastecimento globais. 

 

Mas primeiro a Comissão quer ouvir a opinião dos seus cidadãos e por isso está aberta até dia 

8 de fevereiro uma consulta pública. 

 

 

 

https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/en


 

 

A sociedade civil organizou-se e está a promover uma campanha de mobilização, para que 

mais vozes se possam unir na promoção do dever de diligência, e para apelar à Comissão 

Europeia que altere as regras do jogo para acabar com a impunidade empresarial e fazer 

respeitar os direitos humanos. 

 

Em Portugal, através das campanhas #ClimateOfChange e #OurFoodOurFuture, cofinanciadas 

pela União Europeia, e que têm por objetivo a promoção de estilos de vida que assegurem um 

mundo mais justo, mais digno e mais sustentável, o IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr, 

uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, está também empenhada na 

defesa e promoção da lei do dever de diligência e conduta empresarial responsável em 

matéria de direitos humanos e ambiente.  

 

Esta lei eliminaria todas as formas de exploração e a concorrência desleal entre as empresas 

que respeitam as comunidades e as que ganham uma vantagem competitiva porque as suas 

práticas se baseiam na injustiça social e ambiental.  

 

 

Links úteis: 

Raise your voice to hold business accountable! 
 
Dever de diligência e conduta empresarial responsável em matéria de direitos humanos e ambiente 
 
Ajuda a responsabilizar as empresas com apenas um clique antes de 8 de fevereiro de 2021 
 
Help hold businesses accountable with just a click before 8 February 2021  
 
Nigerian farmers and Friends of the Earth win oil pollution case against Shell in historic ruling 
 
'Finally some justice': court rules Shell Nigeria must pay for oil damage 
 

 

 

 

 

              IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr 
Gabinete de Comunicação, Imagem e Eventos  

Tlm.: +351 933 988 028 
E-mail: comunicaçao@imvf.org 

www.imvf.org 

 

https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/en
https://www.imvf.org/project/campanha-climate-of-change/
https://www.imvf.org/project/campanha-goeathical/
https://www.imvf.org/#quemsomos
https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/en
https://www.imvf.org/2021/01/29/dever-de-diligencia-e-conduta-empresarial-responsavel-em-materia-de-direitos-humanos-e-ambiente/
https://www.imvf.org/2021/02/03/ajuda-a-responsabilizar-as-empresas-com-apenas-um-clique-antes-de-8-de-fevereiro-de-2021/
https://climateofchange.info/help-hold-businesses-accountable-with-just-a-click-before-8-february-2021/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/nigerian-farmers-and-friends-of-the-earth-win-oil-pollution-case/
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/29/finally-some-justice-court-rules-shell-nigeria-must-pay-for-oil-damage
mailto:comunicaçao@imvf.org
http://www.imvf.org/

