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Porquê
No nosso dia a dia, somos frequentemente confrontados com notícias 
de violações dos direitos humanos por grandes marcas e pelos seus 
fornecedores, cujos produtos provêm de condições de trabalho explora-
tórias, trabalho forçado ou escravatura moderna e envolvem 16 milhões 
de vítimas em todo o mundo. Isto aplica-se ao vestuário, alimentos 
como chocolate e fruta, e materiais utilizados no fabrico de painéis so-
lares. Mesmo as empresas mais amigas do ambiente podem explorar 
seres humanos. Muitos de nós quer tornar-se mais consciente e mais 
inteligente, enquanto consumidores, empresas, fornecedores, e deixar 
de ser cúmplice destes crimes. 

Mas tomar decisões mais sustentadas e informadas pode parecer 
uma tarefa impossível dada a fraca visibilidade que temos do que está 
a acontecer noutras partes do mundo, a falta de transparência das gran-
des marcas, e como pode ser difícil encontrar toda esta informação 
num só local. 

Criámos o Business & Human Rights Toolkit para o ajudar a fazer as 
melhores escolhas possíveis sem comprometer as escolhas e as vidas 
dos outros. Acreditamos que partilhar é cuidar, e é por isso que compila-
mos alguns recursos chave sobre educação e sensibilização, prevenção 
e ação em matéria de empresas e direitos humanos.
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T O O L K I T  PA R A  O

Consumidor
Quando compramos produtos a uma empresa que não 
respeita os direitos humanos, estamos a financiar estes 
crimes e tornamo-nos parte do problema. 

Quando compramos produtos de organizações que são 
bons para o Planeta & Pessoas, tornamo-nos parte da 
solução e investimos num futuro mais sustentável, 
justo e transparente.



As marcas de moda 
mais transparentes 
em 2021

Entre as marcas de ropa que mais informação 
revelam sobre como são feitas as suas roupas 
e que políticas possuem para os seus traba-
lhadores e impactos ambientais, encontram-se 
H&M, The North Face, Timberland, C&A, 
United Colors of Benetton and Calvin Klein.

Entre as marcas menos transparentes, encon-
tram-se Fashion Nova, Pepe Jeans, Billabong, 
Quiksilver and Roxy.
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C O N S U M I D O R

A Saber



Saiba quantas 
pessoas são afetadas 

pela escravatura 
moderna e pelo 

trabalho escravo e 
que produtos e países 
estão em maior risco.

Subscreva as 
melhores notícias 
sobre negócios & 
direitos humanos 
com histórias de 
todo o mundo.

Aprenda a detectar os 
sinais de trabalho 

escravo. Pode estar a 
acontecer mesmo 

debaixo dos nossos 
narizes, em 

comunidades, escolas 
e locais de trabalho. 

Veja um 
documentário sobre 
a indústria da moda 

e o elevado preço 
humano das roupas 

que compramos. 
Está também 

disponível na Netflix.

Saiba quais os 
países que estão a 

tomar medidas para 
regular as cadeias 
de abastecimento 

e exigir que as 
empresas realizem 
a devida diligência 

em matéria de 
direitos humanos. 

Visite o Índice 
Global de 

Escravatura 

Visite o Centro 
de Recursos 
Empresariais 
e de Direitos 

Humanos

Veja
o vídeo

Ver o 
documentário 

"True Cost"

Veja 
o mapa
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https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=M3XHzWxN3IM&ab_channel=TheSalvationArmyUKwiththeRepublicofIreland
https://truecostmovie.com/watch/the-true-cost
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/ECCJ-mandatory-HREDD-map-June-2021.pdf


C O N S U M I D O R

Aja Agora



Descarregue a App 
Good on You para 

descobrir quão 
sustentáveis são as 

marcas de moda, 
antes de as comprar. 

Diga às marcas para 
#PayYourWorkers 

assinando a petição 
Behind the Label. 

Milhões não foram 
pagos por causa da 

COVID-19. 

Doar para apoiar os 
sobreviventes de 

escravatura moderna. 
A Survivor Alliance 

gere programas para 
ajudar os 

sobreviventes na 
reintegração.

Para saber se as suas 
marcas preferidas 
são sustentáveis e 

trabalham para 
sociedades mais 

inclusivas, procure o 
selo "B-Corp"! 

Partilhe este toolkit 
com a sua família, 
amigos, colegas e 

comunidade. Seja um 
defensor de um 

mundo mais justo, 
mais sustentável e 

inclusivo.

Obtenha 
a App "Good 

on You"

Assine 
a petição

Doe à 
Survivor 
Alliance

Pesquise o 
directório 
"B-Corp

Partilhe 
este toolkit
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https://goodonyou.eco/
https://labourbehindthelabel.org/next-nike-and-amazon-pay-your-workers/
https://www.survivoralliance.org/donate-index-impact
https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/


T O O L K I T

Empresarial
Nenhuma empresa está livre da escravatura moderna, 
quer através das suas operações diretas, quer através dos 
diferentes níveis da sua cadeia de abastecimento. Se ainda 
não a encontrou, é porque não procurou o suficiente. 

Este Toolkit ajuda a pesquisar um mundo cada 
vez mais complexo e que exige uma regulamentação de 
transparência e de expectativas crescentes por parte dos 
consumidores, onde deve ser gerado valor para todos os 
interessados, e não apenas para os acionistas.
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Top  produtos em risco 
de escravatura moderna 
importados por países 
G20 (em US$)

01

02

03

04

05

Portáteis, computadores & telemóveis  ($200.1 mil milhões)

Roupa  ($127.7 mil milhões)

Peixe  ($12.9 mil milhões)

Cacau  ($3.6 mil milhões)

Cana de açúcar  ($2.1 mil milhões)



E M P R E S A R I A L

A Saber



Descubra quantas 
pessoas são afetadas 

pela escravatura 
moderna e pelo 

trabalho escravo e 
que produtos e países 
estão em maior risco.

Subscreva as 
melhores notícias 
sobre negócios & 
direitos humanos 
com histórias de 
todo o mundo.

Aprenda a detectar 
os sinais de trabalho 
escravo. Pode estar 
a acontecer mesmo 
debaixo dos nossos 

narizes, em 
comunidades, escolas 

e locais de trabalho.

Visite o Toolkit 
da Walk Free para 

empresas e 
investidores na 

tomada de medidas 
para melhorar a 

aplicação das normas 
de direitos humanos 
nas suas cadeias de 

fornecimento.

Saiba quais os 
países que estão 
a tomar medidas 

para regulamentar 
as cadeias de 

abastecimento .

Visite o Índice 
Global de 

Escravatura

Visite o Centro 
de Recursos 

Empresariais e de 
Direitos Humanos

Veja
o vídeo

Visite os 
recursos da 
Walk Free

Veja 
o mapa
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https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=M3XHzWxN3IM&ab_channel=TheSalvationArmyUKwiththeRepublicofIreland
https://www.walkfree.org/projects/business-and-investor-toolkit
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/ECCJ-mandatory-HREDD-map-June-2021.pdf


E M P R E S A R I A L

Aja Agora



Torne-se uma B-Corp! 
O selo da B-Corp 

certifica as empresas 
que trabalham para 

sociedades mais 
inclusivas e 

sustentáveis.

Torne-se signatário 
do Pacto Global 

das Nações Unidas, 
juntando-se a 13.555 

empresas em 
162 países. 

Doar para apoiar os 
sobreviventes de 
trabalho escravo. 

A Survivor Alliance 
gere programas 
para ajudar os 

sobreviventes na 
reintegração. 

Faça uma avaliação 
de risco nas suas 

operações e cadeia 
de fornecimento 
ou disponibilize 

formação interna 
sobre direitos 

humanos 
e escravatura 

moderna.

Partilhe este toolkit 
com os seus colegas 
e com a comunidade. 
Seja um defensor de 

um mundo mais justo, 
mais sustentável e 

inclusivo. 

Candidate-se 
aqui

Adira 
aqui

Doe à 
Survivor 
Alliance

Visite 
os nossos 
serviços

Partilhe 
este Toolkit
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https://bcorporation.eu/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/
https://www.unglobalcompact.org/participation
https://www.survivoralliance.org/donate-index-impact
https://cmore-sustainability.com/consultoria-e-formacao/



