CONVITE PARA PROPOSTAS DE SESSÃO
Data limite: 22 de julho de 2021

O VI Fórum Regional das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos para a América
Latina e o Caribe é organizado pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Direitos Humanos (ACNUDH) e acontecerá em formato virtual nos dias 4, 5 e 6 de
outubro de 2021.
O Fórum Regional de Empresas e Direitos Humanos tornou-se uma reunião chave no campo
das empresas e direitos humanos, e uma das mais importantes reuniões de direitos humanos
nas Américas com uma abordagem multi-atores. Este ano, o Fórum Regional celebrará o
décimo aniversário do endosso unânime do Conselho de Direitos Humanos aos Princípios
Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos (Princípios
Orientadores), e contribuirá para a elaboração de um roteiro regional para a próxima década.
O VI Fórum Regional pelo ACNUDH, com o apoio da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da
União Européia (UE). O Fórum é sediado pelo escritório do ACNUDH no México.
Para maiores informações, você pode visitar a página do V Fórum Regional, onde poderá
acessar os vídeos das sessões] e ver o relatório do Grupo de Trabalho que resume o V Fórum
Regional sobre empresas e direitos humanos para a ALC, em 2020 - A/HRC/47/39/Add.4 e o
Relatório do Grupo de Trabalho sobre o Décimo Aniversário dos Princípios Orientadores das
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos: Fazendo um balanço da primeira década
- A/HRC/47/39).

Apresentação de propostas
As propostas para as sessões podem ser apresentadas por
- Instituições governamentais e intergovernamentais dos países da América Latina e
do Caribe.
- Empresas e associações empresariais.
- Sindicatos.
- Sociedade civil e organizações dos movimentos sociais.
- Instituições acadêmicas.
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Para enviar sua proposta, preencha o seguinte formulário on-line. Você receberá um e-mail
antes do final de julho com o resultado de sua proposta. Antes de enviar sua proposta, leia
atentamente os tipos de sessões às quais você pode se candidatar:

Tipos de sessões (haverá 15 sessões)
A) Sessões temáticas (8-10 propostas serão selecionadas)
Descrição. Os espaços temáticos destinam-se a ser espaços de diálogo e interação sobre
questões-chave relacionadas à implementação dos Princípios Orientadores, para focalizar os
impactos concretos das atividades empresariais sobre os direitos humanos ou sobre os direitos
de grupos específicos, e para levantar questões emergentes.
Duração. Os espaços temáticos terão uma duração de 45 minutos.
Temas. Nesta ocasião, as entidades e organizações solicitantes são convidadas a levantar as
questões que gostariam de discutir e conversar. Há alguma questão pendente que nunca tenha
sido discutida em um Fórum Regional? Você acha que há necessidade de fortalecer as
discussões regionais sobre alguma questão específica? Sinta-se livre para propor e tornar este
espaço mais rico e mais criativo.
Formato. Priorizaremos propostas para espaços multi-atores com a participação da governos,
sociedade civil, empresas e associações empresariais, e/ou trabalhadores, organização dos
trabalhadores e sindicatos, e com um equilíbrio de gênero equilibrado. A fim de criar
espaços de diálogo inclusivo e dinâmico, considere a dinâmica para que as perguntas e
comentários dos participantes sejam abordados pelos palestrantes. Por este motivo, sugere-se
que os espaços sejam limitados a não mais de 5 pessoas (4 painelistas é um moderador).
B) Sessões de Especialização (4-6 propostas serão selecionadas)
Descrição. Estes são espaços didáticos e pedagógicos para compartilhar informações
especializadas, mas de forma acessível, sobre questões do atual contexto regional e
internacional sobre empresas e direitos humanos que são fundamentais para fazer avançar a
discussão sobre políticas públicas e práticas empresariais.
Duração. As sessões de especialização terão a duração de 45 minutos.
Tópicos. Os candidatos são convidados a levantar questões específicas sobre as quais valeria
a pena compartilhar mais informações e conhecimentos. Por exemplo: Como o tratado
vinculante está avançando? Como os direitos de grupos específicos em situações de
vulnerabilidade poderiam ser melhor protegidos no quadro da atividade empresarial na
região.Quais são as implicações dos desenvolvimentos legislativos relativos à diligência
devida obrigatória na Europa? Que mecanismos de reparação existem e como acessá-los?
Como implementar a devida diligência ou o mecanismo de reclamação dos direitos humanos
de uma empresa no nível operacional?
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Formato. As sessões de especialização podem ser apresentadas em diferentes formatos (por
exemplo, oficina prática, aula virtual, etc.). Os formatos didáticos serão favorecidos,
permitindo que as diferentes partes interessadas se sintam confortáveis e assimilem novos
conteúdos de conhecimento.
É importante que o formato seja dinâmico e acessível, em uma linguagem que as diferentes
partes interessadas possam se sentir confortáveis e que lhes permita aprender sobre estas
questões necessárias para a agenda na região.
C) Vídeos e mensagens pré-gravadas
Descrição. Em conjunto com as sessões ao vivo, haverá a oportunidade de exibir vídeos e
mensagens audiovisuais pré-gravados durante os intervalos entre as sessões. Tais vídeos e
mensagens podem ser usados para apresentar projetos, publicações ou recursos relevantes
para a agenda empresarial e de direitos humanos, tanto a nível nacional como regional. Estes
podem ser materiais existentes ou vídeos gravados e/ou produzidos para a ocasião.
Formato. Os vídeos não devem durar mais do que 5 minutos.
Temas. Os vídeos/mensagens pré-gravadas devem estar diretamente relacionados a questões
das empresas e direitos humanos. Serão excluídas as apresentações com conteúdo geral ou
sem um foco específico em empresas e direitos humanos.
Questões técnicas. Vídeos e mensagens pré-gravadas devem ser feitos e produzidos pelas
organizações ou entidades responsáveis e enviados antes do Fórum, em formato mp4 ou
similar. Para os fins desta chamada, não é necessário que os vídeos tenham sido feitos; uma
descrição do conteúdo é suficiente. Aguarde ser notificado de que sua proposta foi
selecionada antes de prosseguir com a gravação e produção.
D) Repositório de documentos/materiais
Receberemos documentos, relatórios, estudos, informações sobre projetos, materiais ou
ferramentas práticas que sua instituição tenha produzido sobre questões relacionadas a
empresas e direitos humanos e que você deseje colocar à disposição dos participantes do VI
Fórum Regional.

Critérios para a seleção de propostas
- Novidade do tópico: Existe algum tópico pendente que nunca foi discutido em um
Fórum Regional? Você acha que há necessidade de fortalecer as discussões regionais
sobre um tópico específico? Sinta-se à vontade para propor novos temas e tornar este
espaço mais rico e criativo.
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- Diversidade de participantes. Estamos à procura de novos perfis de painelistas e
moderadores. Da mesma forma, a diversidade dos participantes e a paridade de gênero
serão levadas em conta.
- Participação de múltiplos atores (espaços temáticos). O diálogo entre as diversas
partes interessadas é fundamental para avançar na construção da agenda empresarial e
de direitos humanos. Portanto, serão priorizadas propostas que incluam a participação
de uma diversidade de atores do governo, das empresas, da sociedade civil e/ou dos
trabalhadores.
- Novidade do formato. Estamos abertos a novas ideias de formato, tais como painéis
de entrevista, espaços de interação com o público ou qualquer outro formato que
contribua para tornar o VI Fórum Regional o mais dinâmico possível.
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