
As cidades estão na linha da frente dos desafios mais 
urgentes da actualidade, lidando com a crise climática 
e a crescente desigualdade global. Os governos locais 
de todo o mundo estão cada vez mais empenhados no 
avanço dos direitos humanos e no direito à cidade. No 
entanto, a ausência de regulamentação dos principais 
actores, tais como corporações transnacionais, está a 
causar grandes distorções no acesso aos direitos hu-
manos por parte de muitos residentes da cidade, des-
de o direito à habitação até ao direito à água ou a um 
ambiente saudável, entre muitos outros. Face a este 
cenário de agravamento, que desafia cada vez mais o 
poder de acção das autoridades e comunidades locais 
em todo o mundo, os governos locais reafirmam 
o seu compromisso com uma visão partilhada, 
a de “Cidades pelos Direitos Humanos, e não 
pelo Lucro”.

 Um processo histórico 

Em 2014, o Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas criou 
um grupo de trabalho intergover-
namental para elaborar um Tratado 
Vinculativo para regular as actividades 
das corporações transnacionais e ou-
tras empresas comerciais no que diz 
respeito aos direitos humanos. Desde 
então, todos os anos, os Estados são 
convidados a participar nas Nações 
Unidas numa nova ronda de negocia-
ções sobre o Tratado.

 Apelo global das autoridades locais  
 em apoio ao Tratado Vinculativo da ONU 

Junte a sua voz para apoiar um 
processo histórico de luta contra a 
impunidade corporativa.
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 O que é que está em jogo? 

O desafio é a adopção de um Tratado juridicamente Vinculativo 
para acabar com a impunidade corporativa e regular as activi-
dades corporativas contra a destruição ambiental, os abusos e 
as violações dos direitos humanos. Um Tratado da ONU permi-
tiria aos Estados acordar universalmente os elementos que 
regulam a conduta das corporações transnacionais no 
direito internacional dos direitos humanos, e estabelecer as 
bases para um acesso efectivo à justiça para aqueles que sofrem 
de más práticas corporativas. 

Embora a emergência social, ambiental e climática exija uma 
acção ousada a este respeito, alguns Estados evitam ou até se 
opõem a este Tratado Vinculativo. No entanto, vários Estados do 
Sul Global têm fortemente defendido o processo e liderado o 
caminho de modo a regular adequadamente as operações das 
corporações transnacionais.

A crise COVID-19 - que aumentou a vulnerabilidade e o sofri-
mento dos trabalhadores e das comunidades afectadas ao longo 
das cadeias de valor globais - é um forte lembrete da razão pela 
qual não podemos adiar a abordagem das violações dos direi-
tos humanos por parte das corporações transnacionais a nível 
internacional.

 O papel das cidades e dos governos locais  

As autoridades locais são cada vez mais confrontadas com as 
violações dos direitos humanos decorrentes do poder corpora-
tivo. Desde a financeirização da habitação à poluição do am-
biente urbano, aos impactos da gigantesca economia ou à pri-
vação do direito à água, cada vez mais governos locais em todos 
os cantos do mundo podem relacionar-se com a forma como a 
impunidade corporativa afecta a vida dos outros residentes da 
cidade. A maior parte das vezes, não são capazes de lidar com 
estas violações dos direitos humanos e do Direito à Cidade.

Em resposta a este cenário, as cidades e comunidades estão a 
unir forças através de redes e iniciativas comuns, aumentando os 
espaços democráticos locais e construindo alternativas concretas 
aos actuais modelos de desenvolvimento económico e urbano 
que reforçam a exclusão e as desigualdades. A fim de permitir 
que estas iniciativas floresçam e avancem para um paradigma 
de Direito à Cidade que entende as cidades como bens comuns 
que pertencem a todos os habitantes, e em que todos podem 
produzir e desfrutar dos serviços e oportunidades que têm para 
oferecer, os governos locais juntam-se ao apelo global em apoio 
ao Tratado Vinculativo e apelam a todas as partes interessadas 
relevantes para que apoiem também esta iniciativa

Neste ponto de viragem 
histórico, representantes 
de governos locais - 
desde presidentes de 
conselhos municipais a 
vereadores - decidem 
unir forças com milhares 
de movimentos sociais, 
comunidades afectadas 
e organizações não 
governamentais, 
sindicatos, defensores 
dos direitos humanos e 
ambientais e membros 
do parlamento de 
África, Ásia, América 
Latina, América do 
Norte e Europa, para 
exortar os Estados - e 
organizações regionais 
- a envolverem-
se activamente 
neste processo da 
ONU. Exortam-nos 
a trabalhar em prol 
de um instrumento 
internacional eficaz 
e juridicamente 
vinculativo, para garantir 
que os direitos cívicos, 
políticos, económicos, 
sociais e culturais das 
pessoas são garantidos 
em todo o mundo e 
priorizados em relação 
aos lucros privados.



Como representante 
eleito, junte a 
sua voz a este 
movimento global 
que procura acabar 
com a impunidade 
corporativa e proteger 
os direitos humanos e 
o meio ambiente!
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