
 

 

 

  

COMUNICADO 

 

O Presidente da CICDR tem acompanhado com manifesta apreensão e preocupação os acontecimentos 

dos últimos dias e o crescendo extremar do discurso nas plataformas digitais, redes sociais e caixas de 

comentários online.  

 

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), que funciona junto do Alto 

Comissariado para as Migrações (ACM,I.P.), tem por missão prevenir, proibir e sancionar a violação, 

recusa ou condicionamento do exercício de direitos económicos, sociais ou culturais, em razão da 

pertença racial ou étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. 

 

No âmbito do exercício das suas competências e por reconhecer que o uso do discurso de ódio tem 

aumentado, especialmente nas plataformas digitais, a CICDR tem desencadeado múltiplas ações no 

sentido de combater e promover a sensibilização para o fenómeno do discurso de ódio, tais como o 

concurso 77 Palavras Contra a Discriminação Racial, os materiais de As Cores da Cidade Cinzenta e o 

prémio de comunicação Pela Diversidade Cultural. Neste sentido, ao longo do último ano tem efetuado 

diversos contactos com o Facebook para traçar uma estratégia articulada de combate ao discurso de ódio 

naquela rede social. 

 

Por outro lado, conscientes da importância que os media digitais vêm assumindo na sociedade global 

como difusores da informação, mas igualmente potenciadores da disseminação de preconceitos e de 

racismo, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial aprovou no passado dia 28 de 

setembro de 2018, a Recomendação à adesão ao Princípio de não-referência da origem racial e étnica, 

cor, nacionalidade, ascendência, território de origem e situação documental, a qual se anexa e é parte 

integrante deste comunicado. 

 

Com o propósito de estabelecer sinergias, promover uma reflexão conjunta sobre o importante papel da 

comunicação social em matéria de prevenção e combate à discriminação étnica e racial, e da importância 

de convergir numa estratégia assente em valores comuns, designadamente no domínio da formação, o 

Alto-comissário e Presidente da CICDR convocou uma reunião para hoje, dia 25 de janeiro de 2019, com 

os principais órgãos de comunicação social televisiva (RTP, SIC e TVI), a Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) e o Sindicato dos Jornalistas. 

 

 

Lisboa, 25 de janeiro de 2019 

 

O Alto-Comissário para as Migrações 

Presidente da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial 

 

 

 

Pedro Calado 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=77-palavras-contra-a-discriminacao-racial-tem-como-meta-promover-a-interculturalidade-
https://www.acm.gov.pt/-/-as-cores-da-cidade-cinzenta-campanha-sensibiliza-os-mais-pequenos-para-a-eliminacao-da-discriminacao-racial
https://www.acm.gov.pt/-/premio-de-comunicacao-pela-diversidade-cultura-1

