Abertura de candidaturas - «REFERÊNCIAS»
Formação de multiplicadoras e multiplicadores para prevenção e combate ao
discurso de ódio online através
da Educação para os Direitos Humanos
Enquadramento

O Discurso de Ódio na internet tornou-se numa forma de abuso dos Direitos Humanos, com
consequências muito graves tanto online como offline.
Com o desenvolvimento do ciberespaço, a informação e as conversas viajam mais longe e
propagam-se mais depressa; o mesmo acontecendo com os conteúdos de discurso de ódio.
O MOVIMENTO CONTRA O DISCURSO DE ÓDIO (MCDO) é uma campanha de dimensão
europeia, concebida pelos e pelas jovens no Conselho da Europa, para sensibilizar para o
discurso de ódio e combatê-lo.
Sendo uma campanha de campanhas, o Movimento contra o Discurso de Ódio tem campanhas
nacionais a crescer por toda a Europa envolvendo jovens online e offline, com uma incidência
especial na Educação para os Direitos Humanos.
A Campanha, iniciada em 2013, foi prolongada até final de 2017.
A Campanha trabalha as seguintes dimensões:
 Proteção e promoção dos Direitos Humanos online e offline;
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 Educação para os Direitos Humanos, para os media e para a literacia digital como
meios para prevenir e combater o discurso de ódio;
 Participação dos e das jovens na governança democrática da internet.
A Educação para a Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos Humanos integram os
objetivos estratégicos do MCDO, tendo sido produzido, pelo Conselho da Europa, o
BOOKMARKS – A manual for combating hate speech online through human rights education ,
no sentido de reforçar a dimensão educativa da Campanha.
O manual estará agora disponível também na sua versão portuguesa, intitulada
«REFERÊNCIAS – manual para o combate ao discurso de ódio online através da educação
para os direitos humanos» esperando-se que se torne numa ferramenta útil, nomeadamente
para educadores e educadoras, docentes, técnicas e técnicos de juventude, ativistas e outras
pessoas envolvidas no setor da juventude e da educação que queiram abordar a questão do
discurso de ódio online na perspetiva dos Direitos Humanos.
Esta formação é uma iniciativa do Comité Nacional da Campanha promovida pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude, em colaboração com a Direção-Geral da Educação, a
Rede de Jovens para a Igualdade, a Dínamo – Associação de Dinamização Sócio-Cultural e a
Fundação Calouste Gulbenkian.
Objetivos da formação
Tendo em conta este contexto, a formação tem como objetivos:









Promover junto dos multiplicadores e das multiplicadoras as abordagens educativas
do MCDO e da Educação para os Direitos Humanos, do Conselho da Europa;
Desenvolver competências (mobilizando conhecimentos, valores, atitudes, disposições
e capacidades) que se traduzam em comportamentos de promoção e proteção dos
Direitos Humanos;
Desenvolver competências dos multiplicadores e das multiplicadoras para a utilização
do Manual na educação dos e das jovens na abordagem do discurso de ódio como uma
questão de Direitos Humanos;
Disseminar o manual “REFERÊNCIAS” e envolver educadores e educadoras, docentes,
técnicas e técnicos de juventude, ativistas e outras pessoas envolvidas no setor da
juventude e da educação na Campanha, formando-os/as para que sejam ativos/as no
MCDO através da educação;
Promover a consciencialização dos e das jovens relativamente à Campanha e às
questões que aborda e envolvê-los na Campanha através de atividades educativas.

Competências abordadas
Entre as competências a desenvolver, a formação incluirá:
1) Conhecimentos sobre:
i) O discurso de ódio online, como uma questão de direitos humanos;
ii) As principais questões que afetam os jovens online tais como o ciberbullying,
discriminação e racismo, cidadania digital e participação;
2

iii) O MCDO
iv) Abordagens educativas e princípios inerentes à Educação para os Direitos
Humanos
2) Capacidades relacionadas com:
i) O desenvolvimento de iniciativas educativas de prevenção e combate ao discurso
de ódio online;
ii) O desenvolvimento de atividades educativas com jovens
iii) Os processos e metodologias de educação para os direitos humanos
iv) A prática do ativismo online
3) Atitudes relativamente a:
i) Atuar a nível pessoal numa cultura de Direitos Humanos, com especial destaque à
relação entre o eu e as outras pessoas e ao desenvolvimento do pensamento
crítico para analisar e traduzir os valores dos Direitos Humanos em ações
ii) Trabalho em rede e cooperação com outras partes interessadas e agentes sociais;
iii) Ser ativista e educador para os direitos humanos online.

Perfil dos e das participantes
Esta formação destina-se a um total de 24 participantes, interessados/as e com possibilidade
prática para participar, promover e disseminar o MCDO através da Educação para os Direitos
Humanos. Deste modo, espera-se que os participantes sejam:







Técnicos/as de Juventude
Líderes juvenis e líderes associativos
Ativistas
Formadores e formadoras
Docentes
Pessoas interessadas em assumir um papel ativo no âmbito do MCDO

A ligação com uma organização ativa neste domínio em Portugal e o compromisso da mesma
para o apoio a ações de multiplicação dos resultados da formação é fundamental. Neste
sentido o perfil de organizações de envio dos e das participantes engloba:






Organizações de juventude
Organizações da sociedade civil
Movimentos sociais
Escolas e universidades
Entidades públicas

Processo de seriação
Dado o número limitado de vagas, para a seriação dos candidatos e candidatas serão tidos em
conta os seguintes critérios:
 Disponibilidade para participar na totalidade de horas da formação;
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 Diversidade geográfica da residência (representatividade das diferentes regiões do
país) dos candidatos e candidatas;
 Diversidade de experiências e práticas;
 Equilíbrio na representatividade de sexo;
 Possível contributo para o grupo [perfil, experiência, conhecimentos];
 Potencial de multiplicação e disseminação dos resultados da formação.

A seleção será efetuada com base nos dados contidos no formulário de candidatura. Em caso
de necessidade a equipa poderá contactar os candidatos e as candidatas para esclarecimentos
adicionais.

Programa provisório/horário:
Dia 0, (véspera, dia 14 de dezembro):
A partir das 20h – Chegada dos/as participantes que sejam alojados/as na Pousada da
Juventude;
Dia 1 (15 de dezembro):
das 09h30 às 18h00; almoço das 13h às 14h00m
Às 17h00 está prevista a Sessão de Lançamento do manual REFERÊNCIAS, a ter lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian.
Dia 2 (16 de dezembro):
das 09h30 às 18h00; almoço das 13h às 14h30m
Dia 3 (17 de dezembro):
das 09h30 às 13h00.

Questões logísticas
A formação terá lugar na Fundação Calouste Gulbenkian , na sala 2, nos dias 15 a 17 de
Dezembro de 2016.
No sentido de facilitar a participação de formandos/as de localidades fora da região de Lisboa,
será fornecido alojamento em quarto duplo com wc na Pousada de Juventude de Lisboa a um
número limitado de participantes, que manifestem essa necessidade (na ficha de candidatura).
Para candidatos e candidatas de localidades fora da região de Lisboa, que provem estar
desempregados e/ou ser jovens estudantes (até aos 25 anos) poderão ainda ser facultadas
viagens de combóio para Lisboa, caso manifestem essa necessidade.
Os almoços dos dias 1 e 2 serão assegurados pela FCG para todos/as os/as participantes.
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Aos participantes será entregue um exemplar do manual «Referências» e um Guia dos Direitos
Humanos Para os Utilizadores da Internet. Será também emitido certificado de participação, a
entregar aos e às participantes que frequentem a totalidade das horas de formação, conforme
datas e horário indicados.
As candidaturas são efetuadas através do preenchimento de formulário online até às 23h59 de
dia 28.11.2016.
Formulário disponível neste link.
Para mais informações e eventuais esclarecimentos contactar: comunicacao@ipdj.pt
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