


Nem sempre é fácil dizer adeus às férias, à praia ou às brincadeiras de verão e regressar à escola. Para tornar o regresso às aulas mais 
fácil e divertido preparamos um conjunto de dicas e de recursos para uma navegação segura e consciente da Internet.

Este tipo de discurso é malicioso e expressa atitudes discriminatórias e intimidatórias que antagonizam um grupo com uma ou
mais caraterísticas especificas (género, raça, religião, etnia, tom de pele, nacionalidade, deficiência ou orientação sexual). Tal
como o bullying, tem como principal objetivo causar sofrimento, desumanizar, assediar, intimidar, rebaixar, degradar e vitimizar
o seu grupo alvo. O discurso de ódio pode ser disseminado em diferentes canais, nomeadamente, a Internet. Este tipo de
conteúdo é considerado ilegal, podendo ser camuflado com humor e constar em texto, imagem e audio.

A prevenção deste fenómeno, passa por envolver e educar todas as gerações, especialmente as mais jovens, para a cidadania e o
respeito pelo outro, capacitando-as para identificar e denunciar atitudes extremistas e valorizar atitudes de coesão que se opõem
a este tipo de discurso.

O Centro Internet Segura disponibiliza gratuitamente o serviço da Linha Alerta, uma linha de denúncia de conteúdos ilegais,
nomeadamente o discurso de ódio. Assim, caso se depare com um conteúdo que considera discurso de ódio, recolha todas as
mensagens/publicações/registos das comunicações associadas a este conteúdo e submeta a sua denúncia para
https://linhaalerta.internetsegura.pt/

Este recurso faz parte da campanha da rede europeia Insafe #back2school. Encontra os restantes postais da campanha em
http://www.internetsegura.pt/campanha-back2school. Aqui também poderás encontrar os recursos selecionados pelo Centro Internet
Segura, dedicados a este tema: “Vídeo Oficial do Movimento contra o Discurso de Ódio”, “Referências – Manual para o combate contra o
Discurso de Ódio Online através da Educação para os Direitos Humanos” e “Guia dos Direitos Humanos para os Utilizadores da Internet”

Segundo o Conselho da Europa, devem ser considerados fenómenos de Discurso de Ódio todas as formas de expressão que
disseminam, incitam, promovem ou justificam o racismo, a xenofobia, o antissemitismo ou outras formas de ódio, baseadas na
intolerância, incluindo comportamentos agressivos de nacionalismo e de etnocentrismo, discriminação e hostilidade contra as
minorias, migrantes e pessoas estrangeiras.

http://www.internetsegura.pt/campanha-back2school
https://youtu.be/3PzphtZC0hU
http://www.odionao.com.pt/media/5369/ReferenciasPT2016_BOOK.pdf
http://www.odionao.com.pt/media/5185/GuiaDireitosHumanosUtilizadoresInternet.pdf
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