Formação «Discurso de Ódio e Narrativas Alternativas/
Direitos Humanos online»
No âmbito do projeto Internet Segura e dando continuidade às ações do Movimento Contra o
Discurso de Ódio, tem o IPDJ vindo a implementar várias ações de formação e sensibilização,
nomeadamente sobre o Discurso de Ódio e Narrativas Alternativas/Direitos Humanos online.
O discurso de ódio online é um grande problema: incita à violência, destrói vidas e mina a coesão
social. Além de o discurso de ódio online ser muito prejudicial e ofensivo a nível pessoal, também
tem um forte impacto na representação social das comunidades e grupos.
O discurso de ódio online visa especificamente grupos marginalizados na sociedade, pensemos
em pessoas de grupos étnicos minoritários ou pessoas da comunidade LGBTQ +, por exemplo. A
identidade destas comunidades constitui um alvo preferencial do ódio online.
Lidar com o discurso de ódio pode ser uma tarefa difícil: ignorar, denunciar ou envolver-se? Qual
é a nossa mensagem, a quem se dirigir e como?
À medida que jovens usam cada vez mais o espaço digital, torna-se urgente aprender a lidar com
o discurso de ódio e promover os direitos humanos online através de ações educativas que nos
preparem não só para identificar o discurso de ódio online como também para usar contra
narrativas e narrativas alternativas para promover os direitos humanos e os princípios
democráticos que combatem o discurso de ódio e as narrativas discriminatórias: por um discurso
de Direitos Humanos!

É neste contexto que, após a primeira edição online em outubro, promovemos novamente esta
ação de formação, dirigida a técnicas/os de juventude, educadoras/es, jovens ativistas e todas as
pessoas interessadas nestes temas. A formação terá lugar na cidade do Porto, em formato
residencial de dias 12 a 16 de novembro de 2021.

OBJETIVOS
●

●
●

Desenvolver competências (mobilizando conhecimentos, valores, atitudes, disposições e
capacidades) que se traduzam em comportamentos de promoção e proteção dos Direitos
Humanos;
Promover junto do grupo de participantes as abordagens educativas do Movimento
contra o Discurso de Ódio, do IPDJ e do Conselho da Europa;
Disseminar os recursos educativos produzidos no âmbito do Movimento contra o Discurso
de Ódio, com especial atenção aos manuais Referências e Alternativas e ao Guia de
Direitos Humanos para utilizadores da Internet;

METODOLOGIA
A formação irá decorrer em formato residencial, respeitando os princípios pedagógicos de
educação não-formal. Considerando os objetivos principais do programa, as expectativas e
necessidades do grupo de participantes, a equipa irá desenhar o programa de modo a estimular
a aprendizagem e partilha, através de diferentes métodos como trabalhos de grupo, reflexões
individuais, brainstorming, jogos de aprendizagem, debates, etc. A formação será em língua
portuguesa.
A formação irá utilizar também a plataforma online da Academia Amnistia, em ambiente Moodle.

PROGRAMA PROVISÓRIO
Dia 12 de novembro

Introdução ao grupo e à formação
Chão comum sobre direitos humanos

Dia 13 de novembro

Chão comum sobre os direitos humanos
Compreender os processos de discriminação
Discurso de ódio

Dia 14 de novembro

Discurso de ódio (cont.)
O potencial das narrativas e das narrativas
alternativas

Dia 15 de novembro

Da teoria à prática
Exemplos de práticas
Construir uma narrativa com base nos direitos
humanos

Dia 16 de novembro

Planos de ação
Seguimento e avaliação

QUESTÕES LOGÍSTICAS
A formação irá decorrer em formato residencial na Pousada de Juventude do Porto, entre os dias
12 a 16 de novembro de 2021, com início às 15:00h de dia 12 e fim às 16:00h de dia 16. Alojamento
e refeições estão incluídas. É obrigatória a participação ativa do grupo de participantes na
totalidade dos dias e horários estipulados.
A estadia nas Pousadas de Juventude implica a aceitação das Normas e Condições em vigor para
toda a rede. Por favor, consulte Aqui. Solicita-se a apresentação de Certificado de Vacinação
Covid 19 com data de 14 dias antes do início da formação, ou teste PCR negativo feito nas 48
horas antes da entrada na Pousada.
A participação é gratuita, sendo que se prevê a disponibilização de uma cópia da versão em língua
portuguesa do manual Alternativas e do Guia de Direitos Humanos para os utilizadores da
internet.
Esta formação é certificada através da Amnistia Internacional Portugal, entidade certificada pela
Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) na área de formação 090 Desenvolvimento Pessoal
Todos os e todas as participantes irão ser alojados/as em quartos com ocupação individual. A
maioria dos quartos possui WC privativo. Todos os quartos são twin (duas camas individuais) pelo
que os e as participantes que desejarem partilhar o quarto poderão indicá-lo na ficha de
candidatura.
As refeições irão ser servidas na Pousada de Juventude. A ementa será partilhada no primeiro dia
da formação. As restrições alimentares indicadas no formulário de candidatura serão respeitadas.
A sala de trabalho e os quartos têm Wi-Fi.
Os quartos dispõem de toalhas.

PERFIL DOS E DAS PARTICIPANTES

O público-alvo desta formação serão jovens voluntárias/os (a partir dos 16 anos), técnicas/os de
juventude, educadoras/es e ativistas em Direitos Humanos. Será dada prioridade a participantes
das organizações parceiras e de outras organizações que já tenham desenvolvido ações no âmbito
do combate ao Discurso de Ódio ou trabalhem na promoção dos Direitos Humanos,
nomeadamente online, e que estejam em posição de colocar em prática as competências
adquiridas.
Após o fecho do período de candidaturas, será feita a seleção do grupo de participantes, de
acordo com os seguintes critérios:
●
●
●

Disponibilidade e motivação para participar em toda a formação, incluindo na fase de
follow-up;
Contributos que podem acrescentar ao processo de aprendizagem e ao grupo (perfil,
experiências, conhecimentos);
Diversidade do grupo (experiências profissionais e pessoais, diversidade geográfica
nacional, idades e equilíbrio de género).

CALENDÁRIO
O calendário indicativo do processo de seleção é o seguinte:
●

Até 31 de outubro de 2021 - Período de candidaturas

●

Até 05 de novembro de 2021 - Comunicação dos resultados

●

Até 09 de novembro de 2021 - Confirmação da participação pelas pessoas selecionadas

●

Até 10 de novembro de 2021 - Envio do pacote informativo/infopack ao grupo de
participantes com informações logísticas sobre a formação

ENTIDADES ENVOLVIDAS:
Promotor: IPDJ, através do Projeto Centro Internet Segura
Certificação: Amnistia Internacional Portugal

EQUIPA:
Apoio técnico IPDJ: Maria Margarida Saco e Fernando Espadinha
Formação: Luís Saldanha, Matia Losego, Sara Andrade

AVALIAÇÃO
Dado ser uma formação certificada, haverá um sistema de avaliação. Assim, a classificação final
no curso resultará da média ponderada, numa escala de 0-20 valores, das classificações
parcelares, tendo em conta os seguintes elementos de avaliação:
●
●

Participação e contributos para o processo de aprendizagem do grupo (60%)
Tarefa final (40%)

A tarefa final é individual e será lançada no final na formação. As e os participantes terão o prazo
de uma semana, a seguir à formação, para a realizar.
No final da formação será emitido um Certificado de Formação Profissional, emitido pelo Sistema
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), conforme legislação em vigor
(Portaria nº 474/2010 de 8 de julho), às e aos participantes que concluírem com aproveitamento.

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA E MAIS INFORMAÇÕES
A candidatura deve ser realizada através deste formulário, até ao dia 31 de outubro de 2021.
Para mais informações e eventuais esclarecimentos contacte-nos através do email geral@ipdj.pt.

