
 

CÍRCULO DO PORTO 

 

Projeto de Recomendação à Assembleia da República 

 

Os deputados do Círculo do Porto apresentam à Assembleia da República as seguintes 

recomendações: 

 

1.  Propõe-se a criação de um grupo de trabalho constituído por especialistas da área, para se 

deslocarem às escolas, para prestar apoio na identificação de casos de discriminação nas 

redes sociais. Este apoio seria dado através de formação dada aos docentes, permitindo 

que estes ficassem dotados de instrumentos que lhes facultassem uma gestão da 

informação online, nas redes, para que as situações de discriminação e bullyng fossem 

sinalizadas. Este grupo seria formado através de voluntariado ou em contexto de estágio 

profissional. 

2.  Propomos o alargamento da linha SOS já existente por um período de 24 horas de 

atendimento, para que os alunos vítimas de discriminação se sintam mais protegidos. 

Deste modo, as vítimas poderão apresentar queixa, desabafar e pedir aconselhamento. 

Propomos também que seja prestado apoio psicológico às vítimas. Os operadores seriam 

técnicos voluntários, e, eventualmente, através de um acordo com o fundo de 

desemprego, técnicos desempregados, permitindo que especialistas na área de 

aconselhamento pudessem dar assistência a situações que surgissem. É nossa 

recomendação que esta medida seria valiosa para as vítimas, visto que, desta maneira, 

teriam apoio para conseguir superar situações que pudessem surgir, tornando os 

indivíduos mais fortes e atentos no futuro. 

3.  Publicação de leis de controlo das redes sociais que dignifique o seu bom uso e penalize 

todos os que fizerem um uso indevido das mesmas, nomeadamente, na criação de um 

perfil ser obrigatório um número de identificação pessoal. Com isto propomos a criação do 

bilhete de identificação eletrónico. 

4.  Divulgar através das redes sociais a definição de discriminação, em grupos ou fóruns de 

discussão, criados para esse fim, bem como informar acerca de todos os aspetos sob os 

quais se desenvolve. 

 

         Aprovado na Sessão Distrital realizada no Porto a 5 de março de 2012. 
 


