
 

  

 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PORTAL RED 

REDE EUROPEIA DE DIREITOS,IGUALDADE E DIVERSIDADE  
 

Quinta-feira, dia 3 de Maio de 2012, às 18:00 horas na sede do SOS Racismo, em Lisboa 

 

 

A RED European Network é uma rede de investigação independente composta por 17 

organizações da sociedade civil e centros de investigação de Estados-membros da União 

Europeia que se encontra a desenvolver o Portal RED (Rights, Equality & Diversity). Este 

tem como objectivo informar e documentar sobre situações e incidentes de racismo, crimes 

de ódio e discriminação, assim como sobre boas práticas e políticas públicas. O Institute for 

Rights, Equality & Diversity (iRED), sedeado na Grécia, coordena a RED European Network. 

O objectivo geral desta rede é contribuir para colmatar lacunas do actual estado da 

investigação sociopolítica no que toca ao relato actualizado e efectivo sobre a situação dos 

direitos fundamentais aos níveis nacional e da UE. 

 
O Portal RED é uma ferramenta online que é útil a jornalistas, investigadores, decisores 

públicos e ao público em geral. De utilização simples e funcionando com o suporte de 

mapas, possibilita uma visão global e uma perspectiva comparativa da situação relativa ao 

racismo, xenofobia e discriminação contra imigrantes e minorias, assim como sobre boas 

práticas e políticas de promoção da igualdade em diferentes Estados-membros da UE (na 

primeira fase de desenvolvimento serão cobertos 17 países). Os seus componentes 

principais são o Sistema de Alerta Rápido, no qual a informação sobre incidentes racistas, 

políticas públicas, boas práticas e estudos de caso será disponibilizada na internet em tempo 

real com recurso a mapas; e o Atlas RED do Racismo, Discriminação e Igualdade, no qual 

são utilizados 125 indicadores relacionados com as políticas públicas, a legislação e as 

práticas e 38 indicadores demográficos e estatísticos que permitem uma visão abrangente do 

combate ao racismo e à discriminação em áreas diversas, como emprego, habitação, 

educação, saúde, segurança social, participação política e justiça, entre outras. 

 
A apresentação do Portal RED, das suas funcionalidades e potencialidades, será levada a 

cabo pela equipa da Númena – Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas 

envolvida nesta parceria internacional. A apresentação será comentada pelos membros do 

SOS Racismo, alargando-se de seguida a discussão ao conjunto dos presentes. 

 



      

 

A apresentação a realizar no dia 3 de Maio de 2012, terá entrada livre e decorrerá na 

sede do SOS Racismo pelas 18:00 horas. 

 
Local: Quinta da Torrinha, Zona 1, Lote 11, Loja A, 1750 Lisboa Ameixoeira 
 
Como chegar: Poderá utilizar o autocarro da Carris nº 796, com partida junto ao 
metropolitano de Entre-campos, ou o nº757, com partida do campo das Amoreiras. 
 
 
 

 


