CÓDIGO DE CONDUTA PARA A LUTA CONTRA OS DISCURSOS ILEGAIS DE
INCITAÇÃO AO ÓDIO EM LINHA
Facebook, Microsoft*, Twitter e Youtube (empresas de tecnologias de informação, a seguir
designadas «empresas de TI») – que participam também no Fórum da UE sobre a Internet –
partilham, juntamente com outras plataformas e empresas de redes sociais, a responsabilidade
coletiva e o orgulho de promover e facilitar a liberdade de expressão em todo o mundo em
linha.
As empresas de TI partilham igualmente o compromisso da Comissão Europeia e dos
Estados-Membros da UE de combater os discursos ilegais de incitação ao ódio em linha. Por
discursos ilegais de incitação ao ódio, tal como definidos na Decisão-Quadro 2008/913/JAI
do Conselho, de 28 de novembro de 2008, relativa à luta por via do direito penal contra certas
formas e manifestações de racismo e xenofobia, bem como nas legislações nacionais que a
transpõem, entende-se a incitação pública à violência ou ao ódio contra um grupo de pessoas
ou os seus membros, definido por referência à raça, cor, religião, ascendência ou origem
nacional ou étnica. As empresas de TI e a Comissão Europeia salientam também a
necessidade de defender o direito à liberdade de expressão, o qual, como o Tribunal Europeu
dos Direitos do Homem afirmou «é aplicável não só a "informações" ou "ideias" acolhidas
favoravelmente ou consideradas inofensivas ou indiferentes, mas igualmente para as que
magoam, chocam ou incomodam o Estado ou uma parte da população»1.
A sociedade em geral e, em particular, as organizações da sociedade civil (OSC) têm
igualmente um papel essencial a desempenhar na prevenção do aumento da incitação ao ódio
em linha, mediante a elaboração de discursos alternativos que promovam a não discriminação,
a tolerância e o respeito, nomeadamente através de atividades de sensibilização.
As empresas de TI apoiam os esforços envidados pela Comissão Europeia e os EstadosMembros da UE que visam encontrar uma resposta para o problema das plataformas em linha
que oferecem oportunidades de propagação viral dos discursos de incitação ao ódio em linha.
A propagação de discursos ilegais de incitação ao ódio em linha repercute-se negativamente
não só nos grupos ou indivíduos visados, como afeta também todos aqueles que, nas nossas
sociedades abertas, defendem a liberdade, a tolerância e a não discriminação, tendo um efeito
inibidor sobre o discurso democrático nas plataformas em linha.
A declaração comum do Conselho extraordinário de ministros da Justiça e Assuntos Internos
de 24 de março de 2016 sobre os atentados terroristas perpetrados em Bruxelas sublinha que
«a Comissão intensificará o trabalho com as empresas informáticas, nomeadamente no Fórum
Internet da UE, para contrariar a propaganda terrorista e elaborar, até junho de 2016, um
código de conduta contra o discurso de ódio na Internet»2.
Para impedir a propagação de discursos ilegais de incitação ao ódio, é essencial garantir que a
legislação nacional pertinente que transpõe a Decisão-Quadro 2008/913/JAI do Conselho é
integralmente aplicada pelos Estados-Membros, tanto no ambiente linha como fora de linha.
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Serviços ao consumidor alojados pela Microsoft, se pertinente.
Handyside contra o Reino Unido, acórdão de 7 de dezembro de 1976, § 49.
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/24-statement-on-terrorist-attacks-inbrussels-on-22-march/
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Embora a eficácia da aplicação das disposições que criminalizam os discursos de incitação ao
ódio dependa de um sistema sólido de aplicação de sanções penais contra os autores deste tipo
de discurso, tal sistema deve ser complementado por medidas que garantam que os discursos
ilegais de incitação ao ódio em linha sejam prontamente intercetados pelos intermediários e as
plataformas de redes sociais em linha, após receção de uma notificação válida num prazo
adequado. Para ser considerada válida, a notificação deve ser suficientemente precisa ou
devidamente justificada.
As empresas de TI sublinham que o presente código de conduta3 tem por objetivo orientar as
suas atividades, bem como partilhar as melhores práticas com outras empresas, plataformas e
operadores de redes sociais da Internet.
As empresas de TI que estão na linha da frente da luta contra a propagação dos discursos
ilegais de incitação ao ódio em linha acordaram com a Comissão Europeia um código de
conduta que estabelece os seguintes compromissos públicos:


As empresas de TI dispõem de procedimentos claros e eficazes para examinar as
notificações relativas aos discursos ilegais de incitação ao ódio difundidos através dos
serviços por eles prestados, de forma a poderem retirar ou impossibilitar o acesso a tais
conteúdos. As empresas de TI dispõem de regras ou orientações internas que proibem
claramente a promoção da incitação à violência e a comportamentos odiosos.



Após a receção de uma notificação válida de retirada, as empresas de TI examinam o
pedido à luz das suas regras e orientações internas e, se necessário, da legislação nacional
que transpõe a Decisão-Quadro 2008/913/JAI e confiam a análise dos pedidos a equipas
especializadas.



As empresas de TI examinam a maioria das notificações válidas que solicitam a retirada
dos discursos ilegais de incitação ao ódio em menos de 24 horas e, se necessário, retiram
ou impossibilitam o acesso a tais conteúdos.



Além disso, as empresas de TI desenvolvem junto dos seus utilizadores iniciativas de
educação e de sensibilização sobre os tipos de conteúdos não autorizados, com base nas
suas regras e orientações internas. O sistema de notificação pode ser utilizado como
instrumento para esse efeito.



As empresas de TI fornecem informações sobre os procedimentos aplicáveis à
apresentação das notificações, a fim de melhorar a rapidez e a eficácia da comunicação
entre as autoridades dos Estados-Membros e as empresas de TI, em especial no que se
refere às notificações e à desativação do acesso ou à retirada dos discursos ilegais de
incitação ao ódio em linha. As informações devem transitar pelos pontos de contacto
nacionais designados pelas empresas de TI e pelos Estados-Membros, respetivamente.
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O artigo 16.º da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa
a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no
mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrónico», JO L 178 de 17.7.2000) estabelece que os EstadosMembros e a Comissão incentivarão a redação, pelas associações e organizações de comerciantes,
profissionais ou de consumidores, de códigos de conduta a nível comunitário, destinados a contribuir para a
correta aplicação dos artigos 5.º a 15.º.

2

Deste modo, os Estados-Membros e, em especial, os serviços responsáveis pela aplicação
da lei podem familiarizar-se melhor com os métodos utilizados para reconhecer e notificar
as empresas que veiculam discursos ilegais de incitação ao ódio em linha.


As empresas de TI farão os possíveis por que a colocação dos avisos e a sinalização dos
conteúdos que promovem a incitação à violência e a comportamentos odiosos sejam
efetuadas por peritos, em especial através de parcerias com as OSC, fornecendo
informações claras sobre as regras e as orientações internas de cada empresa, bem como
sobre as regras aplicáveis aos procedimentos de sinalização e notificação. As empresas de
TI procuram reforçar as parcerias com as OSC alargando o âmbito geográfico das mesmas
e, se for caso disso, proporcionando apoio e formação para que as OSC parceiras
desempenhem um papel de «informadores de confiança» ou equivalente, tendo
devidamente em conta a necessidade de preservar a sua independência e a sua
credibilidade.



As empresas de TI contam com o apoio dos Estados-Membros e da Comissão Europeia
para garantir o acesso a uma rede representativa de OSC parceiras e de «informadores de
confiança» em todos os Estados-Membros, que as ajudarão a elaborar notificações de alta
qualidade. As empresas de TI publicam nos seus sítios Web informações sobre os
«informadores de confiança».



As empresas de TI organizam periodicamente ações de formação para o seu pessoal sobre
a atual evolução da sociedade e trocam opiniões sobre as possibilidades de melhoria.



As empresas de TI intensificam a cooperação entre elas e com outras plataformas e
empresas de redes sociais para melhorar o intercâmbio de melhores práticas.



Reconhecendo o valor das vozes independentes que se elevam contra a retórica do ódio e
dos preconceitos, as empresas de TI e a Comissão Europeia desejam prosseguir o trabalho
de identificação e promoção de discursos alternativos independentes, de novas ideias e
iniciativas e de apoio a programas educativos que fomentem o pensamento crítico.



As empresas de TI intensificam a sua colaboração com as OSC tendo em vista a
organização de ações de formação sobre as melhores práticas no domínio da luta contra a
retórica do ódio e os preconceitos e aumentam a escala das suas ações de sensibilização
proativas junto das OSC, a fim de as ajudar a desenvolver campanhas eficazes de luta
contra os discursos de incitação ao ódio. A Comissão Europeia, em cooperação com os
Estados-Membros, contribui para este esforço mediante a adoção de medidas destinadas a
fazer um levantamento das necessidades e das exigências específicas das OSC neste
domínio.



A Comissão Europeia, em coordenação com os Estados-Membros, promove também a
adesão de outras plataformas e empresas de redes sociais aos compromissos enunciados
no presente código de conduta.

As empresas de TI e a Comissão Europeia acordam em avaliar periodicamente os
compromissos públicos enunciados no presente código de conduta, bem como o seu impacto.
Acordam igualmente em continuar o debate sobre a forma de promover a transparência e de
fomentar narrativas alternativas que contrariem os discursos de incitação ao ódio. Para o
efeito, serão organizadas reuniões periódicas e, até ao final de 2016, será apresentada uma
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avaliação preliminar ao grupo de alto nível da UE para a luta contra o racismo, a xenofobia e
outras formas de intolerância.
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