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O projeto eMORE contribui para o desenvolvimento, teste e partilha de
um modelo de conhecimento sobre discurso de ódio online e crimes
de ódio offline, tendo por base um sistema conjunto, circular e avançado
de monitorização e denúncia, de forma a potenciar a compreensão do
fenómeno/tendências na internet e offline, a possibilitar uma análise
comparativa ao nível nacional e europeu e, a fomentar a uniformização
dos esforços nacionais e europeus de combate aos incidentes
motivados pelo ódio.
O modelo assenta em quarto grandes elementos:

01

Abordagem tecnológica inovadora
e multidisciplinar

02
03
04

Conhecimento profundo e
atualizado

Cooperação entre as relevantes
entidades públicas e privadas
Visibilidade e envolvimento das vítimas/
testemunhas e da população em geral

www.emoreproject.eu

Atividades:

Rastreador

Monitorização de
discurso de ódio
online e denúncia
de crimes de ódio
Geração de
conhecimento

APP

Casos piloto

Plataforma de
conhecimento

Formação, networking
e disseminação

Ferramentas
tecnológicas:

Produtos do Projeto:
Eventos:
Seminários nacionais
Formação presencial
Módulos de e-learning

Relatórios de
investigação
Desenvolvimento de
guidelines/manuais
Recomendações
para ação

O projeto desenvolverá uma plataforma de conhecimento disponível para o público-alvo, que permitirá
uma análise aprofundada do fenómeno online/offline de crimes de ódio.
A plataforma processará os dados/informação recolhida através de duas ferramentas também
desenvolvidas pelo projeto: um rastreador (crawler) que monitorizará a internet e uma aplicação (App)
para denunciar crimes – a ser testada em 9 países participantes.

A base do conhecimento incluirá as mais relevantes categorias de ofensas motivadas pelo
ódio (género, raça, religião, orientação sexual e deficiência).

Objetivos

Desenvolver/testar uma ferramenta
inovadora que detete/monitorize
automaticamente o discurso de ódio
online

Promover o envolvimento de vítimas/
testemunhas/outras pessoas envolvidas
através do acesso à App

Desenvolver/testar uma ferramenta de
denúncia (App) multinível de crimes de
ódio

Promover o networking/cooperação entre
públicos estratégicos e capacitá-los

Desenvolver/testar um modelo de
conhecimento compreensivo e circular,
fundado na integração dos dados/
informação recolhida pelas ferramentas
de monitorização e de denúncia
desenvolvidas pelo projeto

Aumentar a visibilidade e disseminação
dos resultados, promovendo a sua
sustentabilidade e transferência do ónus
para os Estados-membros da União
Europeia
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