
A B E T TER  WAY  FORWARD:  O  PL A N O  E S TR ATÉGICO  A NTIRR ACIS M O 

D E  3  A N OS  visa o racismo sistemático nas políticas, decisões e nos programas 

do governo para que todos possam concretizar o seu potencial único e participar 

plenamente na sociedade. 

O racismo sistemático – incluindo racismo contra os negros, indígenas, islamofobia 

e racismos vivenciados por outras comunidades raciais - está profundamente 

enraizado nas nossas vidas quotidianas e nas instituições às quais recorremos para 

serviços públicos essenciais. Isto cria um fosso ainda maior entre os privilegiados e os 

desfavorecidos. Isto não é aceitável, precisamos de mudar o nosso comportamento e 

quebrar barreiras para promover a igualdade racial.  

Plano Estratégico 
Antirracismo de 3 
Anos de Ontário 

FORWARD
A BETTER WAY

/  Quadro e Diretrizes 
de Recolha de Dados 
Desagregados por Raça  
fortalecer e uniformizar a recolha 

de dados com base na raça, análise 

e divulgação pública de dados 

desagregados pelo governo e pelas 

instituições. 

 

/  Quadro de Avaliação do 
Impacto do Combate ao 
Racismo  
antecipar e remover proactivamente 

preconceitos inconscientes, examinando 

de que forma grupos indígenas e raciais 

diferentes podem ser afetados por 

programas e políticas do governo e das 

instituições.

Política, 
Investigação 
e Avaliação

Sustentabilidade 
e 
Responsabilidade

Educação e 
Sensibilização 
Públicas

Colaboração da 
Comunidade

/  Legislação Antirracismo  
viabilizar o compromisso contínuo do 

governo relativamente ao antirracismo com 

propostas de legislação que, se aprovadas, 

dariam ao governo autoridade para permitir 

a utilização de critérios para recolha de 

dados relacionados com a raça por parte das 

organizações e um quadro de avaliação do 

impacto do combate ao racismo. A legislação 

proposta também estipularia iniciativas de 

combate ao racismo, objetivos mensuráveis, 

divulgação pública e consultas à 

comunidade, através de planos estratégicos 

plurianuais renováveis.  

/  Divulgar Publicamente o 
Progresso 
para exibir resultados contínuos de A
Better Way Forward e partilhar lições

assimiladas.

/  Educação e Sensibilização 
Públicas Visadas  
aumentar a compreensão do público 

para as muitas formas de racismo, 

incluindo a ênfase no racismo contra 

negros, indígenas, antissemitismo, 

islamofobia e outras formas de racismo 

contra grupos raciais como os sikhs.

Como parte deste trabalho, serão 

envolvidas organizações comunitárias 

para compreender melhor as causas e 

o impacto da islamofobia, desenvolver 

a educação pública para estudantes e 

explorar a recolha e a publicação de 

incidentes de islamofobia denunciados. 

/  Grupo Ministerial de 
Consulta Antirracismo   
viabilizar um diálogo contínuo com 

parceiros comunitários e representantes 

das empresas com especialização em 

antirracismo específica do setor, assim 

como uma experiência vivenciada, 

apoiar a implementação do plano. 

/  Conferência Antirracismo
reunir investigadores, parceiros 

comunitários, especialistas e 

criadores de políticas para troca 

de conhecimentos e avaliação das 

ferramentas, estratégias e quadros de 

combate ao racismo do governo.

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  O  P L A N O  E S T R AT É G I C O  A N T I R R AC I S M O  D E  3  A N O S  D E  O N TÁ R I O  

será liderado pela Direção Antirracismo de Ontário (Ontario’s Anti-Racism Directorate). Para mais 

informações, visite 

ontario.ca/antiracism

É essencial combater o racismo de um 

modo geral, mas não podemos ter uma 

abordagem única adaptada a todos. É 

fundamental abordar as disparidades 

desproporcionais que algumas 

comunidades enfrentam.  

/  Estratégia de Combate ao 
Racismo contra os Negros 
abordar o racismo contra os negros em 

setores particulares, como o bem-estar 

infantil, a educação e a justiça, potenciando 

as iniciativas de parceria entre ministérios e 

estabelecendo objetivos mensuráveis que 

serão divulgados publicamente.

/  Estratégia Antirracismo 
Centrada na População 
Indígena  
a ser desenvolvida em colaboração 

com parceiros indígenas para assinalar 

o racismo sistemático vivenciado por 

pessoas indígenas, demonstrando o 

empenho do governo na reconciliação.  

/  Estratégia de Combate ao 
Racismo no Serviço Público de 
Ontário (OPS)  
para aumentar a consciencialização 

e a sensibilidade para o racimos 

sistemático, desenvolver e implementar 

ferramentas, táticas e objetivos para 

combater o racismo no OPS.

Iniciativas 
Antirracismo 
Específicas da 
População
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