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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), enquanto
entidade responsável pela atribuição de incentivos públicos a órgãos de comunicação social de
âmbito local e regional, sublinha a importância do combate ao racismo e à xenofobia.
A CCDRC está empenhada no cumprimento do princípio da tolerância, incentivando a deteção
e o reporte (à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e às autoridades judiciais) de
manifestações de discriminação contra migrantes publicadas ou difundidas pelos jornais e
rádios locais, particularmente os que se candidatam a incentivos públicos.
Este envolvimento da CCDRC surge no âmbito do Plano Nacional de Implementação do Pacto
Global das Migrações.
O Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares foi aprovado pela
Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 2018. Este Pacto baseia-se em 10 princípios
orientadores que promovem uma visão centrada nas pessoas, a cooperação internacional, a
soberania nacional, o Estado de Direito, o desenvolvimento sustentável, o respeito pelos
direitos humanos, a igualdade de género, o superior interesse das crianças e a abordagem
holística das migrações, envolvendo todos os níveis da Administração e da sociedade civil.
Estes princípios são refletidos nos 23 objetivos do Pacto, os quais serão continuamente
implementados pelos Estados signatários, através de planos nacionais.
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O Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações, foi aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2019, de 20 de agosto. O Plano segue a estrutura
de 23 objetivos do Pacto Global das Migrações, de modo a abranger todas as dimensões
relevantes do fenómeno migratório. Para cada objetivo são definidas medidas de
implementação (97 no total), identificando-se os respetivos prazos de execução e as áreas
governativas envolvidas.
A mobilização das CCDR encontra-se prevista na medida de implementação n.º 74, do objetivo
n.º 17 “Eliminar todas as formas de discriminação e promover um discurso público baseado em
factos concretos na construção de perceções acerca da migração”.
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