
Call for written submissions: 

Visit by the United Nations Working 

Group of Experts  

on People of African Descent to Portugal  

 
 
The UN Working Group of Experts on 
People of African Descent (WGEPAD) is 

undertaking a fact-finding visit to Portugal 
in November 2021. The Working Group’s 
visit is at the invitation of the Government 
and will be facilitated by OHCHR. The 

programme of the visit will include 
meetings with Government officials, 
national institutions, and civil society. 
 

Call for written submissions 

 
The Working Group would like to invite all 
interested individuals and organizations 

including people of African descent, 
representatives of civil society 
organizations, experts and academics to 
provide information on the human rights 

situation of people of African descent in 
Portugal. 
 
The Working Group is particularly 

interested in learning more about on the 
following topics: 
 
- Key concerns including the most 

significant human rights violations that 
people of African descent in Portugal 
experience. 
 

- Emblematic cases of racial discrimination 
faced by people of African descent living in 
Portugal; 
 

- Racial bias and discrimination in the 
criminal justice system and law 
enforcement, including racial profiling and 
combating terrorism; 

 
- Afrophobia, xenophobia, racially 
motivated acts of violence, hate crimes; 
 

Convite para contribuiçōes  escritas: 

Visita do Grupo de Trabalho das Nações 

Unidas de Peritos 

Sobre Pessoas Afrodescendentes a 

Portugal  
 
O Grupo de Trabalho das Nações Unidas de 
Peritos sobre Pessoas Afrodescendentes 

(GTEPAD) está a organizar uma visita de 
averiguação a Portugal em novembro de 
2021. A visita do Grupo de Trabalho é a 
convite do Governo e será facilitada pelo 

ACNUDH. O programa da visita incluirá 
reuniões com funcionários do Governo, 
instituições nacionais e sociedade civil. 
 

Convite para contribuições escritas 
 
O Grupo de Trabalho gostaria de convidar 
todos os indivíduos e organizações 

interessados, incluindo afrodescendentes, 
representantes de organizações da sociedade 
civil, especialistas e académicos, para 
fornecerem informações sobre a situação 

dos direitos humanos dos afrodescendentes 
em Portugal. 
 
O Grupo de Trabalho está particularmente 

interessado em saber mais sobre os 
seguintes tópicos: 
 
- Principais preocupações, incluindo as 

violações de direitos humanos mais 
significativas que os afrodescendentes 
vivenciam em Portugal. 
 

- Casos emblemáticos de discriminação 
racial enfrentados por afrodescendentes 
residentes em Portugal; 
 

- Preconceito e discriminação racial no 
sistema de justiça criminal e na aplicação da 
lei, incluindo identificação por “perfil 
racial” e combate ao terrorismo; 

 
- Afrofobia, xenofobia, atos de violência 
com motivação racial, crimes de ódio; 
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- Access to justice, protection of victims of 
racial discrimination and the legal aid 
system; 
 

- Access to education, health, employment, 
housing and public services; 
 
- Human rights of migrants and refugees, 

immigration laws, detention/probation 
centre; citizenship and deportation issues; 
 
 

- Representation in the media, racist 
discourse, stigmatization and negative 
stereotyping; negative use of political 
platforms; 

 
- Cultural Rights; 
 
- Education, history curriculum-recognition 

and remembrance of past atrocities and 
legacies, 
teacher training; 
 

- Racial equality and social cohesion; 
 
- The situation of youth and children; 
women and girls; and multiple/intersecting 

forms of 
discrimination; 
 
- Data collection/analysis and statistics on 

composition of the population. 
 
- Information on measures to prevent racial 
discrimination, protect victims of racism 

and improve the human rights situation of 
people of African descent (law, policies, 
action plans, special projects, programmes 
or other initiatives). 

 
Submissions should be sent to          
OHCHR-africandescent@un.org , 
preferably by 22 November 2021. 

 
Respondents are requested to limit their 
submission to substantive analysis and 
recommendations and a maximum of 2500 

words. Relevant reports, academic studies 
and other types of background materials can 

- Acesso à justiça, proteção das vítimas de 
discriminação racial e sistema de apoio 
judiciário; 
 

- Acesso à educação, saúde, emprego, 
habitação e serviços públicos; 
 
- Direitos humanos de migrantes e 

refugiados, leis de imigração, centros de 
detenção / liberdade condicional; questões 
de deportação e cidadania; 
 

- Representação nos media, discurso racista, 
estigmatização e estereótipos negativos; uso 
negativo de plataformas políticas; 
 

- Direitos culturais; 
 
- Educação, currículo de história - 
reconhecimento e lembrança de atrocidades 

e legados passados, 
formação de professores; 
 
- Igualdade racial e coesão social; 

 
- A situação dos jovens e das crianças; 
mulheres e meninas; e formas múltiplas / 
interseccionais de 

discriminação; 
 
- Recolha / análise de dados e estatísticas 
sobre a composição da população. 

 
- Informação sobre medidas para prevenir a 
discriminação racial, proteger as vítimas de 
racismo e melhorar a situação dos direitos 

humanos dos afrodescendentes (legislação, 
políticas, planos de ação, projetos especiais, 
programas ou outras iniciativas). 
 

As contribuições devem ser enviadas para 
OHCHR-africandescent@un.org, de 
preferência até 22 de novembro de 2021. 
 

Os respondentes devem limitar os seus 
contributos a análises substantivas e 
recomendações, num máximo de 2.500 
palavras. Relatórios relevantes, estudos 

académicos e outros tipos de materiais de 
apoio podem ser incluídos como anexo. 
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be attached as an annex. A short summary in 
English would be useful if the original 
submission is in another language. All input 
will be treated as confidential unless 

otherwise indicated. 
 

What is the WGEPAD? 
 

 
The WGEPAD is a UN body of independent 
experts appointed by the United Nations 
Human Rights Council and dedicated to 

improving the human rights situation of 
people of African descent. To fulfil its 
mandate, the WGEPAD undertakes country 
visits; holds two annual sessions; responds to 

information and allegations received 
concerning its mandate under the 
Communications procedure; and reports to 
United Nations Human Rights Council and 

the General Assembly on activities relating 
to the mandate. 

 

The purpose of country visits  

 
These visits provide an opportunity to 
examine in detail the situation of people of 
African descent in the country, to identify 

any problems and to make recommendations 
for how these could be resolved. By the 
nature of the mandate, the Working Group is 
required to look critically at the situation in a 

country and also identify good practices that 
could be replicated in other countries. The 
visits are intended to provide an independent 
and impartial assessment, which will then be 

of use to all actors. 
 

What happens during a country visit? 
 

 
The Working Group meets with relevant 
Government ministers, representatives of 
independent human rights institutions, UN 

agencies, civil society, academia, the media, 
human rights defenders, and people of 
African descent, among others. The 
Working Group will usually begin a visit in 

the capital city and then continue with visits 
to other cities or towns of particular 

Será útil um breve resumo em inglês se o 
contributo original for noutra lingua. Todas 
as contribuições serão tratadas como 
confidenciais, a menos que indicado de 

outra forma. 
 

O que é o GTEPAD? 

 

O GTEPAD é um órgão da ONU de peritos 
independentes nomeados pelo Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas e 
dedicado a melhorar a situação dos direitos 

humanos dos afrodescendentes. Para 
cumprir o seu mandato, o GTEPAD realiza 
visitas a países; realiza duas sessões anuais; 
responde a informações e alegações 

recebidas sobre o seu mandato no âmbito 
dos procedimentos de Comunicações; e 
apresenta relatórios ao Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas e à 

Assembleia Geral sobre as atividades 
relacionadas com o mandato. 
 

O objetivo das visitas ao país 

 
As visitas ao país oferecem a oportunidade 
de examinar com detalhe a situação dos 
afrodescendentes no país, identificar 

eventuais problemas e fazer recomendações 
para a sua resolução. Pela natureza do 
mandato, o Grupo de Trabalho deve analisar 
criticamente a situação num país e também 

identificar boas práticas que poderiam ser 
replicadas noutros países. As visitas têm 
como objetivo fornecer uma avaliação 
independente e imparcial, que então ficará 

disponível  para todos os atores. 
 

O que acontece durante uma visita ao 

país? 

 
O Grupo de Trabalho reúne-se com 
ministros do governo, representantes de 
instituições independentes de direitos 

humanos, agências da ONU, sociedade civil, 
academia, media, defensores de direitos 
humanos,  afrodescendentes, entre outros. O 
Grupo de Trabalho geralmente começará 

com uma visita na capital e, em seguida, 
continuará com visitas a outras cidades ou 



relevance to the role and situation of people 
of African descent. 
 

What sort of information is gathered 

during a visit? 
 
 
The Working Group will gather the 

following types of information: any forms 
of racism, racial discrimination, 
xenophobia, Afrophobia and related 
intolerance faced by people of African 

descent; measures taken to prevent racial 
discrimination and protect victims of racism 
and hate crimes; mechanisms for the 
protection, integration and inclusion of 

migrants and refugees; responses to multiple 
forms of discrimination that specific groups 
of African descent may face and the efforts 
undertaken by the authorities to protect 

people of African 
descent from violations. 
 

What happens after the visit? 

 
At the end of the visit, the Working Group 
holds a media conference and issues a press 
release with its preliminary findings and 

recommendations. The Working Group 
releases a mission report indicating, among 
other things, the main concerns and 
recommendations for action. The report on 

the visit to Portugal will be presented by the 
Working Group to the United Nations 
Human Rights Council in September 2022. 
 

 
Members of the Working Group: 
 
There are five members of the Working 

Group. Three members of the Working 
Group will participate in the Portugal visit. 

 

vilas de particular relevância para o papel e 
a situação dos afrodescendentes. 
 

Que tipo de informação é recolhida 

durante uma visita? 

 
O Grupo de Trabalho recolherá os seguintes 
tipos de informações: quaisquer formas de 

racismo, discriminação racial, xenofobia, 
afrofobia e intolerância relacionada, 
enfrentadas por afrodescendentes; medidas 
tomadas para prevenir a discriminação 

racial e proteger as vítimas de racismo e 
crimes de ódio; mecanismos de proteção, 
integração e inclusão de migrantes e 
refugiados; respostas às múltiplas formas de 

discriminação que grupos específicos de 
afrodescendentes possam enfrentar e os 
esforços empreendidos pelas autoridades 
para proteger os afrodescendentes de 

violações. 
 

O que acontece após a visita? 
 

No final da visita, o Grupo de Trabalho 
realiza uma entrevista coletiva e emite um 
comunicado à imprensa com as suas 
conclusões e recomendações preliminares. 

O Grupo de Trabalho divulga um relatório 
de missão indicando, entre outras coisas, as 
principais preocupações e ações 
recomendadas. O relatório da visita a 

Portugal será apresentado pelo Grupo de 
Trabalho ao Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas em setembro 
de 2022. 

 

Membros do Grupo de Trabalho: 
 
Existem cinco membros do Grupo de 

Trabalho. Três membros do Grupo de 
Trabalho vão participar na visita a Portugal. 
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