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A ACTA Center, líder do projeto, em parceria
com quatro organizações de países
europeus, iniciou o projeto
TAS – TESE, ANTÍTESE, SÍNTESE –
MIGRATION LABS, do programa Europa para
os Cidadãos, Vertente 2. Compromisso
democrático e participação cívica, no quadro
de ação da sociedade civil da UE.
Os parceiros do projeto são:
- Vocal Europe/ Bélgica
- Cooperazione Paesi Emergenti/ Itália
- Terraforming/ Sérvia
- Instituto Marquês de Valle Flôr/ Portugal
Dos 411 projetos submetidos, para as
candidaturas 2019, “Medida 2.3 - Civil Society
Projects of the programme”, apenas 29 foram
aprovados com financiamento. O TAS foi um
desses projetos!

O PROJETO
TAS -TESE, ANTÍTESE E
SÍNTESE MIGRATION LABS
O programa Europe for Citizens visa
promover a cidadania europeia através da
participação cívica e democrática.
Pretende, também, estimular essa
participação pela difusão de informação
sobre políticas da UE, junto dos seus

cidadãos e pelo fomento de oportunidades
de participação social, intercultural e de
voluntariado.
As prioridades definem-se pela promoção de
diálogo cultural, de mútuo entendimento e
do combate à estigmatização de grupos de
migrantes e de minorias.
Neste contexto é essencial criar condições
que permitam aos cidadãos participar nos
processos de criação de políticas da União
Europeia, de forma a fortalecer a
solidariedade entre os cidadãos europeus e
garantir que as organizações da sociedade
civil, os seus membros e qualquer membro
da sociedade estejam envolvidos na vida
democrática da União Europeia.

OBJETIVO GERAL
Promover a cidadania europeia e melhorar as
condições de participação cívica e
democrática na União Europeia no âmbito da
vertente 2, prioridades plurianuais 2
“Promover a solidariedade em tempos de
crise” e 3 “Promover o diálogo intercultural e
a compreensão mútua e combater a
estigmatização dos migrantes e grupos
minoritários".

REFLETIR

OBJETIVO ESPECÍFICO

sobre os diferentes
padrões, tendências e especificidades das
políticas de migração e de integração.

Incentivar a participação democrática e
cívica dos jovens – incluindo decisores
políticos e outros atores do desenvolvimento
- dos países parceiros, informando sobre o
processo de elaboração de políticas da União
Europeia no quadro das migrações e
promover oportunidades de capacitação
social e intercultural, bem como de
voluntariado a nível europeu.

Cada workshop irá contar com a
participação via videoconferência de um
decisor político da União Europeia, um
migrante, um formador e um representante
de um país parceiro.
A metodologia utilizada nos WorkLabs será
participativa e serão previligiadas
apresentações, mesas redondas,
simulações e debates.

AUDIÊNCIA
565 jovens, incluindo decisores políticos
e outros atores do desenvolvimento dos
países parceiros, especialistas em
antidiscriminação/profissionais;
empresários/empresas;
organizações da Sociedade Civil;
líderes comunitários;

OS RESULTADOS
Plataforma Web do TAS – onde estarão
disponíveis os conteúdos dos WorkLabs. A
Plataforma irá, igualmente, garantir que
todos os atores do desenvolvimento
acedam aos materiais analisados e
produzidos no âmbito do projeto. Assegura
também a visibilidade e sustentabilidade do
mesmo.
18 newsletters

comunidade educativa;

26 vídeos

cidadãos europeus e da União Europeia;

3 webinars
5 eventos de disseminação

decisores políticos da União Europeia;
público em geral;
jornalistas/media;
autoridades locais;
jovens.
O projeto irá, ainda, envolver voluntários do
Corpo Europeu de Solidariedade, em
atividades de voluntariado relacionadas com
as migrações, de acordo com as
especificidades de cada organização de
acolhimento parceira.

AS ATIVIDADES
Todos os parceiros irão organizar 5
WorkLabs para:

ANALISAR como reagem os países
ao passarem de países de acolhimento
de migrantes a países de envio.

CONSCIENCIALIZAR sobre as

diferentes vagas de migrantes na Europa
(internas e externas).

1 evento internacional em Bruxelas - para
sensibilizar para a existência de diferentes
grupos de migrantes na Europa (migrantes
europeus e não europeus) e para os vários
padrões, tendências e especificidades
existentes, relacionadas aos migrantes.

PARTICIPAR NO PROJETO
Para se juntar à comunidade do TAS só terá
de enviar um email para info@imvf.org.
Pode também seguir-nos através do website
do IMVF (mais tarde do website do projeto)
e das redes sociais.
Junte-se a nós e faça a diferença na
construção de narrativas que situam as
migrações como um pilar do processo de
desenvolvimento glocal.
Saiba mais sobre o projeto em: aqui
Período de implementação: 1 de março de
2020 a 31 de agosto de 2021.
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