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5 países, 5 organizações, 1 
plataforma, 10 participantes, 
5 horas

ATIVIDADES | TIMELINE 

TAS -TESE, ANTÍTESE, 
SÍNTESE - MIGRATION 
LABS

O projeto TAS - Tese, Antítese, Síntese  - 
Migration Labs vai contribuir para a 
promoção da cidadania europeia e melhorar 
as condições de exercício das participações 
cívicas e democráticas na União Europeia, 
desenvolvendo mecanismos para uma 
melhor compreensão do processo de 
elaboração de políticas de migração da 
União Europeia, por parte dos seus 
cidadãos e criar oportunidades específicas 
de participação social, intercultural e de 
voluntariado.

SABE MAIS SOBRE O PROJETO: tasmigrationlab.eu

Cofinanciado pelo Programa 
“Europa para os Cidadãos” 

da União Europeia

https://tasmigrationlab.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://tasmigrationlab.eu/


FACTOS & NÚMEROS

MITO VS REALIDADE
WORKLAB  - TESE I

PARA QUÊ
Conhecer e desconstruir preconceitos e 
estereótipos sobre as migrações. Atuais 
políticas migratórias, partilha de 
ferramentas úteis para compreender e 
interpretar os discursos veiculados 
pelos meios de comunicação, as suas 
causas e os seus efeitos.

QUANDO
Junho 2020 

INSCRIÇÕES
Vem criar narrativas factuais sobre as 
migrações! Se tens entre 18 a 30 anos e 
queres participar nas atividades do 
projeto, inscreve-te aqui.

3 DEDOS DE CONVERSA 
COM…

Poderá Portugal ser considerado 
um país de referência de boas 
práticas de diálogo intercultural? 

Portugal tem vindo a desenhar políticas 
públicas que pretendem diminuir as 
desigualdades e garantir a justiça 
social para as pessoas migrantes. 
Porém, acredito que ainda estamos um 
pouco longe de sermos uma referência, 
pois na implementação e mesmo na 
avaliação do impacto das boas práticas 
na vida das pessoas ainda verificamos 
muitas discriminações que impedem as 
pessoas migrantes de terem os seus 
direitos assegurados. 

Número de migrantes 
internacionais a nível global 
em 2019: 272 milhões (3,5% 
da população mundial)

52% dos migrantes 
internacionais eram do sexo 
masculino; 48% eram do 
sexo feminino

A população global de 
refugiados era de 25,9 
milhões em 2018

Fonte: World Migration Report, 2020, IOM

MITO: A cooperação para o 
desenvolvimento pode reduzir a 
migração irregular.

REALIDADE: O objetivo primordial da 
política europeia de cooperação para o 
desenvolvimento é reduzir a pobreza e 
promover o desenvolvimento dos países 
a que se destina, tal como estabelecido 
no art. º 208 do Tratado de Lisboa. Ou 
seja, o objetivo da ajuda ao 
desenvolvimento não é prevenir as 
migrações ou impedir que as pessoas se 
desloquem entre países. 

Fonte: Migrações e Desenvolvimento, 2017, 
Patrícia Magalhães Ferreira 

Cyntia de Paula, 
Presidenta da Casa 
do Brasil de Lisboa

https://docs.google.com/forms/d/11WaGwWggbtDiVr2z13Lem0AnXkVbVgqVEyRezZBRRqk/viewform?edit_requested=true


SUGESTÕES DE 
LEITURARecorda algum exemplo em que a 

imagem dos migrantes tenha sido 
estereotipada?

Os estereótipos relacionados às 
mulheres imigrantes de nacionalidade 
brasileira que ainda hoje estão 
presentes na sociedade portuguesa.
O imaginário de uma mulher 
hipersexualizada, associada ao 
trabalho sexual, possuidora de um 
corpo colonial disponível reforça 
preconceitos e diversas 
discriminações que essas imigrantes 
sofrem diariamente, influenciando 
diretamente no acesso aos seus 
direitos de forma negativa, além de 
estarem na base, junto com o 
machismo, de violências de género, 
como o assédio.

Uma sugestão para combater 
preconceitos e estereótipos sobre 
migrantes e minorias.

Representatividade. É fundamental que 
as pessoas imigrantes ocupem 
diversos espaços em uma sociedade, 
em diversas profissões, em cargos de 
decisão e de implementação de 
decisões. Os/as imigrantes não podem 
estar condicionados apenas aos 
lugares tradicionalmente reservados, 
como os empregos mais precários. 
Quanto mais espaços ocuparmos de 
forma igualitária, mais próximos/as 
estaremos das pessoas da sociedade 
de acolhimento. Além disso, maior 
será a troca e a sensibilização para a 
desconstrução do "outro" como 
inimigo/a.

World Migration Report, 2020, IOM
LER

Migrações e Desenvolvimento, 2017, 
Patrícia Magalhães Ferreira
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PARCEIROS: 
ACTA Center (Roménia) | Cooperazione Paesi Emergenti (Itália) | Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal) | 
Terraforming (Sérvia) | Vocal Europe (Bélgica)
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https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2018/02/estudomigracoes_coerencia.pdf
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2018/02/estudomigracoes_coerencia.pdf
https://www.actacenter.ro/
https://www.vocaleurope.eu
https://cope.it/it/
https://terraforming.org/
https://www.imvf.org/



