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WORKLAB - TESE I 

02.06.2020 | 17H00–18H30 | ONLINE (ZOOM) 

OS JOVENS E AS NARRATIVAS SOBRE AS MIGRAÇÕES 

 

PROJETO 

O projeto TAS – Tese, Antítese, Síntese | Migration Labs irá promover os valores da cidadania 

europeia e a melhoria das condições de exercício de participação cívicas e democráticas a nível da 

União Europeia, reiterando os valores da solidariedade, do diálogo intercultural e do mútuo 

entendimento e combatendo preconceitos relativos a migrantes e minorias. 

 

WORKLABS 

Ao longo de 5 WorkLabs iremos analisar as atuais narrativas sobre migração e o padrão dos 

diferentes grupos de migrantes na Europa. Esta análise permitir-nos-á conhecer e desconstruir 

preconceitos e estereótipos sobre as migrações e debater as atuais políticas migratórias nacionais 

e internacionais. Dos jovens que participarem em todos os WorkLabs, dois serão selecionados para 

o evento final em Bruxelas. Essa seleção será feira por um júri e assente nos seguintes critérios: a 

compreensão (clareza) do tema, a participação e relevância dos argumentos, e a capacidade de 

comunicar e desenvolver o raciocínio lógico. 

 

DESTINATÁRIOS 

Todos os jovens entre os 18 e os 30 anos empenhados na promoção da justiça social e motivados 

para a transformação social, económica, política e ambiental. 

Todos os jovens participantes irão receber um certificado de participação por sessão. Se 

acompanharem todo o ciclo de WorkLabs receberão igualmente uma carta de recomendação do 

IMVF. 

https://www.imvf.org/project/tas-tese-antitese-sintese-labs/
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WORKLAB - TESE I | OS JOVENS E AS NARRATIVAS SOBRE AS MIGRAÇÕES 

 

ENQUADRAMENTO 

A intolerância e as narrativas securitárias contra os migrantes têm-se disseminado um pouco por 

toda a Europa. Não obstante os valores e princípios que caracterizam a União Europeia, a atual 

política migratória alberga um conjunto de incoerências, que não permite a consolidação entre os 

Estados-membros de políticas migratórias justas, capazes de garantir a dignidade da pessoa 

humana e um processo de desenvolvimento mais justo e inclusivo. Apesar de Portugal ser um dos 

poucos países europeus que dispõe de uma sólida política de acolhimento e integração de 

migrantes, é necessário consolidar uma narrativa fatual que demonstre a importância das 

migrações nas sociedades atuais e pôr fim aos principais preconceitos e estereótipos associados 

aos migrantes e aos movimentos migratórios. Reconhecendo o papel dos jovens na transmissão 

de valores e mensagens, mais do que nunca precisamos que estes se mobilizem em prol da justiça 

social e que garantam que continuamos ativos na promoção de sociedades mais tolerantes e 

interculturais. 

 

WORKLAB FACILITADO POR: 

Emellin de Oliveira  

Doutoranda em Direito na Universidade 

Nova de Lisboa (FDUNL), Bolseira de 

Doutoramento pela Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia (FCT) e Investigadora no 

Centro de I & D em Direito e Sociedade 

(CEDIS). É Licenciada em Direito pela 

Universidade Federal do Ceará (Brasil) e 

Mestre em Migrações Internacionais pelo ISCTE-IUL. Exerceu a Advocacia no Brasil e em Portugal 

no âmbito do Direito das Migrações, colaborando com diversas Associações e Entidades Civis, quer 

em formações, quer na assessoria jurídica de questões relacionadas à Imigração e ao Asilo. A sua 

investigação visa analisar juridicamente a Securitização da Migração na União Europeia. 

 

PROGRAMA 

• As atuais narrativas sobre migração 

em Portugal e na Europa;  

• Quais os principais preconceitos e 

estereótipos sobre as migrações; 

• Exercícios e Debate; 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewwtCSxPznbCKnHWHkAm1aF1ajd_SXMi276tRXNYnabmpBgA/viewform?usp=sf_link

