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TAS -TESE, ANTÍTESE, SÍNTESE - MIGRATION LABS

O PROJETO

O projeto visa apoiar a promoção dos princípios fundamentais da cidadania da UE e promover uma melhoria 
na participação cívica e democrática ao nível da UE, reafirmando valores de solidariedade, diálogo 
intercultural, entendimento mútuo, e combatendo os estereótipos existentes sobre migração e minorias.

As nossas atividades são dirigidas principalmente a jovens adultos, decisores políticos e outros atores do 
desenvolvimento interessados no diálogo intercultural e na temática das migrações.

Vamos sensibilizar para os processos de elaboração de políticas da UE, em particular em relação à 
migração, e aumentar as oportunidades de participação social e 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://tasmigrationlab.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


3 DEDOS DE CONVERSA COM... 

Nos últimos anos, em Portugal, tem surgido por 
parte das entidades governamentais e não 
governamentais, uma maior preocupação 
relativamente às políticas de integração. Porém, a 
meu ver, ainda insuficiente para apontarmos o país 
como um modelo de boas práticas de diálogo 
intercultural.

A imagem dos migrantes é diariamente 
estereotipada. Basta olharmos para os meios de 
comunicação e ver as suas narrativas 
relativamente ao migrante que vive em Portugal. O 
exemplo mais notório, a meu ver, é a cobertura 
televisiva à violência policial nos bairros 
maioritariamente habitados por migrantes. 

Alargar o debate para fora das comunidades 
migrantes e académicas. Temos falado muito para 
dentro, é necessário envolver mais as escolas, 
universidades, espaços desportivos entre outros. 
Temos que deixar de falar para dentro. 

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

Recorde algum exemplo em que a imagem 
dos migrantes tenha sido estereotipada.

Uma boa prática para combater preconceitos 
e estereótipos sobre migrantes e minorias.

Leonardo Nascimento
Cidadão Global 

Com este WorkLab online, a Vocal Europe 
analisou a situação específica dos refugiados, 
abordou os seus percursos de integração no 
mercado de trabalho e discutiu o papel da 
agência no processo de reinstalação dos 
refugiados. A participação do IMVF permitiu 
um intercâmbio de experiências sobre o tema 
da migração nos dois países.

No segundo WorkLab do IMVF analisaram-se 
as atuais narrativas sobre a migração. Foram 
abordados temas como o racismo, narrativas 
na diáspora, políticas para a diversidade, fake 
news e a oportunidade de debate com base 
em verdades e factos. Numa partilha de 
conhecimentos e interrogações, 23 
participantes, debateram ideias e tentativas 
de resolução. A participação da COPE 
permitiu o intercâmbio de experiências sobre 
as narrativas vigentes nos países.

REFUGEE INTEGRATION: OPPORTUNITIES, 
CHALLENGES AND AGENCY | Vocal Europe | 
22 julho 2020 | Bélgica 

WORKLAB – TESE II: NARRATIVAS SOBRE 
MIGRAÇÕES | IMVF | 25 junho 2020 | Portugal 

ATIVIDADES | TIMELINE 

https://www.imvf.org/2020/06/29/racismo-narrativas-na-diaspora-e-politicas-para-a-diversidade-em-debate-no-worklab-tese-ii/
https://youtu.be/N2OHTh9pPVc


MITO 
A larga maioria dos migrantes dirigem-se dos 
países mais pobres para os países mais ricos.

REALIDADE 
Dos movimentos migratórios internacionais, a 
parte mais expressiva (mais de 35%) tem lugar 
entre os países em desenvolvimento. Os 
migrantes internacionais provenientes de 
países do “Sul” em desenvolvimento e 
residentes em países do “Norte” desenvolvido 
são cerca de 82 milhões, correspondendo a um 
terço da migração internacional e a 1% da 
população mundial. A quantidade de pessoas 
de países do “Norte” que vivem fora do país 
onde nasceram ultrapassa os 67 milhões, 
vivendo na sua maioria (53,7 milhões) noutros 
países desenvolvidos.

Fonte: Migrações e Desenvolvimento, 2017, 
Patrícia Magalhães Ferreira 

MITO VS REALIDADE SUGESTÕES DE LEITURA

PARCEIROS:
ACTA Center (Roménia) | Cooperazione Paesi Emergenti (Itália) | Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal) |
Terraforming (Sérvia) | Vocal Europe (Bélgica)

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 
unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações 
que possam ser feitas com as informações nela contidas.

To change the migration narrative, we need 
fact-checkers
In the fight against disinformation, one media outlet is 
redirecting readers who seek out the negative.

LER

Relatório sobre os Direitos Fundamentais 
2019 - Pareceres da FRA
O  Relatório sobre os Direitos Fundamentais 2019 da 
FRA analisa os principais desenvolvimentos neste 
domínio, identificando tanto as realizações quanto os 
problemas que persistem. A presente publicação 
apresenta os pareceres da FRA relacionados com os 
principais desenvolvimentos nas áreas temáticas 
versadas e uma sinopse dos factos comprovados que 
sustentam tais pareceres. 

LER

https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2018/02/estudomigracoes_coerencia.pdf
https://medium.com/change-maker/to-change-the-migration-narrative-we-need-fact-checkers-a1bca7f4b1cf
https://fra.europa.eu/pt/publication/2020/relatorio-sobre-os-direitos-fundamentais-2019-pareceres-da-fra
https://www.actacenter.ro/
https://cope.it/it/
https://www.imvf.org/project/tas-tese-antitese-sintese-labs/
https://terraforming.org/
https://www.vocaleurope.eu/



