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Porque deves escrever aos
teus eurodeputados e pedir
coerência: coerência das
políticas para o
desenvolvimento
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A coerência política para o desenvolvimento
é um instrumento que assegura que as
políticas de desenvolvimento não são
prejudicadas por outras políticas, de modo a
não comprometer a prioridade glocal da
erradicação da pobreza.
Encontra os contactos aqui.

ANÁLISE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
SEGUNDO O NEXO MIGRAÇÕES-DESENVOLVIMENTO
Clica aqui para expandir a infografia

ATIVIDADES | TIMELINE
De outubro a dezembro todos os parceiros
promoveram os WorkLabs Antítese I. Em comum
destacamos o facto de termos trabalhado narrativas
reais e partilha de histórias de vida.

19 NOVEMBRO | ACTA CENTER | ROMÉNIA
Migrantes e refugiados - Realidades versus
mitos e estereótipos
LER MAIS

29 OUTUBRO | COPE | ITÁLIA
A Itália do ódio: xenofobia e campanhas
discriminatórias contra os migrantes na era digital
LER MAIS

3 DEZEMBRO | WEBINAR
Novo Pacto sobre Migração e Asilo: o
Futuro do Regulamento de Dublin
As mudanças e inovações reforçadas pelo
novo Pacto sobre Migração e Asilo
estiveram no centro das discussões, assim
como a política portuária fechada.
LER MAIS
10 NOVEMBRO | TERRAFORMING | SÉRVIA
Políticas de Migração: as respostas dos decisores
às perguntas dos jovens da Sérvia
LER MAIS

16 NOVEMBRO | IMVF | PORTUGAL
Narrativas sobre migrações e como combater
as fake news
LER MAIS

8 DEZEMBRO | VOCAL EUROPE | BÉLGICA
Repensar as políticas de migração no
contexto de uma pandemia
LER MAIS

MITO VS REALIDADE

3 DEDOS DE CONVERSA COM...

MITO

Numa economia global tão competitiva, a
Europa só deve aceitar migrantes altamente
qualificados.

REALIDADE

Os empregos pouco qualificados são a maioria
dos empregos disponíveis no mercado de
trabalho europeu (Westmore, 2014), o que
demonstra como as economias europeias
também dependem de empregos com salários
mais baixos e com qualificações mínimas.
O envelhecimento da população significa que o
espaço europeu precisa, de forma estrutural e
crescente, de imigrantes com diferentes níveis
de qualificações e competências.
Em muitos países europeus, há setores onde
existe falta de trabalhadores e que dependem já
de mão-de-obra estrangeira e migrante, devido a
uma falta de correspondência entre a procura e
a oferta em determinada região ou setor
económico (p.ex., agrícola). Isto significa que,
em muitos casos, as competências desses
trabalhadores migrantes são complementares
às dos trabalhadores locais e vêm preencher
lacunas importantes, em setores que serão
relevantes para o futuro das economias
europeias, como é o caso da indústria e
serviços do ramo alimentar, vendas a retalho,
construção e transportes, entre outros.

Fonte: Migrações e Desenvolvimento, 2017,
Patrícia Magalhães Ferreira

Solange Tchuda
Cidadã Global

Poderá Portugal ser considerado um país de
referência de boas práticas de diálogo
intercultural?
Acredito que as práticas que Portugal tem adotado
sobre este assunto podem servir de referência
para outros países. As sucessivas alterações das
leis sobre a integração têm vindo a facilitar
bastante a vida de imigrantes no país, por
exemplo, do regime mais simplificado para os
estudantes que pretendem frequentar cursos do
ensino profissional em Portugal.

Recordas algum exemplo em que a imagem
dos migrantes tenha sido estereotipada?
Exemplos há muitos, mas posso citar um. Tem a
ver com as qualificações académicas. O facto de
os trabalhos realizados por imigrantes serem em
geral precários, faz com que se pense que todos
os imigrantes não têm ou são incapazes de
realizar trabalhos qualificados.

Uma boa prática para combater preconceitos
e estereótipos sobre migrantes e minorias.
Para mim, uma boa prática para combater
preconceitos e estereótipos sobre migrantes e
minorias, passa sempre pela promoção do
acesso às oportunidades, para os mais
vulneráveis. Isso tem a ver com a criação de
mais estruturas de apoios comunitários, que
estejam à altura de responder às necessidades
das pessoas que se encontram em situação de
migração e das minorias.

O QUE LER

Novo pacto em matéria de migração e asilo
Uma nova abordagem em matéria de migração na
Europa.

LER

Reação ao Novo Pacto sobre Migração e
Asilo

Algumas das propostas vão na direção certa para
proteger os direitos de pessoas em mobilidade, mas
outras não estão alinhadas com os objetivos de
cooperação para o desenvolvimento ou com os
direitos humanos.

LER

A Enciclopédia dos Migrantes

A Enciclopédia dos Migrantes é um projeto de
experimentação iniciado por Paloma Fernández
Sobrino, com a produção de uma enciclopédia
contendo 400 testemunhos, com as narrativas de vida
de pessoas migrantes.

LER

O QUE VER
Max Richter - Richter: Todos os Seres
Humanos
As palavras de abertura da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, redigida
em 1948, são: "Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e
direitos". Estas palavras inspiradoras são um
princípio orientador para toda a declaração,
mas, olhando à volta do mundo que fizemos,
desde que foram escritas, é evidente que as
esquecemos. LER MAIS
VER O VÍDEO

Já és parte da mudança?
Tudo o que comemos, o que somos e o que
fazemos afeta aqueles que nos rodeiam e o
nosso ambiente de uma forma
extraordinária e, muitas vezes, irreversível.
Uma questão de máxima importância: a
emergência climática e migrações inerentes
e o papel que cada um de nós desempenha
no processo de desenvolvimento.

VER O VÍDEO

TAS -TESE, ANTÍTESE, SÍNTESE - MIGRATION LABS
O TAS Migration Labs apoia os princípios fundamentais da cidadania da UE e promove uma melhoria na
participação cívica e democrática a 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 outras partes
interessadas de países parceiros. As atividades sensibilizam sobre os processos de elaboração de
políticas da UE, em particular em relação à migração e aumentam as oportunidades de participação
social e intercultural e de voluntariado.

SABE MAIS SOBRE O PROJETO: tasmigrationlab.eu
SEGUE-NOS NO FACEBOOK E TWITTER

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. A Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações
que possam ser feitas com as informações nela contidas.

