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WORKLAB - ANTÍTESE II 

25.02.2021 | 17H00–19H00 | ONLINE (ZOOM) 

NARRATIVAS SOBRE AS MIGRAÇÕES E OS MEDIA 

 

ENQUADRAMENTO 

Todos conhecemos as atuais narrativas sobre as migrações, com um enfoque particular sobre os 

aspetos negativos. A forma como os migrantes são retratados pelos meios de comunicação social 

tem um impacto junto das pessoas. A imagem criada em torno dos migrantes influencia a 

perceção que temos acerca dos mesmos, tanto nos espaços públicos, como nas relações sociais. 

Torna-se, assim, fundamental debater esta questão e perceber se a imagem veiculada pelos media 

é ou não a mais real e fidedigna.  

É necessário mudar o discurso e a narrativa sobre as migrações, assim como combater os 

estereótipos associados aos migrantes e ao crescimento de movimentos populistas na Europa. É 

igualmente importante desconstruir falsos entendimentos e trabalhar sobre a realidade dos factos, 

números e testemunhos. Esta análise tem também de ser feita nos media. O combate a notícias 

falsas, a informações sensacionalistas e incorretas nunca foi tão relevante. 

 

ORADORES: 

Rita Santos | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

Rita Santos é investigadora júnior do Centro de Estudos Sociais, onde integra o Núcleo de 

Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz (NHUMEP). Foi editora do boletim online P@x 

(2008-2014), a publicação periódica do grupo de trabalho sobre Estudos para a Paz e coordenadora 

executiva do OGiVA/CES (2010-2014). É doutoranda em Política Internacional e Resolução de 

Conflitos, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Tem o grau de Mestre em 

Estudos para a Paz, pela Universidade de Bradford, Reino Unido. 
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Sílvia Roque | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, desde 2008, onde foi 

também investigadora júnior entre 2005 e 2007. Foi Professora Auxiliar Convidada do Mestrado em 

Estudos Africanos, no ISCTE-IUL (2017-2019). Doutorada em Relações Internacionais pela 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (2014), recebeu, em 2015, o Prémio CES para 

Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa pela sua tese de doutoramento. Realizou ainda um 

mestrado em Estudos Africanos (2007), no ISCTE-IUL-Instituto Universitário de Lisboa. 

 

Vocal Europe | Bélgica 

A Vocal Europe é uma ONG centrada nas políticas externas da UE sobre os Balcãs Ocidentais, 

Rússia, Irão, Israel e Turquia sobre questões como a migração, a segurança e a política externa em 

geral. A Vocal Europe capacita jovens investigadores dando-lhes uma plataforma onde podem 

publicar as suas investigações. Em todas as atividades realizadas, os jovens investigadores são os 

protagonistas, tais como nos programas de investigação, eventos, conversas e o vocal cast. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
• Apresentação de narrativas reais sobre migrações 

• As migrações e os Media – Exemplos em Portugal e Bélgica 

• Exercícios e Debates 
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PROJETO 

O projeto TAS – Tese, Antítese, Síntese - Migration Labs tem vindo a 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 temos analisado as atuais narrativas sobre migração e o padrão dos 

diferentes grupos de migrantes na Europa. Esta análise tem-nos permitido 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. 

Inscrições no formulário aqui.  

 

 

https://www.imvf.org/project/tas-tese-antitese-sintese-labs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNxmm0G3I237m-2U0TDa-3-GBa3CQXOpYm8dQPMlRs4WFHFw/viewform?usp=sf_link

