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Fred Gomes, autor da
ilustração do projeto TAS
Migration Labs
“Assisti a um dos debates que tiveram via zoom e
uma pergunta que me marcou foi: ‘Como fazemos
para mudar a narrativa preconceituosa sobre
migrantes? Contamos as suas histórias, de onde
vieram e as suas motivações para arriscarem as
próprias vidas’.
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Achei que a ilustração devia concentrar-se nesta
ideia da humanização dos migrantes, como ponto de
partida para um debate mais complexo. No desenho,
coloquei uma pessoa a caminhar com a casa às
costas. Alguém que se viu obrigado a colocar tudo o
que tem e é numa mala e caminhar na direção de
uma vida melhor. No desenho, essa pessoa está
literalmente num caminho onde está a sair de um
local com lixo e plantas mortas e a caminhar na
direção das plantas felizes a crescer lá para frente.”

Ilustração: Fred Gomes @fredaagomes
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A forma como os migrantes são retratados
pelos meios de comunicação social tem um
impacto nas pessoas. É necessário mudar o
discurso e a narrativa sobre as migrações,
assim como combater os estereótipos
associados aos migrantes. Pelo que o combate
a notícias falsas, a informações
sensacionalistas e incorretas nunca foi tão
relevante.

O que é o Corpo
Europeu de
Solidariedade?
O Corpo Europeu de Solidariedade promove a
solidariedade como valor, através do
voluntariado, para fomentar o envolvimento
dos jovens e organizações em atividades de
solidariedade acessíveis e de grande
qualidade, como forma de contribuir para
reforçar a coesão, solidariedade, democracia e
cidadania na Europa, respondendo também
aos desafios societários e reforçando as
comunidades, com particular enfoque na
promoção da inclusão social.
Tens entre 18 e 30 anos e procuras uma
oportunidade para ajudar os outros, dentro ou
fora da Europa?

Este foi o mote para mais um momento de
partilha, análise e debate no WorkLab – Antítese
II: Narrativas sobre as Migrações e os Media.

Podes fazê-lo com o financiamento e apoio do
Corpo Europeu de Solidariedade, cuja função é
ajudar os jovens a participar em projetos
comunitários no seu próprio país ou no
estrangeiro.
Estes projetos oferecem-te não só uma
experiência estimulante e enriquecedora, mas
também a oportunidade de conseguir
mudanças, ao mesmo tempo que desenvolves
as tuas aptidões e competências.

O que podes fazer?
A dinamização do 4.º WorkLab ficou a cargo da
equipa do projeto (De)Othering do Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra,
representada por Rita Santos e Sílvia Roque, e
contou também com a participação da ONG
parceira do projeto, Vocal Europe, representada
por Felix Dejaiffe.
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Podes participar em diferentes atividades:
- Voluntariado
- Estágios
- Empregos
- Projetos de solidariedade locais
Estas atividades podem ser realizadas em
diversas áreas — educação e formação,
cidadania e participação democrática,
ambiente e proteção natural, migração,
cultura, etc.
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MITO VS REALIDADE

3 DEDOS DE CONVERSA COM...

MITO

A Europa não pode aceitar mais migrantes e
refugiados.

REALIDADE
A União Europeia constitui um espaço
económico com mais de 500 milhões de
habitantes. A vaga de migrantes e refugiados
ao longo dos últimos anos representa menos
de 1% da população europeia, ou seja, uma
percentagem mínima, particularmente se
tivermos em conta alguns países em
desenvolvimento que acolhem
proporcionalmente muitos mais refugiados e
migrantes (como o Líbano, que acolhe cerca de
1.2 milhões de refugiados sírios, tendo uma
população de 4.5 milhões, ou seja, ¼ da
população).
A pressão migratória varia também
consideravelmente entre os países europeus,
uma vez que a situação excecional vivida em
Itália e na Grécia exige também medidas
excecionais, incluindo maiores esforços de
recolocação dos migrantes e de apoio a esses
países.
A retórica de que a atual vaga de migrantes e
refugiados põe em causa a sobrevivência
económica e política da União Europeia não faz
sentido do ponto de vista económico e desvia a
atenção dos reais problemas políticos da UE,
conforme demonstrado pela inoperância das
instituições europeias e pela falta de
coordenação e de solidariedade entre os
Estados Membros na gestão desta matéria.

Fonte: Estudo Migrações e Desenvolvimento,
2017, Patrícia Magalhães Ferreira

Laurent Mendy
Cidadão Global
Poderá Portugal ser considerado um país de
referência de boas práticas de diálogo intercultural?
Sim, na minha opinião Portugal pode ser
considerado um país de referência de boas práticas
de diálogo intercultural, uma vez que no terreno
existem projetos, institutos, associações, fundações,
ONG e programas que têm trabalhado para a
aproximação e convivência das diferentes
comunidades existentes. No entanto, é importante
referir que há uma falta notória na integração das
equipas de trabalho por parte de pessoas
provenientes das comunidades ditas minoritárias e
migrantes.
Recordas algum exemplo em que a imagem dos
migrantes tenha sido estereotipada?
Sendo morador do bairro da Quinta da Fonte, situado
na freguesia de Apelação, concelho de Loures, vejo
sistematicamente acontecer uma padronização
relativamente a um acontecimento menos positivo
que decorreu em 2008, passando assim a haver uma
generalização dos factos. Hoje em dia, passado 12
anos, a imagem dos moradores maioritariamente
migrantes continua a ser estereotipada, o que
dificulta a integração dos mesmos a nível social,
profissional e até académico.
Uma boa prática para combater preconceitos e
estereótipos sobre migrantes e minorias.
Criar mais projetos, atividades e programas locais
que visem um maior envolvimento das comunidades,
permitindo assim mais interação, mais contacto e
naturalmente mais troca de opiniões, experiências,
hábitos e culturas. As autarquias locais têm um
papel fundamental a desenvolver na implementação
desse género de iniciativas, e/ou a incluí-las nos seus
programas.

O QUE LER

Morning Sea de Margaret Mazzantini

Um conto de intensidade comovente, Morning Sea é
sobre as migrações humanas; sobre o destino dos
exilados de suas casas, familiares e raízes; sobre a
violência da natureza e da guerra; e sobre a força das
mulheres impelidas pela justiça para defender o futuro
dos seus filhos. Com uma linguagem concisa e astuta,
Mazzantini capta perfeitamente o caráter escuro e incerto
do nosso tempo. Ela pergunta: “Quando é que nos vamos
comprometer com o direito de todos os seres humanos a
viver com dignidade e respeito?”
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Where are you from? de Yamile Saied Méndez

“Quando perguntam a uma menina de onde vem — de onde é que
realmente é — nenhuma das suas respostas parece estar certa.
Sem saber como responder, ela pede ajuda ao seu querido abuelo.
Ele não lhe dá a resposta que esperava. Ela recebe uma resposta
ainda melhor. “De onde é que eu sou?” “És dos furacões e das
tempestades escuras, e há um pequeno sapo cantor que chama o
povo da ilha para casa quando o sol se vai deitar."
Com temas como a autoaceitação, identidade e casa, este livro
lírico com ilustrações poderosas vai fazer eco nos leitores de todas
as idades, de todas as origens e de todas as cores —
especialmente a quem alguma vez já sentiu não pertencer”.
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Indicadores de Integração de Imigrantes. Relatório
Estatístico Anual 2020
A grande maioria - 81% - dos imigrantes instalados em
Portugal fazem parte da população ativa do país.
Este Relatório mostra-nos as dimensões que necessitam
de ser melhoradas na integração dos imigrantes, como a
habitação e a adequação da inserção profissional com as
habilitações, bem como os seus contributos para a
sociedade portuguesa.
CONSULTAR

O QUE VER
Playlist “Rethink Populism:
Perspectives on democracy, diversity,
and human rights”
Uma série da Migration Matters composta
por 13 pequenos vídeos. A série foi
originalmente produzida pela organização
sem fins lucrativos Migration Matters para
um Erasmus+ Virtual Exchange que
convidou refugiados e estudantes
não-refugiados de toda a Europa e do Sul do
Mediterrâneo a aprenderem juntos numa
sala de aula interativa e online.

#2 Histórias de Vida | Jeffrey Luna, o
Peregrino
“O amor pela família é mais importante do
que qualquer coisa”, Jeffrey Luna, 52 anos,
venezuelano.
A insegurança vivida na Venezuela. A saída
do país de origem. O recomeço em Portugal
e as dificuldades sentidas. Os desafios do
trabalho. A partilha em família. O legado que
quer deixar aos filhos. A religião enquanto
paz espiritual. O Peregrino.
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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
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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.

