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MIGRAR COM DIGNIDADE 

ENQUADRAMENTO 
Nos últimos anos, temos assistido a inúmeras denúncias de situações de exploração e 
discriminação contra trabalhadores migrantes. Os migrantes estão expostos a vulnerabilidades 
como o trabalho escravo e o tráfico humano, ficando sujeitos a condições de trabalho indignas e a 
níveis altos de insegurança. Estas novas formas de trabalho a que os migrantes estão muito vezes 
sujeitos, e que colocam em causa a dignidade da pessoa humana, ganharam uma enorme 
visibilidade no setor da alimentação, onde a área da agricultura é uma das mais suscetíveis à 
ocorrência de casos de exploração laboral e condições de trabalho árduas. O nosso sistema 
alimentar tem uma enorme influência e impacto nas alterações climáticas e nas causas de 
migração (pobreza, fome, etc.). Para garantir uma mudança sustentável de atitudes e de 
comportamentos precisamos de todos e todos empenhados na promoção de um mundo mais 
justo, mais digno e sustentável. 

No WorkLab Migrar com dignidade, vamos abordar os modelos (in)sustentáveis de trabalho 
migrante, nomeadamente o trabalho escravo e refletir sobre o papel que os jovens podem ter na 
promoção de uma cidadania participativa e consciente. Vamos também recolher contributos para o 
documento com as recomendações sobre políticas de migração, para apresentar aos decisores 
políticos da União Europeia, no evento final do projeto em Bruxelas. Este WorkLab é realizado em 
conjunto com o projeto GoEAThical – Our Food. Our Future, uma campanha para a promoção do 
desenvolvimento mais justo, digno e sustentável. 

Inscreve-te aqui! 

https://zoom.us/meeting/register/tJwpcOGprD0qEtLcVWj-2cqkc7t73v-JRfRo
https://www.imvf.org/project/campanha-goeathical/
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ORADORES: 
Vasco Malta | Chefe Missão IOM Portugal 

Vasco Malta, é licenciado em Direito e L.LM em Direito Europeu em Contexto Global, pela Católica 
Scholl of Law. Em novembro 2020, depois de um processo de seleção internacional, foi escolhido 
como Chefe de Missão da Organização Internacional das Migrações (IOM) (Agência das Migrações 
das Nações Unidas) em Portugal. É frequentemente orador convidado em diversas conferências 
nacionais e internacionais. 

 

Felizmelo Borja | Estudante no Instituto Politécnico de Beja 

Estudante de Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Beja. Ativista Bissau-guineense, 
defensor dos direitos humanos, Pan-africanista. Voluntário da Cruz Vermelha e atualmente 
responsável pela área de juventude local da delegação de Beja. 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA: 
 
• Condições de trabalho e segurança dos migrantes - Vasco Malta | Chefe Missão IOM 

Portugal 
• A realidade em Portugal – Exemplos - Felizmelo Borja | Estudante no Instituto Poitécnico 

de Beja 
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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 dos 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, que terá um formato misto, online e presencial. 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/

