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Cidade do Porto tem novo grafitti a
alertar contra o racismo e a xenofobia
O Porto acaba de ganhar mais uma obra de Mr Dheo e Pariz One.
Desta vez, o grafitti foi feito na parede da nova residência universitária
da Asprela. O objetivo é alertar para o racismo e a xenofobia.

VER REPORTAGEM

Atividades | Timeline
Reunião de parceiros
Na última reunião de parceiros realizou-se um
ponto de situação das atividades, com um
balanço claramente positivo, apesar dos efeitos
sentidos pela pandemia. Os eventos irão
continuar a decorrer em formato online, havendo a
possibilidade de realizar o evento final em
Bruxelas, a decorrer em formato misto, online e
presencial.
WorkLabs
Até junho de 2021, todos os parceiros irão realizar
o quinto e último WorkLab sobre Migrações, o
WorkLab Síntese. Fechamos um ciclo de
encontros de trabalho com um grupo de jovens
muito participativo e ativista, que tiveram a
oportunidade de consolidar conhecimentos sobre
as migrações de forma crítica e construtiva. Mais
informações sobre os WorkLabs do projeto aqui.

Facebook
A página de facebook do projeto tem muitas
novidades. Sendo dinamizada mensalmente por
cada parceiro, torna-se muito diversificada e com
várias contextualizações das migrações a nível
europeu.
Webinar - “We don't want strangers" - Racism and
Discrimination on Migration - 21/05/2021
Organizámos o terceiro Webinar Internacional do
projeto, com a participação de Juliana Wahlgren,
da European Network Against Racism (ENAR) e
Emellin de Oliveira, Investigadora no Centro de I&D
em Direito e Sociedade (CEDIS). Em debate
estiveram temas como o impacto do racismo e da
discriminação no processo de migração, o
impacto das novas dinâmicas sociais nas
migrações e a importância da criação de novas
narrativas relativamente às migrações e às
pessoas que migram.
Mais informações sobre o Webinar aqui.

Infografias OM
O Observatório das Migrações (OM) lançou mais uma rubrica de comunicação estatística: “Infografias da
Imigração”, com a coordenação científica de Catarina Reis Oliveira. Este espaço pretende assumir-se
como um acervo de infografias sobre a imigração em Portugal, que tenham na sua base indicadores de
integração de imigrantes sistematizados por este Observatório, na sua Coleção “Imigração em Números”.
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Portugal "sofre de
tolerância" face ao
racismo, diz historiador
Leoter Viegas
Associação dos Imigrantes nos Açores

Poderá Portugal ser considerado um país de
referência de boas práticas de diálogo intercultural?
Nos últimos anos, Portugal tem tido políticas ativas
de promoção de diálogo intercultural e valorização
da diversidade. A nível político, as recentes
alterações legislativas, tanto na Lei de Estrangeiros
como na Lei da Nacionalidade, bem como a abertura
do país para a prática religiosa, são bons exemplos.
No entanto, por ser algo que deve estar sempre em
construção, o diálogo intercultural requer o
envolvimento de toda a sociedade (imigrantes,
autóctones, minorias, sociedade civil, poder
político).

Recordas algum exemplo em que a imagem dos
migrantes tenha sido estereotipada?
Recordo-me de várias imagens, por exemplo: “Os
chineses não pagam impostos”; “Arrastão na praia de
Carcavelos, em 2005”; ou “Mulheres brasileiras são
mulheres de programa”.

O historiador diz que a União Europeia tem
estado "a evitar o assunto, para não olhar
realmente para o racismo" e que o Estado
português tem de explicar à população que
“racismo é um crime”.
SABE MAIS

ERC - Entidade Reguladora para
a Comunicação Social

A diversidade
sociocultural nos media
2018/2019

Uma boa prática para combater preconceitos e
estereótipos sobre migrantes e minorias.
Introduzir nos curricula escolares conteúdos
positivos sobre migrantes e minorias e o ganho para
as sociedades da valorização do diálogo
intercultural.
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Um Blues da madrugada como antídoto
para os discursos da extrema-direita

#4 Histórias de Vida | Rochele Nunes, a
Judoca
“Sou uma pessoa que ama muito viver, gosto
de viver intensamente”, Rochelle Nunes, 31
anos, brasileira.
A vinda para Portugal para praticar judo. As
saudades da família. A superação de
momentos menos bons. A sua positividade e
o seu otimismo. A alegria e intensidade de
viver. A disciplina e o foco. O judo como
estilo de vida.

“Eu no Rio de Janeiro e ele em Lisboa.
Falávamos de política. Da violência contra os
protestos de rua no Brasil na época e da
violência do sistema capitalista e sua
democracia liberal. Quando desliguei, escrevi
essa letra e mandei. Na mesma madrugada
ele musicou e me enviou. A tristeza é saber
que depois de anos o tema continua atual
com a ascensão da extrema-direita em
nossos países amados, Brasil e Portugal.
Esse tiro simbólico continua atingindo os
corações dos que não se conformam.”
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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 e 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.

