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Recomendações 
políticas sobre 
migrações

Ao longo dos 5 WorkLabs sobre 
Migrações, realizados no 
âmbito do Projeto TAS 
Migration Labs, pelo IMVF em 
Portugal, os participantes 
fizeram uma análise das 
migrações a nível nacional e 
internacional, trabalharam 
preconceitos e estereótipos, de 
modo a criar novas narrativas 
sobre os migrantes e sobre as 
migrações e apresentaram um 
conjunto de recomendações 
políticas. Com estas 
recomendações, os jovens 
participantes pretendem que 
os decisores políticos 
coloquem em prática medidas 
que promovam migrações mais 
seguras e justas para todos.

Atividades | Timeline

LER RECOMENDAÇÕES

WorkLabs Síntese, Eventos de 
Disseminação e Conferência Final

O CAMINHO A SEGUIR 
Vocal Europe, Bélgica | 16 de maio de 2021

A Vocal Europe contribuiu para o diálogo 
intercultural e a compreensão mútua através da 
realização de um WorkLab online centrado na 
integração cultural e na cobertura dos media 
dos migrantes. Representou uma oportunidade 
de aprender sobre histórias reais de refugiados 
e a sua contribuição para a cultura local. Foram 
abordados temas ligados à cobertura mediática, 
incluindo as notícias falsas e os crimes de ódio. 
Os participantes discutiram e contribuíram para 
a preparação do documento de recomendações 
para os decisores políticos da União Europeia 
(UE). A Vocal Europe planeia também organizar 
o Evento de Disseminação do projeto, no dia 18 
de agosto em Bruxelas.
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CONCLUSÕES E VISÕES
ACTA Center, Roménia | 10 de maio de 2021

A ACTA Center organizou um WorkLab no dia 
10 de Junho, onde os jovens participaram em 
debates, atividades e simulações para 
desenvolverem as suas próprias narrativas 
sobre migrantes. Elaboraram, também, o 
documento de recomendação para os 
decisores políticos da UE que será apresentado 
durante o evento final em Bruxelas. 

https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2021/08/recomendacoes-politicas-tas-migrations-labs-imvf.pdf
https://tasmigrationlab.eu/worklab-antithesis-belgium-the-way-forward-addressing-narratives-on-common-stereotypes-and-misconceptions-about-migration-through-intercultural-dialogue/
https://tasmigrationlab.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en


Os participantes conheceram ainda mais 
informações sobre o Corpo Europeu de 
Solidariedade, Diálogos Estruturados e outras 
oportunidades.

SABE MAIS

Os participantes contribuíram para a 
preparação do documento de recomendações 
para os decisores políticos da UE. O Evento de 
Disseminação do IMVF decorreu em julho de 
2021.

SABE MAIS

OS JOVENS COMO CRIADORES ATIVOS DAS 
POLÍTICAS RELACIONADAS COM AS 
MIGRAÇÕES 
Terraforming, Sérvia | 26 de maio de 2021

A Terraforming realizou o WorkLab com um 
grupo de jovens da Sérvia, no qual os jovens 
discutiram as possibilidades de melhorar as 
estratégias e planos de ação no campo das 
políticas de migração. A equipa da 
Terraforming reuniu um conjunto de opiniões, 
propostas e perguntas sobre educação, 
proteção social, segurança e reportagem 
mediática sobre migrantes, refugiados e 
requerentes de asilo, para o documento de 
recomendações. A Terraforming planeia 
organizar o seu Evento de Disseminação 
durante o mês de agosto, entre 23 e 25, em 
Novi Sad (Sérvia).
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MIGRAR COM DIGNIDADE 
IMVF, Portugal | 28 de maio de 2021

Para saber mais sobre modelos 
(in)sustentáveis de trabalho migrante, trabalho 
escravo e o papel dos jovens na promoção de 
uma cidadania mais participativa e consciente, 
o IMVF convidou Vasco Malta, Chefe de 
Missão da OIM Portugal e Felizmelo Borja, 
estudante no Instituto Politécnico de Beja. No 
seu testemunho, Felizmelo parte para uma 
partilha da sua experiência pessoal e das 
situações que observa enquanto migrante no 
Alentejo, onde percecionou que as condições 
de trabalho dos migrantes e todas as questões 
associadas a estes têm vindo a piorar ao longo 
do tempo. 

EVENTO DE DISSEMINAÇÃO
COPE, Itália | junho de 2021

A ONG Co.P.E. organizou o seu Evento de 
Disseminação num formato misto para que os 
participantes pudessem escolher como 
queriam participar. Os objetivos do projeto, as 
atividades, os 5 WorkLabs, o período de 
voluntariado do Corpo Europeu de 
Solidariedade e os eventos futuros foram 
apresentados aos participantes a 19 de junho e 
online na plataforma zoom a 28 de junho, com 
a participação de voluntários, representantes 
de organizações e universidades.

SABE MAIS

CONFERÊNCIA FINAL DO TAS: VOICE FOR 
YOUTH: MIGRATION LABS RESULTS 
10 de agosto de 2021

Os WorkLabs sobre migrações do projeto TAS, 
financiados pelo programa da UE "Europa para 
os Cidadãos", juntou jovens e atores relevantes 
na área da migração e abordou a temática das 
migrações e as narrativas das migrações sob 
diferentes perspetivas, com foco na 
democracia e participação a nível da UE. Como 
resultado, os jovens participantes terão a 
oportunidade de partilhar as suas opiniões e 
apresentar as suas recomendações aos 
decisores políticos da UE durante a 
Conferência Final em Bruxelas.

SABE MAIS

https://www.facebook.com/events/148152284024518/?ref=newsfeed
https://terraforming.org/tas-lab-5-synthesis-young-people-as-active-creators-of-the-policies-related-to-migrations/
https://www.imvf.org/en/2021/06/07/tas-migration-labs-synthesis-worklab-debated-on-migrating-with-dignity/
https://www.facebook.com/TASmigrationLabs/posts/323727322623814
https://tasmigrationlab.eu/final-conference-voice-for-youth-migration-labs-results/


Eu acredito que existem várias iniciativas, 
organizações e projetos, principalmente da 
sociedade civil, que fazem um trabalho muito 
importante para a continuidade de trocas entre 
culturas em território português. Não sei se diria que 
é uma referência e acho que tem muito ainda que 
caminhar para conseguir que muitas das suas 
políticas se traduzam também em atitudes menos 
racistas e menos xenófobas. Acredito que é um país 
esforçado em construir boas práticas, mas depois 
deficitário na sua aplicabilidade. 

Muitas vezes em programas da manhã na televisão 
pública não só se pratica o "black face" - pessoas 
brancas pintarem a cara de preto para imitar uma 
pessoa/estereótipo de pessoa negra, como se 
reproduz muitos estereótipos da empregada 
doméstica negra, do homem das obras e do vendedor 
de bijuteria. 

Principalmente a partir da Educação e a exposição 
de contextos multiculturais. Acho muito importante 
que as crianças possam frequentar espaços 
multiculturais. Que possam experimentar diferentes 
culturas e que as escolas promovam momentos em 
que as crianças e jovens possam conhecer outras 
culturas.

Poderá Portugal ser considerado um país de 
referência de boas práticas de diálogo intercultural?

Recordas algum exemplo em que a imagem dos 
migrantes tenha sido estereotipada?

Uma boa prática para combater preconceitos e 
estereótipos sobre migrantes e minorias.

Alexa Santos 
INMUNE e Clube Safo 

3 DEDOS DE CONVERSA COM... O QUE LER

Este artigo visa analisar as condições 
materiais de acolhimento em Portugal 
facultadas a requerentes de proteção 
internacional. Especificamente, pretende-se 
perceber se tais condições materiais mínimas 
de acolhimento são proporcionais à 
circunstância económica e social real do 
requerente.
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“As condições de 
acolhimento de requerentes 
de asilo em Portugal”, de 
Ana Madalena Casal Cunha, 
publicado no blog da NOVA 
Refugee Clinic.

Lançamento do livro de poesias sobre as 
vivências imigratórias: “Volta para tua terra: 
uma antologia antirracista/antifascista de 
poetas estrangeirxs em Portugal”, organizado 
por Manuella Bezerra de Melo e Wladimir Vaz. 

SABE MAIS

Volta para tua terra: uma 
antologia antirracista/ 
antifascista de poetas 
estrangeirxs em Portugal

https://www.facebook.com/INMUNE.PORTUGAL/
https://editoraurutau.com/titulo/volta-para-tua-terra-uma-antologia-antirracista-antifascista-de-poetas-estrangeirxs-em-portugal
http://novarefugeelegalclinic.cedis.fd.unl.pt/?blog_post=as-condicoes-de-acolhimento-de-requerentes-de-asilo-em-portugal


O QUE VER

WorkLab - ANTÍTESE I: Narrativas sobre 
migrações e como combater as fake news 

A análise de novas narrativas face aos 
discursos vigentes é importante no sentido de 
desconstruir falsos entendimentos e trabalhar 
sobre a realidade dos factos, números e 
testemunhos.

É a primeira exposição em Portugal do 
conhecido dissidente, artista e ativista chinês 
Ai Weiwei.  85 das obras mais emblemáticas 
do artista, bem como outras quatro 
produzidas para a exposição em Portugal, 
estão em exposição num espaço de 4000m2. 
"Rapture" apresenta duas dimensões 
criativas de um artista ícone dos nossos 
tempos, sendo uma delas sobre a realidade e 
a emergência de assuntos que transbordam 
nas nossas vidas com o agravamento das 
condições humanas, por razões políticas, 
sociais ou ambientais, como é o caso da 
migração. 

Ai Weiwei oferece-nos uma visão atenta a 
questões essenciais que afligem todos os povos, 
como de onde viemos e o que estamos a fazer 
aqui. Esta exposição decorre até 28 de 
novembro na Cordoaria Nacional em Lisboa.Exposição “Rapture”

WorkLab - ANTÍTESE II: Narrativas sobre 
as Migrações e os Media

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.

VER VÍDEO VER VÍDEO 
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O QUE VISITAR

https://www.youtube.com/watch?v=4kWtLuaz5C8&list=PLvn_PfWZwxUbMk52AUvhXT_3HguY48vOR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3J120vS2XSE&list=PLvn_PfWZwxUbMk52AUvhXT_3HguY48vOR&index=2
https://aiweiweilisboa.pt/
https://aiweiweilisboa.pt/


A exposição virtual “Untold”, disponível aqui de 18 de junho a 18 de agosto de 2021, une mais de 150 
participantes de 15 países, entre refugiados, requerentes de asilo e artistas, no desafio de redescobrir o 
espaço comum entre a arte e os direitos humanos. Uma iniciativa da associação portuguesa Humanity on 
The Move e da plataforma ASTRO, que pretende dignificar a experiência humana dos migrantes forçados ao 
dar voz às suas histórias através da arte.

Exposição “Europe Look Me In The Eyes”

Exposição virtual “Untold”

155 retratos de pessoas refugiadas que vivem no novo campo Kara Tepe em Lesvos (que é considerado o 
segundo campo Moria) ficaram em exposição em mais de 17 cidades europeias, para que não as ignoremos 
e olhemos os refugiados nos olhos. A Europe Look Me In The Eyes foi a primeira ação coletiva do projeto 
Inside Out, do artista francês JR, e decorreu no dia 17 de julho de 2021. 

SABE MAIS 
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https://comunidadeculturaearte.com/fotografia-exposicao-do-artista-jr-acontece-em-lisboa-porto-e-coimbra-e-desafia-a-europa-a-olhar-os-refugiados-nos-olhos/
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/6089222/untold


VOLUNTARIADO

OPORTUNIDADES

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 ao 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.

PARCEIROS:
ACTA Center (Roménia) | Cooperazione Paesi Emergenti (Itália) | Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal) |
Terraforming (Sérvia) | Vocal Europe (Bélgica)

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

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.

Alto Comissariado para as Migrações – O 
Gabinete de Inserção Profissional, instalado 
no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante 
(CNAI), pode prestar-lhe apoio no acesso às 
ofertas de emprego. Conhece aqui, o que este 
serviço do Alto Comissariado para as 
Migrações pode fazer por ti.

Casa do Brasil de Lisboa – Promove 
eventos sobre os direitos da comunidade 
migrante e oportunidades de 
voluntariado.
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https://www.acm.gov.pt/pt/trabalhar/ofertas-de-emprego
https://casadobrasildelisboa.pt/
https://tasmigrationlab.eu/
https://twitter.com/tas_e4c
https://www.facebook.com/TASmigrationLabs/
https://tasmigrationlab.eu/partners/

