
You2TellEU
Storytelling Lab

Workshop gratuito de vídeo para 
jovens descendentes da ex-URSS

Esta iniciativa inclui:

- Workshop de vídeo 
de 15 horas (junho  2017)
- Produção de vídeos 
com entrevistas a imigrantes da ex-URSS
- Sessão de exibição pública dos vídeos 
(15 de setembro 2017)
- Viagem de 4 dias a Itália 
(Toscânia) com tudo incluído (janeiro 2018)



Condições de participação

Os participantes deverão:

- inscrever-se por email até dia 31 de maio de 2017 
(limite de 15 vagas); 
- ter entre 18 e 35 anos;
-serem descendentes (segunda geração) ou terem 
nascido em países da ex-URSS;
- falarem português ou inglês;
- comprometer-se a concluir 15 horas de workshop;
- escolher 2 pessoas (família ou amigos) imigrantes 
da ex-URSS para participar nos vídeos/entrevistas;
- estarem disponíveis no dia 15 de setembro de 
2017 para a exibição pública dos vídeos realizados 
no workshop;
- estarem disponíveis para viajar para Itália no final 
de janeiro de 2018 e participarem num laboratório 
internacional agendado para dia 27 de janeiro.

Os alunos deverão frequentar 15 horas de workshop, 
sendo que é obrigatório frequentar uma aula de cada 
módulo e completar 5 horas de tutoria. 

Durante as sessões de tutoria e com orientação do 
formador, cada participante deverá realizar e editar 
dois vídeos curtos (3 a 5 minutos). Cada vídeo con-
sistirá numa entrevista a uma pessoa escolhida pelo 
participante que deverá ser um imigrante da ex-URSS 
a partilhar a sua história de emigração e adaptação a 
Portugal, partilhando as suas memórias.

Estrutura do workshop



Duração

Datas disponíveis 
(a escolher  1 por módulo)

Sexta-feira Sábado

Módulo 1 Introdução à produção de vídeo 
e ao projeto You2tellEU 2h30 2 junho

18h00 – 20h30
3 de junho 

10h30 – 13h00

Módulo 2 Técnicas de storytelling, entrevis-
ta e documentário 2h30 9 junho

18h00 – 20h30
3 de junho 

14h00 – 16h30

Módulo 3 Operação de câmara e direção de 
fotografia 2h30 16 junho

18h00 – 20h30
17 de junho 

10h30 – 13h00

Módulo 4 Introdução à edição de vídeo 2h30 23 junho
17h00 – 19h30

17 de junho 
14h00 – 16h30

Tutoria 2h30 30 junho
15h00 – 17h30

1 de julho 
10h30 – 13h00

Tutoria 2h30 30 junho
18h00 – 20h30

1 de julho 
14h00 – 16h30

Portugal, através do Centro de Estudos da População, Economia e So-
ciedade (CEPESE) acolhe projeto europeu You2TellEU para promover 
histórias e preservar as memórias dos imigrantes da Europa de Leste.

Tendo como base os relatos das experiências vividas na época que an-
tecedeu a queda do muro de Berlim, os imigrantes de segunda geração 
irão (re)contar as histórias e memórias dos seus pais e avós, tornando-
-se, assim, co-criadores da memória e atores de mudança. Estes tes-
temunhos serão feitos através de vídeos realizados por colaboradores 
dos vários parceiros europeus.  O CEPESE irá ainda participar na organi-
zação do Laboratório Europeu de Storytelling e do Evento Europeu de 
História Oral e Storytelling “You2TellEU”, trabalhando em conjunto com 
outras instituições europeias, nomeadamente a Associazione Nazionale 
Comuni Italiani Toscana (ANCI), sediada em Itália, e a britânica St Vin-
cent’s Family Project (SVFP). 

O projeto “You2TellEU” teve o seu início oficial no dia 15 de setembro 
de 2016 (Dia Internacional da Democracia) e irá prolongar-se por 18 
meses. Esta iniciativa pretende informar os cidadãos acerca dos valores 
comuns europeus, dando destaque à imigração de leste, empreenden-
do um modelo novo e inovador que serve de ferramenta para promover 
uma participação mais ativa dos cidadãos, realçando a educação da sua 
consciência social e o entendimento dos valores da União Europeia. 
A parceria entre as três instituições europeias visa uma disseminação 
tanto ao nível nacional, como europeu e internacional.

SOBRE O PROJETO YOU2TELLEU



Este projeto é coordenado cientificamente 
em Portugal por Paulo Faustino, professor na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

O workshop será leccionado por Duarte Gue-
des, professor de multimédia e diretor artísti-

co da AMANTA Films.

you2tellEU.PT@gmail.com

Inscrições e mais informações:


