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Resumo executivo  
 
A reunião  « Migração e Desenvolvimento : um estudo sobre os Desafios e as 
Prioridades das Administrações Públicas de Cabo Verde, Côte d’Ivoire, 
Marrocos et Senegal » realizou-se nos dias15 e 16 de Novembro de 2011, no 
hotel Pullman Teranga de Dakar (Senegal). Ela foi organizada pela Fundação 
Internacional Ibero Americana de Administração e de Politicas Públicas 
(FIIAPP), em colaboração com o GIP International e o CeSPI (Centre de 
Etudos das Politicas Internacionais). 
 
Este encontro enquadra-se no projecto «Apoio e Conselho às Administrações 
Públicas Africanas responsáveis pelas iniciativas relacionadas com a 
Migração e o Desenvolvimento na rota migratória da Africa Ocidental», 
projecto da FIIAPP, cofinanciado pela União Europeia. O objectivo deste 
projecto é reforçar as capacidades das administrações públicas 
encarregadas da identificação e da gestão das iniciativas no âmbito dos 
quatro eixos da M&D, favorecendo os efeitos positivos da migração no 
desenvolvimento.   
 
Mais especificamente, os objectivos desta reunião foram os seguintes :  
 

- contribuir para o avanço do estudo sobre a  Migração e o 
Desenvolvimento, graças à possibilidade de colocar as questões 
directamente aos representantes dos quatro países, e de lhes 
proporcionar um fórum de troca de informações e de boas práticas ; 

- iniciar o trabalho de recolha de informações e de análise da temática 
identificada como sendo prioritária porc ada país; 

- apresentar o blogue do projecto. 
 
A reunião, que foi facilitada pela senhora  Manal Warde, contou com a 
presença de quatro delegações governamentais provenientes dos quatro 
países-alvo do projecto, a saber Cabo-Verde, Côte d’Ivoire, Marrocos e 
Senegal. 
 
A metodologia adoptada consistiu em apresentações dos peritos 
(nomeadamente os do GIP internacional e do CeSPI) e em intercâmbios. As 
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discussões durante o atelier e, em particular os trabalhos de grupos que se 
realizaram no segundo dia, permitiram a formulação de várias propostas de 
actuação com vista à materialização das prioridades de cada país em 
matéria de migração e desenvolvimento.  
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1. Primeiro dia (15 de Novembro de 2011) 
 
1.1. Apresentação da reunião e do estudo (Sra. Marzia CARDINALI, 

Coordenadora Técnica do Projecto «Apoio e Conselho às 
Administrações Públicas Africanas responsáveis pelas iniciativas sobre 
a Migração e o Desenvolvimento na rota migratória da Africa 
Ocidental», FIIAPP) 

 
Na sua alocução de abertura, a Sra. Marzia Cardinali referiu-se 
primeiramente às funções da FIIAPP, nomeadamente nos três domínios de 
intervenção seguintes :  
• A gestão do saber técnico das administrações públicas através da troca 
de boas práticas à escala internacional. 
• A gestão do saber no domínio da formação e da criação de lideranças 
públicas nos países em vias de desenvolvimento.  
• A pesquisa e a análise aplicada para o reforço das instituições e o 
desenvolvimento da governação democrática. 
 
Ela apresentou em seguida o programa Migração e Desenvolvimento da 
FIIAPP, os diversos programas da FIIAPP actualmente em curso e o projecto 
«Apoio e Conselho às Administrações Públicas Africanas responsáveis pelas 
iniciativas sobre a Migração e o Desenvolvimento na rota migratória da 
Africa Ocidental», cofinanciado pela União Europeia. Este projecto 
estabeleceu parcerias com as seguintes instituições públicas africanas :    

� O Instituto das  Comunidades (IC) cabo-verdiano, 
� O Ministério do Plano e do Desenvolvimento ivoirence,  
� O Ministério encarregado da Comunidade dos Marroquinos Residentes 

no Estrangeiro,   
� O Ministério dos Negócios Estrangeiros senegalês, 
� O Ministério dos Senegaleses do Exterior.  

 
A sra. Cardinali apresentou em seguida o estudo em curso e intitulado 
«Desafios e Prioridades em matéria de Migração e de Desenvolvimento das 
Administrações Públicas de Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Marrocos e Senegal». 
Finalmente, os objectivos e o programa desta reunião foram apresentados, e 



« Appui et Conseil aux Administrations Publiques Africaines  
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement,  
dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » 

�������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Projet cofinancé par 

                                                                                                               l’Union Européenne 
 

��

�� �

as prioridades de trabalho escolhidas para cada país foram referidas a todos 
os participantes, como se segue :   

1. Cabo-Verde : a promoção das actividades económicas 
desenvolvidas pelos migrantes, para Cabo Verde  

2. Côte d’Ivoire : facilitar a inserção da diáspora na vida sócio-
económica  

3. Marrocos : o reforço dos fundos para o co-desenvolvimento, do 
Ministério MRE  

4. Senegal : a protecção social dos migrantes.  
 
1.2 Apresentação dos participantes 

 
- Apresentação dos participantes 
- Breve apresentação do PAISD (programa da cooperação francesa, 

localizado ao nível da Direcção da Assistência Técnica, que depende 
do Secretariado Geral da Presidência Senegalesa) : 
acompanhamento dos Senegaleses estabelecidos em França :  

o acompanhamento dos Senegaleses que pretendem investir num 
quadro individual ou colectivo,  

o mobilização da competência da diáspora senegalesa da 
França nas estruturas públicas senegalesas e das colectividades 
locais,  

o apoio ao desenvolvimento local, 
o mobilização dos Senegaleses da segunda e terceira gerações 

para visitas ao Senegal.  
 

1.3  Apresentação: O desenvolvimento dos sistemas de formação ligados 
ao emprego (Sr. Xavier FROMENT, Director Adjunto, GIP Internacional) 
 

O Sr. Froment começou por referir que o desenvolvimento dos sistemas de 
formação ligados ao emprego inscreve-se na realização de um dos 
objectivos do Plano de acção da Conferência de Rabat, ou seja, aquele 
que se relaciona com a integração da dimensão migratória nas políticas de 
formação e de emprego como motor para o desenvolvimento.  
Uma política de migração concertada com as políticas de formação e de 
emprego deve apresentar as três condições seguintes :  
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 - políticas de formação e de emprego interministeriais,  
 - estratégias de desenvolvimento económico e social concertadas 
(organizações profissionais, sociedade civil, sindicatos), 
 - levar em consideração as competências e as experiências individuais 
dos migrantes.  
Esta política migratória concertada deve também responder a três desafios 
para assegurar a convergência de acção e reforçar as instituições 
envolvidas : (i) organização da oferta de formação profisional à volta das 
necessidades dos sectores de actividade e das expectativas dos indivíduos,  
(ii) organização dos serviços públicos do emprego e (iii) funcionamento ou 
criação de instrumentos partilhados entre os actores da formação, do 
emprego e da migração, nomeadamente.  
Além da apresentação de uma visão geral sobre esta temática nos quatro 
países do projecto,  o Sr. Froment enfatizou alguns exemplos de boas práticas 
na matéria, a saber :  

1. Banco de dados de intermediação Acolhimento-Emprego (Senegal, 
Benin, Mali, Camarões) instalado com o apoio do BIT MIGRANTE e do 
PGMP (GIP Internacional), 

2. CIGEM (Mali), 
3. Dispositivo do ANAPEC em Marrocos, 
4. Repertório operacional africano das profissões e dos empregos 

(ROAME) Senegal, Benin, Mali   
5. A caixa de ferramentas Migração Senegal-Espanha, instalada pelo BIT 

MIGRANT ; 
6. O projecto CAMPO Cabo-Verde-UE 
7. Validação das aquisições da experiência -  VAE no BTP em Marrocos; 

Acção Piloto  no Benin  
8. Criação de empresa Acção piloto Senegal ANETI. 

 
1.4 Debate 

 
O debate orientou-se nas seguintes questões propostas pelo Sr. Froment :  
 

- As políticas nacionais de formação profissional e de emprego levam 
em consideração as questões da migração no vosso país ?  
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- Que lugar é atribuído às problemáticas da formação profissional e do 
emprego nas outras temáticas do projecto ?  

- Como se processa a concertação sobre estas matérias na 
governação dos vossos dispositivos nacionais para a migração ? Em 
que níveis? Quais as melhorias possíveis? 

- Conhece as expectativas da vossa diáspora em matéria de formação 
profissional e de emprego?  
 

As respostas dos participantes estruturaram-se da seguinte forma :   
o Cabo-Verde:  

� O fenómeno migratório existe desde há muito tempo e o 
governo caboverdiano desenvolveu várias iniciativas para 
lhe dar um cunho positivo.  

� Acordos de fluxos migratórios assinados com a França, 
Portugal e a União Europeia : a implementação desses 
acordos permite a realização de acções para uma melhor 
implicação da diáspora Cabo-Verdiana. 

� O Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) : 
actor fundamental para a aplicação desses acordos.  

� Fase de trabalho com equipas multissectoriais (IEFP) para a 
formação profissional dos Cabo-Verdianos candidatos à 
emigração.   

� Representação da sociedade civil nas negociações do 
Acordo Cabo Verde/UE e nas discussões sobre a 
migração na sub-região. 

� Muitos problemas concretos para se viajar na região, 
apesar das legislações e os recursos destinados ao 
processo de integração regional : há a possibilidade de 
avançar se houver vontade política de diálogo interno 
entre instituições e ao nível regional entre institutos 
técnicos, entre Estados (político) e ao nível global.  

 
o Côte-d’Ivoire : 

� Conselho Nacional do Emprego (que inclui a sociedade 
civil), vai rectificar a Política nacional de emprego no 
próximo trimestre. Há o objectivo de fazer sobressair a 
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migração na política que está a ser formulada esta 
semana e que inclui o aspecto da formação profissional. 
Será também incluído uma estratégia para os imigrantes 
que vivem na Côte-d'Ivoire.  

� Actualmente, a Côte-d’Ivoire é sobretudo um país de 
imigração da sub-região, e por isso não há uma política 
de formação profissional para a emigração.   

� Saída da crise : a diáspora é muito importante. Para o 
emprego, o auto-emprego ou assalariado : ganhar graças 
à capacidade da diáspora e incitar ao retorno e ao 
investimento.  

� Não há problemas para a Côte-d'Ivoire. As questões 
migratórias fazem parte da política de População, quer 
dizer, a cargo do Ministério do Plano, que coordena todas 
as acções do governo.  

� Recursos imputados ao Ministério do Plano, que impulsiona 
e associa os outros Ministérios e a sociedade civil. Este 
projecto da FIIAPP está ligado ao Ministério do Plano.  

� Politica de migração ao nível da CEDEAO : todos os países 
da CEDEAO conhecem este problema. Muitas vezes 
catastróficos para os migrantes africanos intra CEDEAO. 

� A CEDEAO e a UEMOA devem colocar a questão : porque 
é que as pessoas partem, e o que fazer? 

� A Côte-d'Ivoire tenta relançar este processo para que 
cada país assuma as suas responsabilidades na migração 
intra-regional. 

� O processo de concertação é uma tradição em Côte-
d'Ivoire. A questão da migração é um fenómeno novo 
para o governo ivoirence, mas a imigração sempre 
permitiu a todos os Ministérios trabalharem juntos.  Por 
causa desta questão, todos os Ministérios se encontravam. 
Existem às vezes problemas de liderança, que são 
ultrapassados. A partir da experiência da imigração, ver se 
esta dinâmica pode ser transferida para a emigração e a 
diáspora.  

o Marrocos :  
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� Estratégia migratória não verdadeiramente presente na 
política de formação profissional. 

� Mas existem iniciativas de formação dos jovens 
provenientes da imigração em França e que regressam ao 
Marrocos para se formarem. Após esta formação, alguns 
deles criam o seu próprio projecto em Marrocos, mas 
outros regressam à França para criarem o seu projecto 
nesse país.   

 
o Senegal :  

� Nova política do emprego que não integra 
verdadeiramente a migração. 

� Problema de partilha das competências : questão 
migratória transversal. O que implica que cada Ministério 
tem uma parte a gerir na política migratória. Não existe 
um único Ministério para esta questão. Muitos projectos 
são desenvolvidos sem o conhecimento do Ministério dos 
Senegaleses do Exterior. Há o enquadramento 
institucional, mas na prática acontece outra coisa.  

� Gestão da migração ao nível regional : encontro da 
Nigéria (Fórum Mundial Migração e Desenvolvimento) : 
novo projecto da CEDEAO sobre um diálogo regional 
sobre a migração. 

� Não ficar apenas na adequação oferta de formação 
profissional e emprego, mas ir mais longe, que é o 
encontro da oferta e da procura de trabalho. Alargar a 
questão para encorajar a inscrição da migração nas 
políticas nacionais do trabalho, actualmente em curso de 
elaboração no Senegal. Existe a possibilidade de inscrever 
a migração nesta política de trabalho. Aliás, muitas vezes 
os Ministérios do Trabalho e do Emprego estão separados.   

� O que deve vir antes ? Migração ou emprego ? Deveria 
haver uma política sectorial em matéria de migração, mas 
que fosse transversal, para que não se fique pelo meio. 
Seria necessário que no Senegal, quando a matéria seja a 
elaboração de políticas de emprego, trabalho, e 
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formação profissional, a questão migratória e o Ministério 
dos Senegaleses do Exterior estejam associados.   

� A estratégia de redução da pobreza (DPES) em curso de 
formulação leva em consideração a migração, mas 
actualmente os Ministérios sectoriais deveriam integrar 
esta questão. Por exemplo, a política do emprego deve 
tomar disposições fortes em matéria de emprego.   

� Muitas dificuldades de concertação. O concurso dos 
parceiros permite às instituições senegalesas falarem entre 
si e se encontrarem, e os parceiros incitam a trabalhar em 
conjunto, o que é muito paradoxal.  

� Toda agente sabe que é preciso concertação. É preciso 
um mecanismo de concertação interministerial e instituir a 
obrigatoriedade de se encontrar. Para a questão 
migratória, o BIT tinha criado um quadro de concertação, 
mas por razões desconhecidas não funcionou.   
Actualmente, o BIT MIGRANT e a FIIAPP tentam relançar o 
processo. Primeiramente, através de encontros individuais 
com todos os actores envolvidos e seguidamente, uma 
reunião colectiva para se reflectir sobre a oportunidade 
de se criar esse quadro de concertação.  A partir deste 
quadro, ver a possibilidade de criação de uma política 
migratória com cada ministério.  Cada um implementaria 
a sua parte de competências.  

� Ministério do Trabalho : Problema de liderança. Em 2003, 
projecto BIT, com a duração de um ano, sobre a 
migração: outros Ministérios não suportavam que este 
projecto ficasse localizado no Ministério do Trabalho. E 
preciso um Ministério que dê impulso. Se não houver 
consenso acerca de um Ministério lider, que fique alojado 
no Gabinete do Primeiro Ministro.   

� Listar de forma exaustiva os departamentos ministeriais 
intervenientes na migração. (para além dos clássicos, 
como os Ministérios do Trabalho, Emprego, Negócios 
Estrangeiros e dos Senegaleses do Exterior, incluir também 
os da Família, Justiça, Interior …).  
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� Como dar vida a este quadro de concertação ? São 
precisos meios financeiros que os Ministérios não 
disponibilizam. 
 

o Precisão do perito, Sr. Tounkara : abordagem comum 2006, da 
CEDEAO (cimeiras de Ouagadougou e de Abuja, que 
desembocaram na abordagem comum), com três eixos 
definidos pelos Chefes de Estado : incorporação dos direitos dos 
migrantes, valorização dos potenciais dos migrantes a inclusão 
da questão género e a ligação entre a migração e o 
desenvolvimento. 

• Esta abordagem comum permitiria o estabelecimento de 
negociações por blocos com outras instâncias sub-regionais.   
Actualização da convenção Sécu CEDEAO : instalação de uma ����

����� neste sentido, em curso. 
 

1.5 Apresentação: a promoção da protecção social e a criação de redes 
de apoio, Sr. Cheikh Tidiane TOUNKARA, Director Técnico da Caixa de 
Segurança Social do Senegal,  ex-Inspector CIPRES (1999-2008) 

 
Após ter colocado a problemática da protecção social para os 
trabalhadores migrantes e as suas famílias, o Sr. Tounkara interrogou-se sobre 
as possibilidades da extensão da protecção social aos trabalhadores 
migrantes e às suas famílias : que fundamentos, quais as fraquezas e que 
soluções tendo em vista as realidades dos quatro países envolvidos? 
Os instrumentos com vista a permitir a protecção social dos migrantes foram 
definidos da seguinte forma :  

1. Existência de uma política migratória; 
2. Incluir os trabalhadores migrantes na legislação social (Código do 

Trabalho, Código de segurança social, Código da mutualidade, etc.) ; 
3. Ratificação das Convenções Internacionais pertinentes (OIT, ONU, etc) 

e/ou aplicação adequada da legislação social ; 
4. Assinatura de acordos bilaterais e multilaterais que assegurem a 

protecção social dos migrantes ; 
5. Instalação de estruturas administrativas que assegurem uma boa 

coordenação dos actores institucionais. 
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O Sr. Tounkara fez em seguida o ponto de situação de cada um dos quatro 
países. A CIPRES não foi abordada de maneira específica, visto que ela não 
diz respeito a dois dos quatro países do projecto, a saber Cabo Verde e 
Marrocos. Tão-pouco ela foi ratificada pelo Senegal e a Côte-d’Ivoire. 
 

1.6 Debate  
 
O debate organizou-se em torno das seguintes questões propostas pelo Sr. 
Tounkara :  
 

- Na vossa opinião qual é o instrumento mais eficás para encorajar a 
promoção da protecção social nos vossos países (convenções, 
acordos bilaterais, acordos ad hoc) ? 

- Como resolver da maneira a mais pertinente, a questão da 
portabilidade e da totalização dos períodos (parcerias-quadro vs. 
acordos bilaterais) ? 

 
o Côte-d’Ivoire : 

� É importante indicar quais são as instituições encarregadas 
da migração e da protecção social dos migrantes, 
nomeadamente os Ministério encarregados da 
planificação e do desenvolvimento social.  

� É problemático incluir nos sistemas de protecção social as 
pessoas que não são assalariadas e os ivoirenses do 
Exterior. 

� A diáspora ivoirence da Europa reside principalmente em 
França. Não existem disposições específicas para a 
protecção social para os imigrantes na Côte d’Ivoire ; eles 
estão cobertos nas mesmas condições que os nacionais, 
nomeadamente com o acordo existente com o Burkina-
Faso. 

� A totalidade da população activa agrícola e comerciante 
não está coberta pelo sistema de protecção social.  

� Em muitos países de destino, europeus, os migrantes 
beneficiam de altos níveis de protecção social (quando se 
trata da migração legal).    



« Appui et Conseil aux Administrations Publiques Africaines  
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement,  
dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » 

�������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Projet cofinancé par 

                                                                                                               l’Union Européenne 
 

���

�� �

� É preciso ter em conta a tradição de migração num país 
(o que favorece a assinatura de acordos bilaterais) e as 
características dos migrantes (qualificados ou não). 

� A questão da saúde dos parentes que ficaram no país : 
transferências para o país de origem e parente doente 
tratado no seu país e pago pelo migrante do exterior. 

� Coordenação : é difícil dizer que a mesma existe, na 
ausência de uma estrutura indicada para esta função. É 
impossível existir uma coordenação informal, mas não há 
nada escrito de forma explícita e formalizada. 

� Situação da protecção social : base de protecção social 
adoptada em Junho pela OIT, para permitir uma extensão 
horizontal e vertical da protecção social. 

o Senegal :  
� Sistema disperso, proveniente da instalação progressiva do 

sistema de Segurança Social no Senegal (com dois 
decretos de aplicação diferentes). 

� No que se refere às doenças não-profissionais, o 
empregado é protegido. Não existe um sistema de 
contacto directo, mais isto não quer dizer inexistência de 
protecção social : sistema de protecção social do 
assalariado doente.   

� Importância da convenção regional da CIPRES (para além 
das convenções internacionais), que abrange 15 países 
da sub-região. 

� O mais importante é a assinatura e a aplicação dos 
acordos bilaterais e multilaterais (além das convenções). 
Por isso deve-se promover a assinatura de acordos e 
encorajar o projecto de convenção da CEDEAO (apesar 
da falta de vontade política).  

� A cobertura da protecção social no Senegal abrange 15% 
da população senegalesa, ou seja principalmente a 
população activa assalariada no sector formal (público e 
privado). Como pensar nos Senegales do Exterior, quando 
mais de 80% da população senegalesa não está coberta 
no Senegal ? É preciso chegar-se a uma protecção 
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inclusiva da totalidade dos Senegaleses, residentes ou não 
no Senegal.  

o Achega do perito Ceschi : 
� Problema de harmonização da protecção social mesmo 

no seio da União Europeia. 
� Uma cooperação sul-sul poderia desembocar numa 

pressão ao nível da UE, a fim de encorajar as 
possibilidades de acordos de reciprocidade com vista a 
garantir que uma parte dos impostos pagos pelos 
migrantes sejam transferidos para os países de origem, 
para garantir uma protecção social de base às suas 
famílias. 

 
- Como funciona a coordenação entre as administrações no vosso país 

no que se refere à protecção social ? (o que funciona e o que é 
replicável) 

- Quais os tipos de colaboração a estabelecer entre os Estados e os 
actores não- estatais a promoção da protecção social (sindicatos, 
associações de profissionais, companhias de seguros, etc.)? 

o Cabo-Verde :  
� Apesar dos problemas, registaram-se grandes progressos 

em matéria de protecção social. Fusão do sistema de 
protecção social das empresas públicas e privadas, com o 
dos funcionários. Existe hoje um instituto que gere um 
sistema único e que engloba as empresas públicas e 
privadas e a função pública.   

� Além disso, foram incluídos os trabalhadores do sector 
informal : qualquer pessoa com um rendimento tem uma 
protecção social.  

� O Instituto trabalha com a sociedade civil : uma rede de 
ONG, organizações comunitárias de base …, para um 
trabalho de sensibilização. 

� Ainda na perspectiva de se alargar a base do sistema, 
foram criadas mutualidades de saúde, sobretudo para os 
trabalhadores que tinham dificuldades em integrar o 
sistema de protecção social formal. Este sistema é gerido 
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por uma ONG especializada no domínio e conta com o 
apoio do governo (INPS, Ministério da Saúde, etc.). 

� Há por conseguinte grandes avanços no diálogo e na 
coordenação : as instituições estatais estão mais abertas a 
trabalhar com as organizações não estatais.   

o Côte-d’Ivoire : 
� Conselho aos demais países : não pensar em estruturas de 

coordenação ao nível do Gabinete do Primeiro Ministro, 
porque a actuação torna-se muito política e pouco 
operacional.  
 

o Marrocos :  
� Problema de coordenação. Dossier tratado em Marrocos 

pelo Ministério do Emprego. 
� Comité interministerial presidido pelo Primeiro Ministro. 

Permanente teòricamente, mas na realidade só trabalha 
durante as crises. A questão da protecção social é um dos 
pontos tratados por esse comité. Por exemple, aquando 
do regresso dos Marroquinos da Líbia, o Comité reuniu-se. 

� Há sérios problemas de coordenação entre o Conselho 
Nacional (organismo constitucional) e o Conselho dos 
Marroquinos do Estrangeiro. 

 
o Senegal :  

� A realidade administrativa coloca problemas : para os 
Senegaleses do Exterior existem duas estruturas : O 
Ministério dos Negócios Estrangeiros (para as convenções 
e os acordos) e o Ministério do Trabalho. O Ministério dos 
Senegaleses do Exterior não faz formalmente parte, mas 
tem um grande interesse em ver os acordos assinados. Os 
Senegaleses do Exterior, que querem apenas voltar e 
receberem o que lhe cabe por direito (e para o qual 
descontaram nos países europeus de destino), deparam-
se com muitos problemas. 

� Dois países com um taxa elevada de migração 
senegalesa : há um acordo em vias de negociação 
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(Espanha e Itália, onde existem sérios bloqueios a respeito 
do repatriamento dos Senegaleses em situação irregular) ; 
mas não há nenhuma alavanca ao nível do Ministério dos 
Senegaleses do Exterior para dar impulso à assinatura 
desses acordos. 

� É importante incitar a colaboração entre Estados e com as 
organizações sindicais (que podem pressionar em cada 
um dos países e de maneira transnacional). É o papel dos 
sindicatos, defender os direitos dos trabalhadores 
migrantes. 

� Muitas vezes condiciona-se o repatriamento dos 
trabalhadores em situação irregular. Os sindicatos 
europeus assumiram o compromisso de pressionar os seus 
governos para não ligar esta condicionalidade aos 
acordos de segurança social.  

� Existe uma diferença entre o sistema de protecção social, 
baseada na mutualidade, que requer a implicação dos 
interessados, e o sistema de segurança social que tem 
uma finalidade lucrativa e não implica os interessados 
(muitas vezes a gestão não é transparente). 

� Relatório 1923 na França : três pistas estudadas : pista 1 
(Segurança Social confiada ao Estado e que é muito 
lenta) ; pista 2 (Segurança Social confiada ao sector 
privado : não se procura a rentabilidade) e ; pista 3 
(Segurança Social confiada aos interessados : sistema 
escolhido pela OIT). 

� É preferível promover os sistemas mutualistas, que podem 
também funcionar para as famílias dos migrantes. 

o Resposta do Perito Tounkara : 
� Abordagem diferente entre sistemas mutualistas e de 

segurança social. 
� Exemplo da micro-segurança e IMF : parceria entre 

organizações de migrantes da Europa e estruturas de 
micro-segurança (por exemplo, GRET, uma ONG da 
França, que tem uma parceria com o PAMECAS e que 
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permite cobrir no Senegal famiílias de migrantes residentes 
na França). 

� A mesma experiência foi tentada no Cambodja e no Laos. 
� A MECSEF (Mutualidade de Poupança e de Crédito dos 

Senegaleses da França) lançou a mesma iniciativa com o 
Crédito Mutualista do Senegal e o Seguro Askia. 

� É importante não se limitar à população activa 
assalariada, mas sim combinar as estruturas tradicionais da 
Segurança Social com outros actores da mutualidade ou 
da micro-segurança e que cobrem outras franjas da 
população.  

� É importante reformar o sistema a fim de se integrarem 
formas não-convencionais e protecções complementares 
(a fim de se captar a poupança-reforma). 

 
1.7 Apresentação: o apoio aos mecanismos destinados a promover os 

efeitos económicos e sociais da migração sobre o desenvolvimento 
(Sr. Sebastiano CESCHI, Senior Research Fellow/ Encarregado de 
pesquisa, CeSPI) 

 
O Sr. Ceschi começou por explicar a mudança de paradigma nas relações 
entre os países africanos e a sua diáspora. Em seguida referiu que uma 
classificação poderia ser estabelecida pelas instituições e as políticas em 
matéria de migração em alguns países africanos, de acordo com o nível de 
intervenção: nível ministerial, nível sub-ministerial, outras instituições, 
instituições quase governamentais e as estratégias e programas.  
Há actividades transnacionais dos migrantes que são particularmente 
interessantes para o desenvolvimento sócio-económico dos países de 
origem : 

• Transferências de fundos individuais às famílias (luta contra a pobreza, 
vantagens macro-económicas, melhoria das condições de vida e do 
capital físico e humano). 

• Transferências de fundos para actividades colectivas (projectos sociais, 
infraestruturas e serviços, desenvolvimento local). 
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• Transferências de fundos para investimentos e actividades produtivas 
(geração de empregos e de recursos, desenvolvimento do território, 
criação de relações comerciais). 

• Transferências de competências (melhoria do nível técnico / científico 
e das trocas internacionais, compensação da fuga de cérebros, novas 
capacidades de empreendedorismo). 

• Procura de bens e serviços e dinamismo da parte da diáspora na 
sociedade de destino (criação de novas oportunidades de mercado). 
 

Por fim, o Sr. Ceschi fez o ponto de situação da questão nos quatro países 
do projecto, antes de indicar algumas boas práticas, tais como o 
programa DIAS (DIASpora para o desevolvimento de Cabo Verde), a 
ONG nigeriana Nido (Nigerian in Diaspora Organisation), a nova 
estratégia económica de Marrocos, que inclui os Marroquinos residentes 
no Estrangeiro, as suas competências e os seus investimentos e, no 
Senegal, a promoção da cooperação entre as colectividades locais de 
países estrangeiros e as relações com as associações da diáspora que 
queiram investir no país.  

 
1.8 Debate sobre a contribuição da diáspora ao desenvolvimento socio-

económico dos países de origem.  
 

O debate orientou-se à volta das seguintes questões propostas pelo Sr. 
Ceschi :  
 

- Existem mecanismos que assegurem a consulta e a participação da 
vossa diáspora na definição das políticas sócio-económicas do vosso 
país? E para a definição do plano sectorial deste projecto? 

o Cabo-Verde :  
� Iniciativas do Instituto das Comunidades (ICV) : 

canalização dos migrantes Cabo-Verdianos que investem 
no país. Objectivo : fazer com que os emigrantes sintam 
que estão a contribuir para o desenvolvimento do seu país 
de origem. 

� Necessidade de veicular a seguinte mensagem : não é 
porque não estão fisicamente em Cabo Verde que se vai 



« Appui et Conseil aux Administrations Publiques Africaines  
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement,  
dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » 

�������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Projet cofinancé par 

                                                                                                               l’Union Européenne 
 

���

�� �

considerar que deixaram de pertencer à comunidade 
nacional. 

� Tentativa do governo em incitar os migrantes individual e 
colectivamente a associar-se.   

� Mobilização das competências dos Cabo-Verdianos do 
Exterior.  

� Novidades : projecto do ICV iniciado em 2011 (20 
conselhos de negócios : 20 empresas abertas ao 
investimento dos Cabo-Verdianos do Exterior). Sítio web 
para facilitar o investimento e explicar as possibilidades do 
investimento em Cabo Verde), com simulações de planos 
de negócios e com planos de negócios já feitos). Já foram 
criadas 5 empresas graças ao investimento do exterior. 
(www.ie-ic.cv)  

� Existência do Centro de Apoio ao Migrante no seu País de 
Origem (CAMPO) : Centro reforçado neste momento com 
um projecto da OIM/União Europeia. Este centro é um 
verdadeiro sucesso no que se refere à informação aos 
candidatos à migração e às pessoas desejosas de investir 
e de regressar a Cabo Verde (www.campo.com.cv).  

 
o Côte-d’Ivoire : 

� Preocupação com o investimento dos Ivoirences do 
Estrangeiro: constitui um dos fortes eixos actuais, apesar de 
não existirem mecanismos formais. 

� DRSP 2006/2007 : não se faz menção nem à migração, 
nem à diáspora. Devido à crise, o documento não foi 
elaborado. O documento de estratégia de redução da 
pobreza encontra-se em curso de elaboração, com a 
participação da diáspora.  Hoje, inclui-se a contribuição 
da migração no DSRP. 

� A transferência de competências será um eixo forte da 
estratégia : por exemplo, há três ou quatro meses, fez-se 
um lançamento de concurso para o provimento de três 
postos (3 Ivoirenses do Exterior foram seleccionados para 
estes postos-chave da Economia). 
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� Fez-se o pedido de se conhecer melhor os mecanismos 
dos outros países aqui presentes e que estes países 
apoiem a Côte-d'Ivoire a progredir neste domínio. 

 
o Marrocos :  

� Filosofia que orienta a consulta dos MRE : enraizamento 
sem desenraizamento: desempenhar o seu papel nos 
países de acolhimento sem esquecer o seu país de 
origem. 

� Já há dois anos, rede das competências marroquinas no 
mundo (Canadá, França, Holanda,  Alemanha). 

� Assembleia de consulta : Marrocos prepara o seu pedido 
de competências e uma parte do financiamento 
(ajudado por três agências com a cartografia e os 
projectos devidamente elaborados e que aguardam as 
competências). Em parceria com os países de 
acolhimento, preparação dos projectos para regiões bem 
definidas.  

� Exemplo do que acontece com a cooperação alemã : 
financiamento de 70 projectos de tecnologia. 

o Senegal :  
� O projecto PAISD 
� Mecanismos de concertação com a diáspora : antes não 

havia mecanismos específicos. Mas em 2001, realizou-se 
um simpósio com os Senegaleses do Exterior e que permitiu 
a criação de várias instituições :  

• 2003 : criação do Ministério dos Senegaleses do 
Exterior 

• 2006 : criação da Carta de Política Sectorial do 
Ministério dos Senegaleses do Exterior  

• Entre 1999 e 2001, criação do Conselho Superior dos 
Senegaleses do Exterior e realização da sua única 
assembleia geral em 1999. Mas esse Conselho não 
era efectivo. Em 2010, nova assembleia geral, com a 
revisão dos textos ; participaram 75 representantes 
provenientes de 5 zonas geográficas.  
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• Organização em Dezembro de 2011, da semana da 
migração, tendo como ponto principal a realização 
da reunião do bureau do Conselho Superior dos 
Senegaleses do Exterior e do Conselho Presidencial 
sobre a Migração. 

� Sistema informal de coordenação : em cada uma das 
suas viagens ao exterior, o Presidente da República 
encontra-se com os Senegaleses residentes no país que 
visita.  

� Há muitas vezes a tendência para se comunicar com os 
Senegaleses da Europa, quando na realidade a maioria 
dos senegaleses do Exterior vivem na Africa e que as 
grandes fortunas da diáspora encontram-se na Africa 
central, particularmente no Gabão.  

 
o Contribuicão do Sr. Tounkara :  

� Os migrantes devem ser auscultados sobre as estratégias 
económicas, mas eles devem também ter uma melhor 
visibilidade e uma credibilidade sobre estas estratégias.   

� Por exemplo, no Gana, captação de fundos através de 
obrigações do Tesouro unicamente reservada aos 
Ganeses do Exterior (300 milhões de dólares para 
investimentos governamentais em infraestruturas e que 
permitiram o emprego de milhares de pessoas). Por 
conseguinte, a importância da credibilidade. 

� Importância da credibilidade do país : inspirar confiança e 
estabilidade, nomeadamente na luta contra a corrupção 
e a boa governação. 
 

- Costumam consultar representantes das autoridades locais, para a 
elaboração de acções estratégicas acerca da ligação entre a 
migração e o desenvolvimento ? 

o Cabo-Verde 
o Côte-d’Ivoire 
o Marrocos 
o Senegal 
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� Planificação ao nível nacional e local: nas zonas de forte 
migração, consulta dos migrantes e inclusão das suas 
acções sociais. 

� Adquiriram também, uma certa legitimidade social e 
mesmo política (algumas colectividades locais da região 
de Matam têm Presidentes de Câmara Municipal que são 
migrantes da França). 

 
- Em que sectores consideram que a contribuição dos migrantes pode 

ser mais estratégica? 
o Cabo-Verde 
o Côte-d’Ivoire 
o Marrocos :  

� Grande tendência a investir na pedra. 
� Impossibilidade de aceder a algumas ajudas públicas 

para os investimentos imobiliários dos MRE. 
o Senegal 

� Projecto PAISD : em 2005, solicitação de ajuda para 
projectos, mas os projectos das associações de migrantes 
são cada vez mais direccionados para os sectores 
produtivos (por exemple, a sociedade anónima Niokolo 
Transports, com 70 migrantes como accionistas : projecto 
rentável e que desencrava a região de Kédougou). 

 
- O vosso país leva em consideração a componente migrantes em 

situação irregular, nas políticas e iniciativas relativas à contribuição 
sócio-económica da diáspora ? 
 
 

1.9 Apresentação : a promoção das ligações entre as diásporas e os seus 
países de origem  (Sra. Petra Silvia MEZZETTI, Senior Research Fellow/ 
Encarregado de pesquisa,  CeSPI) 

 
A Sra. Mezzetti propôs em primeiro lugar uma definição do assunto, 
nomeadamente a questão do reconhecimento da diáspora enquanto actor 
do desenvolvimento e factor de mudança, e dos meios que os países de 
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origem devem pôr à disposição para o efeito.  Ela apresentou também em 
detalhes as diferentes possibilidades para ajudar na mobilização da 
diáspora.  Para reforçar a relação país de origem-diáspora, é preciso 
instalar :   

1. Um quadro institucional coerente;   
2. Uma estratégia nacional sobre a diáspora, integrada com todas 

as demais políticas públicas. 
Neste quadro, a criação de instituições de representação dos migrantes é 
essencial.  
 
Seguidamente, ela apresentou um panorama  sobre esta matéria nos quatro 
países, antes de apresentar algumas boas práticas, tais como a organização 
da Semana da Migração no Senegal, a redacção de um repertório das 
associações que intervêm a favor dos Marroquinos residentes no estrangeiro, 
para Marrocos, ou ainda o projecto Linking Emigrant Communities for More 
Development (ICMPD), projecto que tem a finalidade contribuir para o 
conhecimento e as capacidades dos governos nacionais  relativamente às 
suas diásporas.  
 
Por último, no âmbito do Diálogo Euro-Africano, as boas práticas devem e 
podem tornar-se num meio de troca de informações e de diálogo SUL-SUL ; o 
projecto “Apoio e conselho às Administrações Públicas Africanas 
responsáveis pelas iniciativas sobre a Migração e o Desenvolvimento na rota 
Migratória da Africa Ocidental » pode pretender estabelecer este tipo de 
intercâmbio e de diálogo com a diáspora e representar um espaço para o 
desenvolvimento de metodologias transferíveis.    

 
1.10 Debate sobre a promoção das ligações entre as diásporas e os 

seus países de origem  
 
O debate centrou-se à volta das seguintes questões propostas pela Sra. 
Mezzetti :  
 

- Como é que uma política de reforço dos laços com a diáspora deve 
ser concertada com os principais países de destino? 
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- Como harmonizar os pedidos de participação política da diáspora 
com os dos outros sujeitos envolvidos (sociedade civil, autoridades 
locais, etc.) ? 

- Como assegurar o diálogo entre as instituições e a multiplicidade de 
actores da diáspora, a fim de se garantir a sua contribuição 
conceptual e operacional ?   

- Para os jovens da segunda geração (e mais):  
o Como ligar melhor os jovens às suas origens, numa visão de 

« presença dupla/identidade »?  
o Como facilitar a mobilização daqueles que são altamente 

qualificados?  
 

o Cabo-Verde :  
 

� Instituto das Comunidades : 4 aspectos a considerar 
� Operação « Cabo-Verde no coração », cujo público-alvo 

são as pessoas que emigraram há muito tempo ou as 
pessoas da segunda geração (ou mais). 

� Programa de rádio (Vóz da Diáspora) do ICV que informa 
a diáspora sobre o desenvolvimento e as notícias do país 
(nomeadamente, notícias locais) 

� Organização da semana de Cabo-Verde em vários países 
da Europa (França, Espanha, Portugal…) : mostra-lhes o 
país e incita-os a visitá-lo e a investir nele. 

� A Casa de Cabo-Verde (criada em França, Paris e nos 
Países Baixos).  É uma iniciativa local apoiada pela 
Câmara Municipal de Paris.  

� Apoios às associações de Cabo-Verdianos. . 
� Cabo-Verde utiliza o reforço da identidade cultural Cabo-

Verdiana para facilitar a sua integração no seu país de 
destino. Muitas vezes os jovens encontram-se numa 
situação difícil, de marginalização. 

� Esta abordagem cultural teve efeitos positivos.  
� Número de Cabo-Verdianos no Exterior : entre 500.000 e 

um milhão, mas o recenseamento é difícil mesmo ao nível 
do país. 
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o Côte-d’Ivoire :  

� Assunto delicado, visto que coloca problemas teóricos 
complexos, particularmente no contexto ivoirence.  

� Isto tem também a ver com o problema e as políticas de 
integração nos países de destino. 

� O projecto do Instituto da Africa Ocidental da Integração, 
que já tinha averbado resultados na maioria dos países da 
sub-região.  

� Por exemplo, na Côte-d’Ivoire, a integração dos 
Burkinabés nesse país e também a sua integração e às 
vezes o seu regresso ao país dos seus progenitores.  

� Como estabelecer uma liderança forte, capaz de indicar 
aos parceiros as prioridades nacionais? 

 
o Marrocos 

 
� A abordagem cultural ocupa um lugar de destaque  

(muito antes da abordagem económica e social), porque 
aquele que sabe de onde vem, sabe para onde vai. 

� Os MRE necessitam de âncoras culturais : daí a criação de 
centros culturais marroquinos no estrangeiro, para servir 
tanto os MRE como a população dos países de destino.  

� Também, o Dia Nacional do Imigrante, no dia 10 de 
Agosto.   

 
o Senegal : 

 
� Normalmente, inserção dos Senegaleses do Exterior nas 

associações políticas e religiosas (nomeadamente, as 
confrarias muçulmanas mouride e tidiane). 

� A importância das associações religiosas ficou 
particularmente patente durante a crise ivoirence e do 
repatriamento de Senegaleses de Côte-d’Ivoire. 
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� Problema relativamente ao recenseamento e a 
necessidade de se conhecer a diáspora tanto 
quantitativa como qualitativamente. 

� Projecto PAISD : uma das componentes é a implicação 
dos jovens Senegaleses de França, da segunda e da 
terceira geração, no quadro de estadias de voluntariado 
no Senegal. Isto permite manter a ligação com o país de 
origem dos seus pais (e esta ligação já estava a 
enfraquecer-se, o que se notava através das 
transferências). 

� Projecto PAISD : criação de um sítio web 
(www.senexpertise.gouv.sn) que permite encontrar juntos 
a oferta de capacidade dos Senegaleses de França e o 
pedido de competências do Senegal.  

� Para os mais jovens, desde 2008, o Ministério dos 
Senegaleses do Exterior organiza colónias de férias 
(Senegaleses da Gâmbia, da França, dos Estados-Unidos e 
da Itália). A diversidade linguística foi substituída em 
espaço de dias pela prática do wolof como língua de 
comunicação.  

� Adopção de estratégias regionais e locais, que são 
declinações da estratégia nacional. Todos os actores, 
incluindo os migrantes, inteiram-se desses documentos de 
planificação e pautam-se por eles, para evitar acções 
isoladas. Antes os migrantes construíam e criavam 
estruturas paralelas ao Estado : dispensários, escolas … 
Agora, existe uma coordenação social e cultural dos 
migrantes muito melhor. 

� Existe a abertura da parte da Direcção do Emprego em 
conhecer melhor o recenseamento das competências da 
diáspora feito por Marrocos. O Banco de Dados 
Acolhimento Emprego, será instalado nas Embaixadas e os 
Consulados, para permitir o recenseamento e a utilização, 
no Senegal, das competências dos Senegaleses do 
Exterior. A transferência de competências é fundamental, 
sobretudo num contexto de crise económica e de 
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diminuição das transferências de fundos provenientes da 
Europa. 

o Contribuição da Sra. Mezzetti : o problema de coordenação 
existe em todos os países do mundo. O que mais importa é que 
o país tenha ele mesmo uma visão global de todas as 
intervenções da cooperação no seu território, para que possa 
informar os demais actores de cooperação : migrantes, ONG, 
organizações internacionais… 

o O papel da diáspora pode ser mais ou menos explícito : seja de 
alto nível (numa participação política) seja a um nível mais baixo 
(com uma participação em termos de competências da 
diáspora). 
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II Segundo dia (16 de Novembro de 2011) 
 

2.1 Trabalho em sub-grupos e restituição dos trabalhos dos quatro sub-
grupos  

 
A seguir à apresentação da metodologia dos trabalhos de grupos, pela Sra. 
Marzia Cardinali, foram formados quatro sub-grupos (um por país). Cada país 
trabalho na prioridade que escolheu :  
 

1. Cabo-Verde : a promoção das actividades económicas realizadas 
pelos migrantes, para Cabo-Verde  

2. Côte d’Ivoire : facilitar a inserção da diáspora na vida sócio-
económica  

3. Marrocos : o reforço dos fundos para o Co-desenvolvimento, do 
Ministério MRE   

4. Senegal : a protecção social dos migrantes. 
 

Primeiramente, uma discussão permitiu definir melhor a prioridade escolhida 
e as características das acções futuras a desenvolver de acordo com essa 
prioridade. Em seguida, os trabalhos de cada sub-grupo foram apresentados 
em plenária.  
 

2.2 Apresentação do blogue do projecto e das redes temáticas 
(Antoine SAMOULLIER, Encarregado do Projecto «Apoio e Conselho 
às Administrações Públicas Africanas responsáveis pelas iniciativas 
sobre a Migração e o Desenvolvimento na rota migratória da Africa 
Ocidental», GIP Internacional) 

 
O Sr. Samoullier apresentou o blogue do projecto, cujo endereço é  
www.migrationdev.blogspot.com O blogue do projecto pretende ser um 
espaço dinâmico e de troca de informações :  

• Tornará possível o trabalho de capitalização (informações actualizadas 
sobre o projecto, documentos do projecto telecarregáveis: 
memorandos, conteúdos das formações, programas dos seminários, 
intervenções, etc.). 
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• Além de uma difusão clássica de informações, este instrumento 
permitirá a abertura do diálogo sobre as questões de migração e 
desenvolvimento entre os diferentes actores do projecto (parceiros 
europeus e africanos do projecto, membros das estruturas-alvo etc.). 

• Pretende-se também que esta plataforma seja utilizada por outros 
actores (pesquisadores / universitários, estudantes, o público).  

• O blogue articular-se-á em torno das 4 temáticas do projecto. 
• Outras informações ficarão também acessíveis (actividades 

transversais do projecto, notícias sobre os migrantes, etc.). 
 
O objectivo é de o blogue se transformar numa verdadeira plataforma de 
encontro entre os parceiros do projecto. O blogue poderá manter-se mesmo 
após o fim do projecto.  
 

2.3 Conclusões do seminário 
 
A seguir a esta apresentação, a Sra. Warde recapitulou a reunião. Depois 
deu a palavra a cada participante, para uma última roda de intervenções.  
Os participantes agradeceram a FIIAPP pela organização desta reunião e 
mostraram-se satisfeitos com os conteúdos e a metodologia do seminário. 
Pedem que os pontos focais aqui presentes sejam mantidos para as próximas 
reuniões a fim de se garantir um seguimento eficaz das conclusões desta 
reunião. Sublinharam que as trocas Sul-Sul foram muito enriquecedoras para 
todos : estas trocas vão continuar, particularmente graças à utilização do 
blogue. A delegação da Côte-d’Ivoire mostrou-se particularmente feliz de 
poder estar presente nesta reunião e de ter reintegrado o projecto. 
  
Finalmente, a Sra. Cardinali agradeceu os participantes, os peritos e as 
pessoas que contribuiram para a organização desta reunião. Ela indicou 
também de forma detalhada as próximas etapas :  

- O estudo ficará concluído em finais de Janeiro de 2012. 
- A equipa do projecto será alargada no futuro com um coordenador 

nacional em cada um dos países. 
- O primeiro seminário de formação realizar-se-á em Marrocos, em 

Fevereiro de 2012. 
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