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Resumo executivo 
 
 
O primeiro seminário regional de formação  «Medidas de apoio à reinserção profissional dos 
migrantes circulares e de retorno ao país de origem », realizou-se no hotel Rabat, em Rabat 
(Marrocos), nos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro de  2012 e foi organizado pela Fundação 
Internacional Ibero Americana de Administração e de Politicas Públicas (FIIAPP), em 
colaboração com o GIP Internacional e o CeSPI (Centre de Estudos das Políticas 
Internacionais). 
 
Este seminário enquadra-se no projecto «Apoio e Aconselhamento às Administrações 
Públicas Africanas responsáveis pelas iniciativas sobre a Migração e o Desenvolvimento, na 
rota migratória da Africa do Oeste», projecto da FIIAPP, co-financiado pela União Europeia, 
e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). 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 temática Migração e 
Desenvolvimento” (M&D), favorecendo os efeitos positivos da migração no 
desenvolvimento.   
 
Esta formação é a primeira de uma série de quatro previstas ao longo do projecto. Mais 
especificamente, o objectivo desta formação foi o de reforçar as capacidades das 
administrações públicas no que se refere à adopção e a implementação de medidas de apoio 
aos migrantes circulares e de retorno, com vista a garantir a realização das condições as 
mais favoráveis à sua reinserção profissional 
 
A formação contou com a presença de quatro delegações governamentais provenientes dos 
quatro países-alvo do projecto, ou seja Cabo-Verde, Côte d’Ivoire, Marrocos e Senegal. 
Estavam igualmente presentes representantes das instituições parceiras do projecto (GIP 
Internacional,  o CeSPI) e peritos vindos dos Camarões, Espanha, França e Senegal. 
 
A metodologia adoptada consistiu nas apresentações dos peritos (nomeadamente os do GIP 
internacional e do CeSPI) e em experiências nacionais, boas práticas e em exercícios.  
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Lista das  principais  abreviaturas   
 
 
AECID  Agência  Espanhola de Cooperação  Internacional para o  

Desenvolvimento  
ANAPEC  Agência Nacional de Promoção do Emprego e das Competências   
BIT   Bureau International du Travail 
CeSPI   Centro de Estudos das Politicas Internacionais 
FIIAPP  Fundação Internacional Ibero Americana de Administração e de 

Politicas Públicas  
GIP Internacional  Agrupamento de Interesse Público Internacional 
MRE   Marroquinos Residentes no Estrangeiro 
PNUD   Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  
ROAME  Repertório Operacional Africano das Profissões e Empregos (ROAPE) 
VAE    Validação  das Competências Adquiridas  
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I Primeiro dia (22 de Fevereiro de 2012) 
 

1. Abertura do atelier) 
 

1.1 Alocução de abertura do Sr. Mohamed BERNOUSSI, Secretário Geral do 
Ministério da Comunidade dos Marroquinos Residente no Estrangeiro 

 

O Sr. Bernoussi referiu que os Estados de origem, de trânsito e de destino deveriam reforçar 
ainda mais a sua cooperação e rever as suas políticas de ajuda ao desenvolvimento de acordo 
com conceitos inovadores e projectos estruturantes, a fim de acarretar os problemas e desafios 
colocados pelos fluxos da migração irregular. Neste sentido, ele enfatizou a experiência 
promissora de Marrocos, sublinhando que o conceito de co-desenvolvimento está integrado na 
estratégia marroquina de desenvolvimento económico e social devido ao lugar que ocupam as 
transferências da poupança no equilíbrio da balanço de pagamentos e à vontade declarada dos 
migrantes marroquinos em contribuir para o desenvolvimento do seu país.   

Além disso, ele realçou a mobilização das competências preconizadas pelo ministro 
responsável dos MRE, como sendo um eixo prioritário do seu plano de acção, informando os 
marroquinos estabelecidos no estrangeiro sobre as oportunidades em Marrocos, ao mesmo 
tempo que desenvolve parcerias entre os sectores públicos e privado com vista a formalizar as 
necessidades em matéria de competências ou de especialidades marroquinas expatriadas.   

 
1.2  Alocução de abertura do Sr. Raimundo ARAGON BAMBÍN, Conselheiro do 

Trabalho e da imigração, da Embaixada da Espanha em Marrocos1 
 
O Sr. Aragon explicou que, no passado, o tema « Migração e Co-desenvolvimento” foi um 
dos sectores prioritários do trabalho da Agência Espanhola da Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento (AECID) em Marrocos. Mas, depois do acordo adoptado por todos os 
actores da cooperação europeia, consistindo em reduzir o número de sectores e em se 
concentrar naqueles em relação aos quais cada actor teria uma vantagem comparativa, 
actualmente, a Migração já não é um sector prioritário para a AECID. Agora, os sectores de 
trabalho resumem-se ao número de quatro: Governabilidade democrática; Educação; Saúde; e 
Crescimento económica para a redução da pobreza. Na óptica do reforço da governabilidade 
democrática, a AECID acompanhou o governo marroquino no processo da elaboração daquilo 
que deveria ser a Estratégia Nacional do Governo marroquino em matéria de co-
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desenvolvimento. A AECID, tinha financiado a elaboração de um diagnóstico e de uma 
proposta consentânea com as linhas estratégicas que deveriam servir de base para esta 
Estratégia Nacional. Este estudo foi apresentado em 2010.   
 

2. Apresentação da formação 
 

2.1 Alocução da senhora Sara Bayes Puig, Coordenadora do Programa Migração e 
desenvolvimento,  da FIIAPP2  

  
 
Na sua alocução de abertura, a Sra. Bayes apresentou o projecto MeDAO e os objectivos da 
formação, ou seja o reforço das capacidades das administrações públicas presentes, com vista 
a condições mais favoráveis à reintegração profissional dos migrantes no seu país de origem e 
favorecer a difusão de boas práticas nesta matéria. Ela afirmou que a migração circular e de 
retorno podem contribuir para a redução da fuga de cérebros, mas é preciso conceber e 
implementar medidas de incentivo que encorajem o retorno dos migrantes e favoreçam o 
carácter verdadeiramente circular da migração. Tais medidas de incentivo devem ajudar o país 
de origem a aproveitar as competências e outras formas de capital social dos repatriados ou 
dos migrantes circulares.  

 
2.2 Apresentação do tema da formação3 (M. Xavier FROMENT, Director Adjunto, 

GIP Internacional) 
 
Esta apresentação permitiu delinear melhor o tema da formação, ou seja, as medidas para 
apoiar a reinserção profissional dos migrantes circulares e de retorno ao país de origem. Além 
de uma reflexão estratégica sobre este tema, o seminário apresenta as ferramentas concretas 
utilizadas em diversos países (VAE, ROAME, programas de co-desenvolvimento). 
 
 

2.3 Apresentação da metodologia da formação e do contrato da formação 
(M. Sebastiano CESCHI, mestre de investigação, CeSPI)4//  
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Após ter relembrado o objectivo dos seminários, como sejam promover o conhecimento, o 
intercâmbio, a reflexão e a capacidade de acção das instituições públicas africanas no domínio 
das relações com a diáspora, o Sr. Ceshi apresentou a metodologia: partilha de iniciativas 
institucionais, apresentação conjunta das iniciativas (dois intervenientes se for possível), 
exercícios, visita guiada, diálogo.  
 
 
3. Sessão 1 : O apoio à reinserção profissional no país de origem dos migrantes 
circulares, através as políticas e programas da UE e dos seus estados membros  

 
����A nova fase da Abordagem Global da União Europeia (Sra. Marzia CARDINALI, 
Coordenadora  Técnica  do Projecto MeDAO, )**�++

�
,� 

 
A Sra. Marzia Cardinali apresentou a nova Abordagem Global da União Europeia, das 
Migrações e da Mobilidade (AGMM), que representa o quadro geral da política migratória 
externa da UE. Esta nova abordagem Global aborda todas as questões ligadas às migrações e 
à mobilidade de uma forma global e equilibrada. Ela assenta em quatro pilares6, sendo dois 
deles de interesse particular para o MeDAO, o da organização e da facilitação da imigração 
legal e da mobilidade e o da maximização do impacto das migrações e da mobilidade no 
desenvolvimento. Os principais instrumentos desta abordagem são: 1) a parceria para a 
mobilidade (PM) que aborda os quatro pilares e prevê também engajamentos em matéria de 
mobilidade e de acordos de readmissão e de vistos: 2) O programa comum para as migrações 
e a mobilidade (PCMM), que na ausência dos engajamentos e acordos serve para finalizar 
objectivos pontuais dentro dos quatro pilares. Seguidamente, ela apresentou as diferentes 
medidas que a AGMM pretende implementar para apoiar a reinserção profissional dos 
migrantes e favorecer os benefícios positivos sobre o desenvolvimento.  
 

���������������������������������������� �������������������
�
� ���������"�	�����	�������	������������������������� � � ���
���� ��������!���!��!$�( "�-�" 


"����"���( "�-�" 
"����"��������
#
�
���	� 
��	�� ��������������	� 
��	�� ��������������	� 
��	�� ��������������	� 
��	�� �������������� ���� ����� � � � ���� "!$#���� %&� '	( ���) "!*� +�'��,�-+$#"�-./�	0�� 1 � 2���2��./�	0�� 1 � 2���2��./�	0�� 1 � 2���2��./�	0�� 1 � 2���2��*34��./��5�� .&� ����������2��$� .&6���798 ���./��5�� .&� ����������2��$� .&6���798 ���./��5�� .&� ����������2��$� .&6���798 ���./��5�� .&� ����������2��$� .&6���798 ��2��":2��":2��":2��":

.&� 
	� ���);���:<�.&� 
	� ���);���:<�.&� 
	� ���);���:<�.&� 
	� ���);���:<�=2��>./�	0�� 1 � 2��"2��?��2��>./�	0�� 1 � 2��"2��?��2��>./�	0�� 1 � 2��"2��?��2��>./�	0�� 1 � 2��"2��?��=2��":��	�@��	1 @�� ./�	)8 �	A2��":��	�@��	1 @�� ./�	)8 �	A2��":��	�@��	1 @�� ./�	)8 �	A2��":��	�@��	1 @�� ./�	)8 �	A��=B�( +�C�+	D��) "!E+E�=( +�#	F��) �!&#��=� %&� '	( �"�) "!E��� �	D�#�+�G��H� D��E+E#"!

�H( I��H� ��!J#�+KG�+	( +�GML�F�%/�	D�!"G�3N�OB"( !	%/!��) �!J#"��B�( !�� +����) �!�� D)� +	(HD��"��� !	D��	��+J!�( +�� !	( �)!J#��M#	� %/+	D�G) "!J+�P)� +	(QD��J#��

B�!	� R �Q� �)�&#�+&�"G"� � !TS

�



«Apoio e Conselho às Administrações Públicas Africanas responsáveis pelas iniciativas sobre a Migração e o Desenvolvimento, na 
rota migratória da Africa do Oeste 

, �������������������������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Projecto cofinanciado pela 
                                                                                                               União Europeia 

 

.�

�� �

3.2 Medidas de apoio em Espanha à promoção social dos emigrantes (Sr. Raimundo 
ARAGON BAMBÍN, Conselheiro de Emprego e Segurança Social da Embaixada da 
Espanha em Marrocos  

 
Após ter relembrado a evolução histórica da Espanha nestas últimas décadas, (passando de 
país de emigração a país de imigração), o Sr. Aragon apresentou a experiência espanhola de 
acolhimento de trabalhadores migrantes estrangeiros em Espanha através de dois exemplos: a 
migração temporária de Marroquinos para a Espanha (campanha de morangos na província de 
Helva _2010.2011_ taxa de retorno de 95% aproximadamente) e os programas de retorno 
voluntário dos migrantes estáveis (o primeiro para as pessoas em situação de precariedade ou 
de vulnerabilidade social, e o segundo para os migrantes estáveis em situação regular, 
beneficiários de prestações contributivas para o desemprego (nos países que assinaram um 
acordo de Segurança Social). 
Ele apresentou igualmente a experiência espanhola de envio de migrantes espanhóis ao 
estrangeiro, quer no momento das vindimas no sul da França, quer aquando das campanhas de 
hotelaria na Suíça. Ele conclui a sua apresentação, comparando as vantagens e os 
inconvenientes da migração circular e da migração permanente e mostrando as possibilidades 
de passarela entre as duas.   

 
2.1 Questões dos participantes 

 
- Sr. Apolo (Cabo -Verde)7 : 

o Reflexões sobre alguns conceitos ; a partir de quando um migrante deixa de o 
ser? Questão da integração dos estrangeiros na sociedade espanhola: um 
migrante deixa de ser migrante quando adquire a nacionalidade espanhola? 

o Questão da migração circular no contexto da crise económicas : como adaptar 
a migração circular a este novo contexto)? 

o Cabo Verde seguiu uma trajectória própria : passou de país de emigração muito 
forte a país de emigração fraca. A emigração é vista agora como uma opção 
entre outras. Cabo Verde assinou um acordo de migração de 3 anos com a 
União Europeia, abrindo oportunidades designadamente de inclusão de actores 
no processo migratório: coordenação institucional, centros de formação 
profissional, sociedade civil.  
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o É preciso manter a vigilância e conceber a migração como um meio de 
desenvolvimento do país de origem (e não somente para satisfazer as 
necessidades económicas do país de destino) 

o O paradigma da migração é fundamental, sobretudo quando nos referimos aos 
países emergentes que se desenvolveram graças à migração: Brasil, Canadá, 
Austrália, Nova – Zelândia…. 

o Daí a importância capital da reinserção no país de origem, das competências 
adquiridas no país de destino. 

 
- Resposta do Sr. Aragon (Espanha): 

o Seria melhor ter empregue o termo « não Nacional » em vez de estrangeiro (de 
facto, na apresentação, aqueles que adquiriram a nacionalidade não estão 
incluídos nestes números). Aqueles que têm a dupla nacionalidade são 
considerados como espanhóis. 

o Em relação ao conceito de migrante, podemos defini-lo com precisão, como 
sendo o trabalhador que trabalha num país e que desenvolveu uma actividade 
económica num país diferente. A partir do momento em que adquire a 
nacionalidade do país de destino, ele não é mais um migrante do ponto de vista 
jurídico (mesmo que possa continuar a sê-lo nos planos cultural e social).  

  
- O Sr. Jamal (perito, associação Migração e Desenvolvimento)  : 

o Que política da União Europeia existe em matéria de gestão dos fluxos 
migratórios? 

o Cada país actua de forma desarticulada :  
� Após vagas de regularização massiva, as políticas da Espanha 

pretendem agora pôr os imigrantes fora do país.  
� A Polónia está neste momento a proceder à regularização. 

o Além disso, as perspectivas económicas contradizem as perspectivas políticas : 
nos próximos 20 ano, a economia da Europa terá necessidade de mais 
imigração, mas os políticos europeus procuram diminuir o número de 
estrangeiros.  

o Que coerência para a política da UE ? Como chegar a uma política coerente e 
prospectiva entre os países (não prever as necessidades para uma campanha, 
mas sim à escala europeia)? 

 
- Resposta da Sra. Cardinali (FIIAPP): 

o Ela faz notar que ela não é a representante da UE 
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o Trata-se de um grande processo de harmonização : desde 1999, os países 
membros da UE mandataram a UE para construir uma política da UE nesta 
matéria. 

o Uma criação complicada, visto que é difícil pôr 27 países de acordo, sem 
políticas harmonizadas, nem história, nem situação económica similares.  

o O processo de política migratória da UE tem por objectivo harmonizar as 
políticas dos Estados Membros, o que ainda não se conseguiu.  

o Todavia, devemos reconhecer o esforço da UE em criar uma política europeia 
de migração, em concertação com os países de origem. 

 
- Resposta do Sr. Aragon (Espanha): 

o Durante muito tempo, não se falava de política de imigração. O objectivo claro 
de emigração zero implicava a não criação de uma política sobre um tema que 
não existia. 

o Agora, existe uma forte pressão da opinião pública e a migração tornou-se um 
tema sensível  

o Qual é o modelo a implementar ? Um modelo unicamente económico ou 
igualmente demográfico (idade, integração……) quer dizer, que considere 
outras variáveis ? 

o É preciso não se esquecer que o trabalhador migrante é não somente um 
trabalhador migrante, mas também uma pessoa que tem uma família,  : 
devemos ter presente a fórmula alemã : «Queríamos trabalhadores, mas foram 
as famílias que vieram » 

 
- Sr.. Sahibi (Marrocos):  

o Princípio para a migração circular : migração como projecto pessoal, é sempre 
uma migração circular no espirito daquele que parte (mesmo que ao fim e ao 
cabo ele não regresse) 

o Sendo um país do Sul, acompanhamos o movimento das partidas (formamos 
também os qualificados e deixamo-los partir, mesmo com a migração 
escolhida : cartão azul, apesar de ser vermelho para os países que gastaram 
com a sua formação) 

o Marrocos tenta ter uma abordagem global da migração : acompanhar esses 
migrantes no seu país de acolhimento, mas também no seu regresso ao país de 
origem. 

o Acompanhamento dos MRE para o retorno, mas unicamente a título voluntário 
(seja do mais pequeno ao maior projecto, a distância, social …). Acompanhar 
movimentos naturais, mas nunca impor seja o que for.  
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o Uma pessoa migrou porque foi obrigada a partir: enquanto as condições no 
país de origem não melhorarem, eles não vão regressar. 

o È preciso refletir sobre o porquê do não regresso dos Marroquinos da Espanha: 
eles não acreditam nas boas condições em Marrocos, têm medo dos 3 anos de 
impossibilidade de regressar à Espanha (eventual mudança de políticas…). A 
solução: a mobilidade. 

 
- Sr. Essayouti (perito): 

o Elementos de avaliação da convenção da segurança social entre Marrocos e a 
Espanha 

o Muito poucas pessoas marroquinas regressaram, com o programa espanhol : 
porquê?   

o Papel das associações de migrantes (que não é apenas um individuo e pode ser 
visado de forma colectiva?).  

 
- Sr. Thiam (Senegal) : 

o A Europa actua, e a Africa não: há um texto de livre circulação na CEDEAO, 
mas muitos países sofrem as consequências negativas de movimentos 
incontrolados de população, sem criar verdadeiras políticas migratórias. 

o Ao nível da Segurança Social, exista o tratado CIPRES, assinado em 2000 em 
Dakar, mas que ainda não foi ratificado por muitos países.  

o Muito poucas acções concretas de colaboração entre os países do Sul. No 
entanto, entre dois países limítrofes, sem a mesma moeda, nem sistema de 
segurança social, as populações movimentam-se mesmo assim (por exemplo, 
por 3 a 6 meses), mas não há nenhum acompanhamento dos Estados 
relativamente a esta situação. 

o Na Europa, a Abordagem Global da UE tem o mérito de existir (apesar do 
Senegal não ter assinado nenhum acordo de migração por diversas razões). Em 
África, não se têm registado avanços neste sentido. 

o Formação profissional no país de origem ? 
o Subsídio de desemprego ? Na França, sistema de redistribuição, pelo que não é 

permitido a restituição de contribuições (nem no Senegal). O que acontece na 
Espanha? 

o Destino reservado aos descontos de reforma ? 
 

- Sr. Sonko (Senegal) : 
o Programa de trabalhadores sazonais : experiência não positiva entre o Senegal 

e a Espanha 
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o Não há mais-valia pessoal e profissional para os migrantes sazonais na 
agricultura: era bom que se refletisse sobre como permitir a evolução 
profissional para melhor  

o PRV : disposições e ferramentas para acompanhar os migrantes marroquinos 
que regressam ? 

 
- Sr. Coulibaly (Côte-d’Ivoire) : 

o Migração circular : objectivos fixados ao nível individual e nacional 
o Que impacto socioeconómico da migração circular para o país de origem e o 

de destino? 
o O que a Espanha ganha ao acolher esses migrantes ? Como vivem os migrantes 

no país de acolhimento? O que é que ganham os migrantes? Quais são as 
vantagens para os dois países?  

 
- Resposta da Sra. Cardinali (FIIAPP):  

o A migração circular parece ser um conceito novo, mas na realidade, ela existe 
desde sempre (da Espanha para a Alemanha, designadamente). Não se trata 
somente de migração sazonal, mas há também a migração de competências 
(regressar ao país de origem para um determinado período de tempo graças aos 
programas Tokten, Mida…) 

o A legislação da UE procura dar a possibilidade aos migrantes interessados no 
desenvolvimento dos seus países de origem, de o fazerem sem perder os seus 
direitos adquiridos dentro da UE 

 
- Resposta do Sr.. Aragón (Espanha): 

o Política migratória marroquina muito pertinente 
o Convenções de Segurança Social : A Espanha trabalha regularmente na sua 

aplicação e elas andam bem. Todavia, para um melhor funcionamento, é 
necessário partilhar o mesmo modelo. Os trabalhadores que contribuem num 
certo nível (desemprego e reforma), eles recebem um montante diferente 
quando regressam aos seus países de origem.  

o A portabilidade dos direitos é fundamental para bem gerir a migração 
o A formação pode decorrer no país de destino, mas também no país de origem 

(como em Marrocos). 
o Motivos do não funcionamento dos programas de retorno espanhóis: 

� Falta de confiança dos migrantes sobre o facto de poderem realmente 
regressar à Espanha, 
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� As vezes, somente as prestações sociais em Espanha (saúde, educação, 
desemprego, transporte, alojamento….), são motivo suficiente para a 
permanência dos migrantes em Espanha, mesmo estando no 
desemprego.    

o Em relação aos principais interlocutores, eles são geralmente espanhóis. Os 
migrantes são representados através dos sindicatos espanhóis. 

o A portabilidade das prestações sociais varia muito. Em Espanha, as prestações 
de desemprego não são habitualmente portáveis (porque normalmente para 
poder recebê-las, as pessoas devem poder demonstrar que estão à procura de 
emprego em Espanha e que estão disponíveis em Espanha no caso de aparecer 
uma oferta de emprego que se adapte a elas. 

o Em relação à passarela entre a migração temporária e a migração permanente, 
existe a solução da concatenação (quer dizer, alinhar vários contratos sazonais 
até 9 meses) e a formação profissional. 

o O que ganha a Espanha em acolher migrantes sazonais marroquinos em 
período de crise económica?   

� A nível económico, os trabalhadores migrantes são competentes porque 
receberam uma formação durante os anos precedentes. 

� A nível político, a Espanha está interessada em manter esses níveis de 
migração temporária com Marrocos para reforçar as relações bilaterais, 
com vista a encontrar soluções para os problemas das famílias 
marroquinas. Também, o programa demorou para ser implementado e 
funcionar tão bem como actualmente: pôr termo a este programa, 
mesmo que seja por alguns anos, significa que o trabalho no seu todo, 
de implementação deste sistema, teria que começar de novo. 

� Finalmente, o mercado do trabalho não funciona correctamente:  de 
acordo com o serviço Público do Emprego espanhol, a campanha de 
morango emprega 60.000 pessoas por ano e existem 50.000 
desempregados somente na província de Huelva. Mas as competências 
dos desempregados não se adaptam às necessidades dos empregadores 
do morango. Daí a necessidade de recorrer à migração sazonal.   

� A política migratória de um país deve inscrever-se no longo prazo e ir 
para além dos ciclos económicos.   

 
- Conclusões da Sra. Cardinali (FIIAPP) :  

O papel das administrações públicas dos países de origem e de destino é fundamental. 
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4. Sessão 2 : O co-desenvolvimento, um Instrumento para a reinserção profissional 
 
4.1. Introdução  ao tema  (Sr. Sebastião CESCHI, mestre  de investigação , CeSPI)8 

 
A introdução do Sr. Ceshi permitiu definir o conceito de co-desenvolvimento e a sua evolução 
histórica. O co-desenvolvimento pode ser um instrumento para a reinserção profissional dos 
migrantes, seja através das iniciativas autónomas dos migrantes que utilizam individualmente 
as oportunidades de co-desenvolvimento existentes para a sua reintegração no país de origem 
(formação profissional, acesso a fundos, participação individual em projectos….), seja no seio 
de programas estruturados e capazes de apoiar os seus próprios projectos familiares ou 
comunitários quando  regressam. 
 

4.2. Experiência-piloto de cooperação em Marrocos entre a Agência do Sul, o 
Ministério CMRE e o PNUD (Sr. Anouar GAZOULIT, Encarregado de  Missões  
Parceria MRE e Finança ? Agência do Sul, Marrocos)9 

 
O Sr. Gazoulit apresentou um programa que visa implicar os Marroquinos Residentes no 
Estrangeiro (MRE) no processo de desenvolvimento territorial sustentável das suas províncias 
de origem. A base deste programa de codesenvolvimento já existia no terreno, a saber o 
Programa de Desenvolvimento Territorial Sustentável das Províncias do Sul. A implicação 
dos MRE faz-se através de 3 eixos: informar os MRE provenientes das províncias do Sul 
sobre o processo de desenvolvimento local, colocar em rede e organizar os MRE a favor do 
seu território, acompanhar e enquadrar as acções dos MRE no quadro dos planos locais de 
desenvolvimento, colocar junta uma estrutura territorial de desenvolvimento, a comunidade 
dos MRE e um financiador. 
 

4.3. Experiências  das Associações no terreno  (Sr. Lahoussain Jamal, Associação 
Migração e Desenvolvimento França)10 
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Criada há 26 anos em França, a associação Migração e Desenvolvimento (M&D) favorece a 
integração no país de destino. Além dos Marroquinos Residentes no Estrangeiro (MRE) da 
França, tunisinos são também membros da associação (não há critérios de origem para 
acompanhar o desenvolvimento de Marrocos). M&D trabalha a partir de uma abordagem 
global da migração com acções ao nível das infra-estruturas, sociais e económicas, da 
governação local e da formação dos actores locais.  
 
 

4.4. Programa de Apoio às iniciativas de Solidariedade para o Desenvolvimento 
PAISD: Parceria entre o Senegal e a França (Sr. Souleymane SONKO, PAISD, 
Senegal)11 

 
O Programa de Apoio às iniciativas de Solidariedade para o Desenvolvimento PAISD tem por 
objectivo acompanhar as iniciativas dos cidadãos senegaleses residentes em França, 
portadores de desenvolvimento económico e social no Senegal: 

� O acompanhamento de projectos de investimentos económicos privados no Senegal,  

� A mobilização da diáspora altamente qualificada, 

� O financiamento de projectos de desenvolvimento local nas regiões de origem dos 
migrantes,   

� O Voluntariado de Solidariedade para o Desenvolvimento (VSD),  

� A implementação de acção sectorial de contribuição ao desencravamento numérico 
das regiões periféricas. 

407 promotores privados foram acompanhados desde 2006. Eles foram principalmente 
assumidos por homens entre 20 e 35 anos, e detentores de Bac +4. 
 

4.5. O  Co-desenvolvimento na  migração  circular (Sr. Oriol Lupiañez Vega, Pagesos 
Solidaris, Espanha)12 

 
A fundação Pagesos Solidaris (FPS) nasceu em 2001 para acolher os trabalhadores migrantes 
recrutados nos países de origem para trabalhar na campanha agrícola. Depois de alguns anos, 
a FPS descobriu a necessidade de alargar os serviços oferecidos aos trabalhadores migrantes e  
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criar um balcão para os trabalhadores migrantes permanentes e um programa de co-
desenvolvimento. Este programa visa o desenvolvimento humano nas comunidades de origem 
dos trabalhadores recrutados durante a campanha agrícola. O objectivo é de a migração 
circular beneficiar a pessoa que parte para trabalhar no estrangeiro, mas igualmente a toda a 
sua comunidade de origem. Os dois principais eixos são o desenvolvimento individual e a 
autonomização rural sustentável. O migrante é considerado um agente de desenvolvimento. A 
metodologia utilizada pela FPS é estruturada em 3 fases: formação, planos de 
acompanhamento e financiamento dos projectos. 
 

4.6. Questões  dos participantes 
 

•••• Sr. Thiam (Senegal) : 
 

- Qual é o estatuto da Casa dos Marroquinos Residentes no Estrangeiro? 
 

•••• Sr. Apolo (Cabo-Verde) : 
 

- Exista uma Casa da diáspora Cabo-verdiana no Senegal, mas o princípio dessas casas 
não é sustentável a nível financeiro  
 

- Essas casas poderiam ser construídas pelos países de origem. Seguidamente, a 
sociedade civil e particularmente as associações de migrantes, já com as suas 
capacidades reforçadas, deveriam encarregar-se dessas casas de forma sustentável. O 
Estado do país de origem, sobretudo quando se trata de país do Sul, não dispõe de 
meios para animar e sustentar essas casas. 

 
- O co-desenvolvimento pode ser apoiado com fundos para financiar os projectos das 

associações de migrantes. Um dos pontos fundamentais para que este tipo de fundos 
funcione é o do reforço das capacidades das associações de migrantes. Desta forma as 
associações apresentam projectos financiáveis e orientados para o desenvolvimento do 
país de origem. Há por conseguinte a necessidade, para o país de origem, de 
associações de migrantes sólidas e estruturadas. 

- Outrossim, este tipo de fundos não deveria ser financiado unicamente pelo país de 
origem, mas também por outros financiadores : ONG, bancos, país de destino... A 
sociedade civil poderia igualmente mobilizar-se a fim de procurar fundos. 

 
Sr. Essayouti (perito) 
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- Oásis: o projecto não afectou a vida comunitária dos sistemas; como gerir as relações 
sociais entre as tribos no oásis?   

- Qual é a participação efectiva dos MRE neste programa ? 
- Disponibilidade de uma base de dados dos MRE do Sul : migração desde 1970, o que 

implica que os reformados são muito importantes em número e têm também 
competências a transmitir. 

- Que parceria com o Ofício Nacional de FP ? Qual é o envolvimento do sector informal 
nas suas intervenções e os seus diagnósticos ? 

- Há estudos sobre o impacto da implicação do migrante no desenvolvimento local 
sobre o nível de vida das famílias? 

- Que perspectivas? 
 
Resposta  do Sr.Gazoulit (Agência do Sul) : 

- Casa dos Marroquinos: casa instalada em Marrocos (e não no estrangeiro). Será aberta 
em princípio brevemente, tipo de janela única para os MRE à sua chegada em 
Marrocos 

- Estatuto : gerido pelo Ministério, mas será gerida conjuntamente com o programa.  
- Financiamento : co-financiado pela Agência do Sul, o Ministério da Comunidade dos 

MRE e o PNUD; 
- Financiamento dos projectos : percentagem mínima, mas subsídio concedido pelo 

Ministério da Comunidade dos MRE, contribuição pessoal ou bancos. 
- Lado social : conjunto dos projectos lançados, não tem sector prioritário, o social está 

incluído. Objectivo final; melhoria e desenvolvimento local da região.  
- Planos Locais de Desenvolvimento: participação da população local e também dos 

MRE nativos, ateliers de restituição de ideias e, depois, contribuições e sugestões dos 
MRE 

- BDD : iniciada numa lógica de reagrupar as competências dos MRE do Sul, os seus 
projectos e as associações dos MRE. Necessidade de parceiros para cada projecto, o 
que quer dizer que o BDD reúne todos os participantes para reunir todos os parceiros 
em projectos comuns, atingir os potenciais parceiros.  

 
Resposta  do Sr. Sonko (PAISD): 
 

- No Senegal, geração de um volume de investimento superior ao envelope. Busca de 
parceiros ; por exemplo, aviso dirigida a associações de migrantes a fim de procurar 
financiamentos (por exemplo colectividades locais, fundações, ONG….). São 
financiamentos indirectos que apoiam os projectos. 
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Resposta do Sr. Jamal (M&D): 
- Não se deve considerar a contribuição do Estado para as associações de migrantes 

como uma ajuda aos migrantes, mas como uma acção para o desenvolvimento 
 

- Reformados : problema de portabilidade dos direitos, obtenção de apoio da parte das 
associações para os viúvos /viúvas). 

- Avaliação : estudo sobre as práticas, observatório : estabilização da população 
migrante (migrantes internos e externos a Marrocos). Em relação aos internos, alguns 
regressam e outros não. Estudo de avaliação do trabalho dos 15 anos passados e ao 
mesmo tempo, seminário em Maio de 2012 em Taroudant para definir perspectivas até 
2020. Actualmente, existem projectos de gestão local, de regionalização, e de 
territorialização: A associação M&D vai lá aonde o Estado Marroquino está 
defeituoso (antes, infra-estruturas, hoje, ambiente, gestão do lixo, turismo……)  

- Trabalho com o AFRP com vista à formação de cozinheiros, animadores de turismo 
solidário (e também a criação de quartos de hóspedes) 

 
Reposta do Sr.. Lupiañez Vega (Pagesos Solidaris) :  

� Será que os 40% do subsídio pessoal representam um travão ao financiamento dos 
projectos?; 

� Não, porque finalmente são projectos que têm resultados e que tiveram uma 
sustentabilidade superior à dos projectos financiados pela fundação. O subsídio 
pessoal de 40% garante a implicação do migrante: este subsídio pode ser também feito 
sob a forma de terreno e não somente em dinheiro. Não devemos esquecer que estes 
migrantes, durante a campanha na Espanha, percebem remuneração e podem investi-la 
nos seus projectos.  Isto permite igualmente que o projecto não seja abandonado a 
meio percurso.  

 
Sr. Coulibaly (Côte-d’Ivoire) :  

� O reforço das capacidades estão associados, mas não há nada sobre a profissão  
� Quem desenha as formações? Todos fazem a mesma formação? 
� Duração média da formação? 
� Certificado ou declaração ? 
� Como se faz a selecção (individual ou colectiva)  dos projectos dos migrantes? 
� Que dizer do seguimento/ avaliação, uma vez financiados: como é que se faz ?  
� Estado de acompanhamento dos migrantes nos países de acolhimento ? 

 
Resposta do Sr. Lupiañez Vega (Pagesos Solidaris) :  
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���� Em relação à formação, a fundação Pagesos solidaris é apoiada por parceiros e por 
especialistas no terreno (no país de origem). O curso sobre o projecto tem uma 
duração de 8 horas; depois haverá um módulo de formação em micro-finanças e de 
gestão financeira de projecto 

���� Em geral, os ateliers têm uma duração de 4 horas e no fim de cada formação, um 
certificado da Fundação Pagesos Solidaris valida a formação 

 
Resposta do Sr. Gazoulit (Agência do Sul) : 

� Critérios de selecção : Comité de selecção, conjunto dos parceiros representados, pré- 
selecção antes do comité, sectores de actividade prioritários ( porque a montante existe 
o trabalho de identificação dos sectores), mesmo que estejam abertos a qualquer 
projecto de investimento ou de co-desenvolvimento. 

� A Equipa de terreno acompanha os investidores e as associações, o seguimento e a 
avaliação feitos por uma equipa de terreno, importância do seguimento e da sua 
continuação.  

� Acompanhamento pré e pós -criação 
 
Resposta do Sr. Jamal (M&D) : 

� O que se pode considerar um projecto ? É um projecto individual de negócio ou 
profissional, com 40% de contribuição pessoal é mesmo muito pouco neste caso. Mas 
quando se trata de um projecto com finalidade social, o mesmo deve corresponder a 
uma necessidade, ser discutido com as populações, os migrantes devem contribuir 
com competências e recursos financeiros para poderem convencer os outros 
financiadores.  

� Direitos sociais : problema de portabilidade para os imigrantes no seu todo : a reforma 
mínima é de 750 Euros, mas deve beneficiar também do complemento da reforma 
pago pelos impostos dos franceses, que só admitem os não-residentes. Por 
conseguinte, a maioria deles devem permanecer um período mínimo de seis meses em 
França, muitas idas e voltas, problemas para provarem que vieram ao território francês 
por seis meses.  

Resposta de M. Sonko (PAISD) : 
� Comité de selecção com representantes da administração senegalesa, estruturas 

encarregadas das formações, parte francesa.   
� Critérios :  

o Projectos de desenvolvimento local : coerência entre projecto e ODM, e Planos 
locais de desenvolvimento e ministérios sectoriais. 

o Projectos económicos : rentabilidade, viabilidade, capacidade financeira do 
portador, nível de formação e motivação. 



«Apoio e Conselho às Administrações Públicas Africanas responsáveis pelas iniciativas sobre a Migração e o Desenvolvimento, na 
rota migratória da Africa do Oeste 

, �������������������������������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Projecto cofinanciado pela 
                                                                                                               União Europeia 

 

�!�

�� �

� Seguimento do projecto : infraestruturas, seguimento pela célula. 
� Trabalho com prestadores e arquitectos, para o seguimento da execução das obras.   
� Projectos de investimento, seguidos pela célula e também por gabinetes durante 12 

meses com vista ao reforço das capacidades dos portadores de projecto.  
� Avaliação externa do projecto 2006-2008 e à espera de avaliação para 2009-2011. 

 
Resposta do Sr. Thiam (Senegal) :  

� No que se refere à protecção social dos Senegaleses do Exterior, o Ministério dos 
Senegaleses do Exterior tem uma missão de protecção jurídica e social, mas na prática 
ele passa o testemunho ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e aos seus 
Consulados, que asseguram uma protecção efectiva.  
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� Papel das associações na detecção dos problemas com a Embaixada : no caso dos 
Senegaleses encarcerados, por exemplo, são as associações que na maioria das vezes 
informam a embaixada, que por sua vez protege o seu cidadão, no respeito das leis do 
país de acolhimento. Nos casos de repatriamento, as Embaixadas colaboram com o 
Ministério dos Senegaleses do Exterior.  

II. Segundo dia 
 
II.1.  Sessão 3 : A utilização das competências adquiridas durante o processo 

migratório, no regresso virtual ou físico  
 

II.1.1. O programa de mobilização das competências dos MRE do MCMRE 
: abordagem adoptada e ilustração da implementação (Mme Ghita 
Zouggari, Encarregada de estudos junto do Chefe do Governo, Ministério dos 
Marroquinos Residentes no Estrangeiro)13 

 
A Senhora apresentou o dispositivo marroquino de mobilização das competências dos 
MRE, nomeadamente através do instrumento que é a plataforma FINCOME instalada 
desde 2007. O MCMRE definiu em 2009 e implementou uma estratégia global e 
operacional, estruturada em 4 eixos : competência e desenvolvimento, investimento, 
estudantes e regresso voluntário. Esta abordagem é nomeadamente implementada 
graças à criação de redes geográficas (Alemanha, Canadá, Bélgica) e temáticas.  
 

II.1.2. Questões dos participantes 
 
As questões dos participantes incidiram essencialmente nas funções do FINCOME e nos 
obstáculos encontrados na implementação deste dispositivo.  
 
A Sra. Zouggari fez notar que o FINCOME não é um instrumento de procura de emprego em 
Marrocos ou para o regresso. Por isso, não há um acesso aberto ao FINCOME para os 
empregadores (há outros programas do ANAPEC para isso).  
Os MRE mobilizados através deste dispositivo não beneficiam de remuneração, mas apenas 
de um reembolso das despesas de viagem.  
Quanto aos obstáculos encontrados, é verdade que as autoridades públicas e privadas não têm 
o reflexo sistemático de inscreverem a vertente Mobilização dos MRE nos programas. Não 
têm esse reflexo, muitas vezes por falta de sensibilização ou por causa da complexidade dos 
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procedimentos (procedimentos pesados de lançamento de concursos). É por conseguinte 
necessário atribuir um orçamento a este tipo de acção e adoptar procedimentos simplificados.  
Ficou claro que o portal FINCOME continua sendo uma ferramenta e não um programa em si. 
Daí a nova abordagem que se chama Mobilização das competências dos MRE. Quanto às 
resistências entre os MRE a este programa, a rede é voluntária e ninguém é obrigado a 
pertencer a uma rede. São iniciativas que devem vir dos MRE e o nosso papel é apenas 
acompanhar a constituição destas redes, facilitar os contactos em Marrocos, os 
financiamentos, mas não há nenhuma obrigação de pertencer a estas redes de competências. 
De notar que existem apenas 17% de perfis qualificados entre os 4 milhões de MRE : nem 
toda a gente é voluntária ou benevolente, as redes são constituídas unicamente por pessoas 
motivadas.   
 
Intervenção do Senegal (Sr. Thiam) : o Programa TOKTEN permitiu 76 intervenções no 
Senegal. Trata-se de missões de curta duração, com a assunção dos custos da missão 
(passagens de avião, alojamento, subsídio diário modesto), por conseguinte trata-se uma vez 
mais de benevolência do que de actividade remunerada.  
Esta experiência interessante foi renovada para 2009-2012 graças a um acordo de 500.000 
dólares com o PNUD.  A ideia á de criar um site web e uma base de dados dos peritos da 
diáspora senegalesa. O Ministério tem neste momento em elaboração um documento para a 
procura de financiamentos para se chegar a uma fase de sustentabilidade. Há também um 
plano de trabalho anual e um programa nacional de mobilização. Esta experiência foi 
retomada com o PAISD. Há alguns problemas de mobilização da competência senegalesa da 
diáspora, mas a possibilidade de dispor de uma competência certa no exterior para contribuir 
para o desenvolvimento do país, é uma oportunidade real para responder às necessidades do 
Senegal.  
 
Marrocos implementou também um programa TOKTEN. O FINCOME veio depois, assim 
como o actual programa de mobilização das competências dos MRE.  
 

II.1.3. A utilização das competências dos migrantes de regresso a Cabo Verde / 
Francisco Carvalho, Conselheiro do Ministério das Comunidades, Cabo-Verde14  

 
O objectivo do CAMPO (Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem) é promover a 
mobilidade legal entre Cabo-Verde e a União Europeia (e outros países) para reforçar a 
ligação entre migração e desenvolvimento e também para lutar contra a migração irregular 
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Mais concretamente, os objectivos são facilitar a correspondência entre as competências e a 
procura de trabalho disponível, graças à promoção dos canais legais de migração, e facilitar a 
reinserção no mercado de trabalho cabo-verdiano das pessoas provindas da União Europeia e 
de outros países, tirando o maior proveito das competências adquiridas no estrangeiro.  
 

II.1.4. Questões dos participantes 
 

� Questões da Côte –d’Ivoire :  
� Que estratégia para limitar a migração irregular.  
� Que formação é dada aos mediadores ? 
� Que procedimentos para ajudar os candidatos à migração ou ao regresso?  
� Que dispositivo permite seguir as pessoas assistidas pela migração legal  
� Que canais de comunicação com os migrantes nos países de destino? 
� Os produtos de comunicação estão integrados numa estratégia mais global de 

comunicação? 
� Quais são as dificuldades encontradas, visto o fraco volume de missões de curta 

duração? 
�  Que medidas são adoptadas para se enfrentar essa dificuldade.  

� Resposta do Sr. Carvalho :  
� Estratégia para lutar contra a migração irregular : sensibilizar as pessoas para o 

perigo da migração irregular. CAMPO criou instrumentos sobre as diferentes 
possibilidades de migração legal e as suas vantagens, assim como sobre a 
migração irregular e os seus inconvenientes. Destinado aos potenciais. Candidatos 
Seguidamente, cada pessoa fará a sua escolha livremente. 

� Ao nível da comunicação, as ferramentas utilizadas são desdobráveis, os spots 
televisivos, as sessões comunitárias, a sensibilização dos líderes comunitários, nas 
cidades e nas escolas, em fora, através das associações, nalguns hospitais, em 
algumas universidades … 

� São os seguintes, os canais de comunicação : Manuais, para os mediadores e para 
os potenciais investidores. Todos os produtos de comunicação e esta estratégia de 
sensibilização permitem que cada migrante tenha acesso a um serviço público e  as 
respostas adaptadas. 

� Uma das boas práticas do CAMPO é aquela que consiste em fazer trabalhar em 
rede, os responsáveis das diferentes instituições. As pessoas formadas, do projecto 
CAMPO, estão integradas na equipa fixa do Ministério.  

� As dificuldades encontradas são : a disponibilidade de financiamento, o fraco 
número de pessoas seleccionadas no Start Up Fund, devido à grande 
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complexidade dos processos de desbloqueamento de fundos (plano de 
actividades: os migrantes não estão todos habituados a fazê-lo.   

� Por conseguinte existem formações para reforçar as capacidades dos migrantes que 
queiram fazer planos de negócio, mas apesar dessas formações a questão 
permanece complicada.  

� Formação de mediadores : formação administrada pelo programa com a OIM, para 
se ter um melhor conhecimento das migrações, e também formação para as 
instituições nacionais que se ocupam dos aspectos relativos à migração : impostos, 
criação de empresas com vista a um melhor conhecimento da parte dos 
mediadores, dos serviços que podem ajudar os migrantes.  

� E preciso notar que as representações dos migrantes não correspondem à 
realidade : um migrante deverá responder a algumas exigências administrativas. 
Por isso, o mediador o ajuda a melhor conhecer essas exigências.  

� Actualmente, prevêem-se várias formas de retorno: retorno virtual (solidariedade 
através da intervenção a distância, partilhando os conhecimentos dos migrantes), 
retorno definitivo clássico, retorno pontual (missões de curta duração) … Muitos 
esforços são feitos para a se mobilizarem as competências da diáspora : criação de 
redes, espectáculos … Nas condições normais, os migrantes desejam regressar, 
mesmo que seja de forma pontual.  

� Finalmente, o trabalho do Ministério tem por objectivo convencer, em Cabo 
Verde, que existe uma outra via ficando no país, persuadindo as famílias, as 
comunidades …  

 
II.2.  Resolução de um caso prático : a utilização das competências adquiridas durante o 

processo migratório aquando do regresso virtual ou físico.  
 
Após duas horas de exercício por país, cada delegação restituiu os seus trabalhos e as 
actividades que poderiam ser planificadas a fim de atrair e melhor utilizar as competências da 
diáspora no desenvolvimento do país de origem.  
 

II.3.  Sessão 4 : A valorização das competências adquiridas durante o processo 
migratório.  
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II.3.1. A Validação da Experiência adquirida (VAE) / Jean NJOYA, Sub-Director 
das Avaliações, no Departamento da Formação e da Orientação Profissional, 
Ministério do Emprego e da Formação Profissional dos Camarões15 

 
O Sr. Njoya apresentou a experiência cameronesa em matéria de Validação das experiências 
adquiridas (VAE). Esta experiência tinha por objectivo definir tecnicamente um Quadro 
Nacional da VAE. Tratava-se de maneira mais específica, de organizar uma experimentação 
das certificações com valor real, de implementar as certificações profissionais antes de se 
avaliar o impacto e de poder generalizá-la a todos os sectores da educação e da formação. A 
experimentação permitiu a certificação de 19 técnicos em mecânica.   
 

II.3.2. O Repertório Operacional Africano das Profissões e Empregos (ROAME) / 
Alain DUPUCH Pólo Emprego, França e Mbaye SAR, Chefe de projecto ROAME 
Senegal16 

 

Um dos objectivos do projecto « Parceria para a Gestão das Migrações Profissionais » era 
elaborar as ferramentas necessárias à implementação efectiva de uma oferta de serviço 
Mobilidade Internacional nos quatro países-alvo, ou seja o Benin, os Camarões, o Mali e o 
Senegal. De referir que estes últimos instalaram, no quadro de um processo de mutualização 
dos conhecimentos, um Repertório Operacional Africano das Profissões e Empregos 
(ROAME) com o apoio do Pólo Emprego França. Este processo conjunto permitiu a criação 
de mais de 400 fichas empregos-profissões em sectores diferentes: micro-finanças, BTP, 
(Construção Civil), hotelaria-restauração-turismo, transporte... 

II.3.3. Questões dos participantes 
 

� Questão  da Côte-d’Ivoire :  
� A VAE é um processo em instalação na Côte-d’Ivoire : como é que se realizou a 

experiência cameronesa? 
� Quem deu início nos Camarões ao projecto ao nível institucional e ministerial ? 
� Deve-se basear a VAE em áreas profissionais bem estruturadas ? O que acontece é 

que muitas vezes não há áreas profissionais, nem associações na Côte-d’Ivoire.  
� Referencial : utiliza-se o que existe, ou é criada uma Ficha Emprego Profissão para 

o efeito? 
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� Jury : qual é o organismo acompanhante dos candidatos ? 
 

� Questão do Senegal :  
� No Senegal, já há diligências, mas tendo em vista a importância do sector 

informal, isto vai exigir avultados recursos e muito tempo para se chegar a um 
sustema de VAE que seja eficaz.  

� Por isso, se existe vontade de conceder a VAE aos migrantes, haverá a 
possibilidade de se estabelecerem acordos bilaterais com os países de destino, de 
modo a que os migrantes transmitam a VAE nos países de acolhimento em vez de 
ser no país de origem?  

� ROAME : estratégia muito pertinente para se estruturar melhor o mercado de 
trabalho, e daí mutualisar com outros países além da França, sobretudo para as 
profissões em situação de tensão e para as infraestruturas de última geração.  

 
� Resposta do Sr. Njoya (Camarões) : 

� As tecnologias de engenharia social estão ainda a ser descobertas em Africa.  
� Apoio técnico da AFPA e financiamento PGMP : um perito da AFPA, em cada 

duas deslocações vinha com outro perito para melhor resolver os problemas 
específicos. 

� Há uma diferença muito clara entre a formação profissional, das pessoas que 
procuram emprego e os trabalhadores, mas existe uma convergência de interesses. 

� Os Camarões tinham-no inscrito como um projecto nacional, depois o PGMP 
apareceu e consolidou o projecto. Há também o projecto PIACI : formalização dos 
actores do sector informal. 

� Não existe um organismo de acompanhamento, mas este é feito no dossier : 
administrativo (5 equipas com um conselheiro-orientador-psicólogo, pedagogos 
em mecânica auto). 

� Diploma co-assinado pelo Ministro e o domínio profissional (existência registada 
na Câmara do Comércio). 

� Formação do chefe de equipa VAE e também dos restantes membros. 
 

� Já é tempo de acelerar a VAE, tempo para fazer propostas com vista à obtenção de 
fundos da cooperação. Possibilidade de fazer as duas coisas : VAE dos migrantes 
nos países de destino e VAE nos países de origem. 

� Há serviços que vêm a VAE como uma actividade permanente. Vamos começar 
com os países de destino de forma bilateral. 
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� É preciso uma coerência e uma metodologia : há outros países europeus que 
apresentam o modelo francês como sendo o mais sistemático e aquele que é mais 
consensual. É o que faz escola na Europa. 

 
� Resposta do Sr. Sarr (Senegal):  

� É preciso uma maior abertura na promoção do ROAME : 
� Abertura regional : de momento existe apenas na Africa Ocidental e do Centro, e 

convinha que o ROAME se alargasse a todas as regiões da Africa. Todos os apoios 
são bem-vindos.  

� A questão da migração de trabalho é planetária, e não pode ser vista de forma 
isolada, mesmo ao nível sub-regional. Por conseguinte todos devem contribuir 
para os esforços de harmonização do mercado. 

� O melhor revelador da importância da VAE são os inquéritos feitos no quadro do 
ROAME : na BTP (Construção Civil), apenas 6% dos trabalhadores receberam 
uma formação profissional, o que indica que todo o resto se formou no terreno. O 
que acontece com aqueles que têm as competências, mas que não têm diploma e 
são dez vezes menos bem pagos do que aqueles que têm diploma ? No sector da 
Hotelaria - Restauração-Turismo, idem. 

� Conexão entre a necessidade de criar um ROAME e a VAE. 
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III. Terceiro dia 
 
III.1. Sessão 5 : O acompanhamento na reinserção profissional 

 
III.1.1. A comunicação ao serviço do desenvolvimento no Senegal (Sra. Ndèye 

Nguénare Mbodj DIA, Directora do Apoio ao Investimento e aos Projectos, 
Ministério dos Senegaleses do Exterior e Sr. Federico Barroeta, Coordenador 
Regional do Projecto Boa Gestão das Migrações de Mão-de-obra, Bureau BIT-
DAKAR)17  

 

Com vista a responder à necessidade de informação dos migrantes durante todo o ciclo 
migratório, o BIT, em parceria com o Ministério dos Senegaleses do Exterior, criou a caixa de 
ferramentas Migração Senegal-Espanha. Trata-se de um processo de comunicação que facilita 
a criação de redes e de ferramentas, fruto de um trabalho conjunto com os migrantes, os 
actores sociais, as organizações da diáspora e o governo. A caixa de ferramentas Migração 
Senegal-Espanha é composta pelos seguintes documentos : o Guia de informação e de 
acolhimento do migrante senegalês em Espanha, o Guia da reintegração do migrante 
senegalês da Espanha, o Manual do animador. 

 

III.1.2. Questões dos participantes 
 

� Questão de Cabo-Verde: 
� É importante implicar e preparar a reintegração. Existe em Cabo Verde um 

programa inovador para os migrantes de curta duração : preparação no país de 
destino, preparação do plano de negócios …  

� Grupos de trabalho com o Instituto das Comunidades, com a Agência de Indústria 
que permitem a implicação das comunidades nos países de destino.  

� O retorno deve também ser considerado na sua dimensão social e económica e 
deve ser acompanhado para poder ser bem sucedido.   

� No que se refere ao repatriamento, é preciso ter instrumentos adaptados.  
� Que acções são tomadas para a partida ? Redes dos migrantes para o retorno? 

 
� Resposta do Sr. Barroeta (BIT) :  
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� Trabalho sobre a mobilidade e a reinserção dos trabalhadores migrantes (duas 
questões diferentes, o repatriamento e a reintegração). Por isso, para o BIT, não há 
trabalho sobre os repatriados. Trata-se de uma lógica de preparação ao retorno, 
mas não nos casos de repatriamento forçado. É impossível aplicar esta lógica aos 
casos de repatriamento, visto que se trata de um fenómeno particular que necessita 
de ferramentas específicas.  

� Apresentou-se aqui apenas o Guia da reinserção, mas o objectivo geral é uma 
ferramenta geral de acompanhamento : é a caixa e ferramentas completa da 
mobilidade, que inclui também o Guia de acolhimento e de inserção nos países de 
destino (direitos ….).  

� Disseminação através das redes que existem : organizações da diáspora, sindicatos, 
ONG …. Por conseguinte, preparação do retorno, nos países de destino. 
 

� Resposta da Sra. Dia (Ministério dos Senegaleses do Exterior :  
� Escritório de Apoio e Orientação aos Senegaleses do Exterior (Ministério dos 

Senegaleses do Exterior)  : criar escritórios no estrangeiro para fornecer aos 
senegaleses do Exterior informações para o retorno.  

 
III.1.3. Serviços da ANAPEC destinados aos Marroquinos Residentes no 

Estrangeiro (Sr. Mohammed CHHIBA, Chefe do serviço Prospecção, na Direcção 
Regional de Fès Boulomane e Pessoa Recurso de Contratação Internacional)18 

 
Após ter lembrado as missões do ANAPEC, o Sr. Chibba apresentou o dispositivo de 
contratação internacional, que se reforçou durante os últimos anos graças ao projecto MEDA 
2, financiado pela União Europeia. Este último assume a forma de uma oferta de serviços 
específicos de acordo com cada público : empregadores e candidatos à migração, 
Marroquinos Residentes no Estrangeiro, migrantes de retorno (migração circular, 
nomeadamente com parceiros espanhóis e migração permanente). O ANAPEC estabeleceu 
também uma parceria com o Ministério Encarregado da Comunidade dos MRE. O objectivo 
desta parceria é fornecer aos Marroquinos residentes no estrageiro, através de um serviço de 
proximidade, uma panóplia de serviços e de informações que lhes serão úteis durante a sua 
estada em Marrocos.   
 

III.2. Visita guiada ao escritório internacional da ANAPEC de Rabat 
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Organizou-se uma visita a um dos escritórios de contratação internacional da ANAPEC em 
Rabat. O director da agência, assim como uma conselheira, explicaram-nos …. de 
videoconferência. (falta no texto em francês alguma palavra) 
 

III.3. Balanço participativo e encerramento 
 
O balanço do atelier foi feito de forma participativa. Eis algumas questões colocadas aos 
participantes :    
 

1. O que é que vos interessou? 
2. O que é que vos interessou menos? 
3. O que é que retiveram desta formação? 
4. Têm sugestões para a próxima formação? 

 
Foi utilizada a seguinte metodologia : cada delegação trabalhou em grupo para discutir estas 
questões de forma colectiva. Fez-se a restituição em paper board. Seguidamente o Sr. Xavier 
Froment fez uma síntese oral.  
 
Os seguintes elementos emergiram desse balanço : 
 

• Pontos positivos: Interesse para as trocas de experiência (dos países membros e das 
associações convidadas, marroquinas e espanholas), diversidade dos actores presentes 
(governos, sociedade civil, organizações internacionais …), ferramentas concretas 
apresentadas (Guias, ROAME, VAE…). 

• Pontos menos interessantes : no que se refere à teoria sobre a migração circular e de 
retorno, houve pouco tempo para debates depois dos casos práticos e das 
apresentações (algumas foram muito longas), problema de gestão do tempo.  

• Pontos retidos : necessidade de parceria, interesse da cooperação Sul-Sul, importância 
do diálogo bilateral para reforçar a migração e o desenvolvimento, a importância da 
diversidade das abordagens de cada país e das complementaridades (para se 
inspirarem dos exemplos dos outros), conscientização da necessidade da adopção de 
um sistema coerente de acolhimento e de reinserção dos migrantes de retorno, a 
migração como vector de reforço das relações bilaterais entre países de origem e de 
destino.    

• Sugestões :  
o Continuidade das trocas entre os participantes, entre as formações,   
o Os casos práticos poderiam ser discutidos mais a fundo a fim de se poder 

receber as sugestões dos outros países, fazer mais casos práticos  
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o Disponibilização prévia dos documentos da formação para se poder trabalhá-
los antecipadamente (casos práticos), 

o Dar um tempo de preparação da avaliação na véspera do encerramento da 
formação por forma a se aprofundar as recomendações,   

o Propor exercícios federadores e transversais que permitam misturar os 
participantes e trabalhar menos no seio da sua própria delegação,  

o Necessidade da presença de um moderador único para a totalidade da 
formação,    

o Atribuir mais tempo aos debates e perguntas após as apresentações,  
o Obter mais informações sobre o impacto socio-económico dos programas e 

experiências apresentados. 
 
Seguidamente a Sra. Marzia Cardinali recapitulou brevemente os elementos-chave evocados 
nesta formação, ou seja: 
 

� Identificação das necessidades em termos de mercado do trabalho e de 
desenvolvimento do país de origem  

� Identificação das competências dos migrantes 
� Cooperação inter-institucional no país de origem  
�  Estratégias concertadas entre os países de origem e de acolhimento.  
� Compromisso da diáspora e cooperação com a mesma (ao nível associativo e 

individual): co-desenvolvimento, comunicação, redes.  


