Processo de Rabat

Cabo Verde: o caminho para a
política de dados sobre a migração

Diálogo euro-africano sobre a migração

Legenda

Política

Concluída a parceria da mobilidade entre Cabo Verde e a UE
Projetos relacionados com dados sobre a migração:
2. Fortalecimento das capacidades de Cabo Verde
na gestão da migração, componente C (2011-2015)

- sistema de identiﬁcação biométrico,
bases de dados e censos melhorados,
novo sistema de gestão de mobilidade

- apoio às capacidades das autoridades competentes para
recolher informação sobre a migração (cooperação reforçada)

Analisada a situação da
migração em Cabo Verde

2009

2008

Criado o Ministério
das Comunidades
(MDC)

Publicado relatório
«Subsídios para a Política
Nacional de Imigração»
Publicou o

Faz recomendações para o
quadro institucional e político

2010

Coordenação
interinstitucional
Recebe e analisa os dados com o
objectivo de melhor compreender a
evolução e as tendências imigratórias

2011

Publicou e
monitoriza a

Propôs as bases para a

Aprovado o Plano de
Ação da ENI (2013-2016)

Publicada a Estratégia
Nacional de Imigração (ENI)

Monitoriza a

Área de intervenção na recolha de
dados com 4 unidades de ação:
1. Pesquisa
2. Proteção de dados
3. Recolha e análise de dados
4. Partilha de dados

Facilita a produção e análise
de dados sobre a migração
Apoiado pelo Fundo
CEDEAO 2- Espanha para
a Migração e o
Desenvolvimento

Projeto de Apoio

Observação: Dados
insuﬁcientes e falta de
uma política de migração
uniforme em Cabo Verde

Criada a Unidade de Coordenação
da Imigração (UCI)

Melhora o conhecimento
quantitativo e qualitativo
dos dados sobre imigração

Rede Nacional

Publicado o Perﬁl migratório
1
de Cabo Verde da OIM

Com o apoio do Serviço de
Imigração e Naturalização
dos Países Baixos

Transformado em

Conselho Nacional de
Imigração (CNI), inclusive
grupo de trabalho sobre
sobre Dados e Pesquisa

Instituição

- criação de um sistema de partilha de dados e de formação
em análise de dados de estatística e elaboração de relatórios

Com o apoio do
Programa das
Nações Unidas para
o Desenvolvimento

EMIGRAÇÃO

Relatório

Estabelecida a Comissão Interministerial para Estudo e
Proposição das Bases para a Política de Imigração(CIMI)

1. Sistema Nacional de Identiﬁcação
e Autenticação Civil (SNIAC)

IMIGRAÇÃO

Estrutura de um
Diálogo de Políticas

2012

Apoiado pelo MIEUX

Apoiado pelo MIEUX

3

2013
Coordenação conjunta do

Atua como secretaria para e lidera o

Criada a Rede Nacional dos
Pontos Focais Municipais
para a Emigração (RENEM)

Criado o Observatório das Migrações
Promove o conhecimento sobre a
emigração e imigração cabo-verdiana

Facilita a criação de bancos de dados
compartilhados em matéria de
migração entre o governo, através do
MDC, e todos os municípios do país

Promove estudos de investigação locais
Dá apoio às políticas do governo em
diferentes áreas da migração
Promove a produção, sistematização e
disseminação de dados sobre a migração

Criado o Comité Nacional
de Emigração e
Desenvolvimento (CONED)
Publicou e monitoriza, em conjunto com o
Ministério das Relações Exteriores (MIREX), a

Procura promover o
intercâmbio aberto e
frequente de informação
entre intervenientes
governamentais e
não-governamentais

Apoiado
pela OIM

Sensibiliza as organizações sobre as
políticas de migração

Apoiado
4
pelo AMEDIP

Promove a convergência de indicadores entre
os Estados da CEDEAO (enfoque regional)

Apoiado pelo Fundo
CEDEAO-Espanha para
a Migração e o
Desenvolvimento

2014

Participou na discussão,
criação e validação da

Passos-chave
para a política de imigração e emigração

Publicada a Estratégia Nacional de
Emigração e Desenvolvimento (ENED)

Apoiado
pelo AMEDIP

Eixo de intervenção «conhecer a dinâmica da
diáspora e da migração»

Atualizada a Lei sobre Estrangeiros

Planos de ação bianuais incluem
objetivos, indicadores de desempenho,
responsabilidades institucionais,
recursos e mecanismos de
monitorização e avaliação
previamente deﬁnidos

A Direcção de Estrangeiros e Fronteiras
(DEF) transfere dados sobre estrangeiros
às autoridades competentes ﬁscais e
instituições de segurança social

Apoiado pelo MIEUX

PRÓXIMOS
PASSOS

Garantir a implementação
adequada da Lei sobre
Estrangeiros e a Lei sobre
o Asilo com

Observatório das Migrações

- preparação de documentos de
regulamentação

- apoio à pesquisa sobre migração em cooperação com universidades
e alunos de doutoramento de todos os Estados CEDEAO

- formação dos agentes
competentes sobre as novas leis

- criação de uma plataforma virtual para a partilha de informação

1

Fazer um balanço da situação

2

Implementar a estrutura institucional relevante

3

Planear e adotar uma política abrangente

4

Implementar e monitorizar a legislação

- estudo sobre a caracterização da diáspora cabo-verdiana
- mapeamento das boas práticas na área da emigração

Expansão da recolha de
dados a mais áreas e
aumento do uso de
dados administrativos

- criação de uma biblioteca sobre a migração

Transformado em
Apoiado pelo MIEUX

Estabelecida a Direcção-Geral
da Imigração (DGI)
Promove e realiza estudos e
pesquisas sobre a imigração

Notas de rodapé
1

OIM: Organização Internacional para as Migrações

2

CEDEAO: Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental

3

MIEUX: MIgration EU EXpertise

4

AMEDIP: Reforço das Políticas da Diáspora Africanas e do Médio Oriente através do Câmbio Sul-Sul

Para obter informações sobre o Processo de Rabat, visite http://www.processusderabat.net e http://www.imap-migration.org/
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