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Institucional

Operacionalizar um Painel de Indicadores para Medir a Coerência de
Políticas e a Coerência Institucional para a Migração e Desenvolvimento:
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Terça-feira, 21 de Julho 2015
Hotel VIP Praia
Avenida Jorge Barbosa, Quebra Canela
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Ordem de Trabalhos
A Parceria de Conhecimento Global sobre Migração e Desenvolvimento (KNOMAD, sigla em inglês), uma
iniciativa coordenada pelo Banco Mundial, foi estabelecida em 2013 como uma plataforma para sintetizar e
gerar conhecimento e experiência sobre as políticas relacionadas com as questões de migração e
desenvolvimento. No âmbito da KNOMAD, o Grupo de Trabalho Temático (GTT) sobre a Coerência de Políticas
e Coerência Institucional – presidido pelo Centro de Desenvolvimento da OCDE e pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – visa abordar a necessidade de melhorar a coerência de políticas e a
coerência institucional no domínio da migração e do desenvolvimento (PICMD, sigla em inglês) em países
desenvolvidos e países em desenvolvimento.
O painel, que se destina a ser uma ferramenta de fácil utilização, tem como premissa o entendimento que as
políticas relacionadas com a migração – bem como as políticas em sectores relevantes para a migração (tais
como educação, saúde e comércio) – têm um impacto em como a migração afecta o desenvolvimento e viceversa. O objetivo do painel é apoiar os governos nacionais a:
(i)
(ii)

Elaborar um balanço das suas políticas existentes e dos arranjos institucionais em diferentes
sectores relacionados com a migração e o desenvolvimento;
Considerar que políticas e instituições poderão ser necessárias para maximizar o impacto
positivo da migração no desenvolvimento.

Este ano, o GTT está a liderar uma operacionalização piloto do painel em 10 países, incluindo Cabo Verde. Os
resultados do exercício serão apresentados em Istambul no próximo Fórum Mundial sobre Migração e
Desenvolvimento, em outubro de 2015.
Como parte desta iniciativa, o GTT está a organizar o Seminário Nacional "Operacionalizar um Painel de
Indicadores para Medir a Coerência de Políticas e a Coerência Institucional para a Migração e
Desenvolvimento: Experiência de Cabo Verde", que reunirá intervenientes nacionais do governo, sociedade
civil e meio académico. Durante o encontro, os participantes irão explorar a temática sobre migração e o
desenvolvimento no contexto cabo-verdiano, focando-se em como as políticas e as instituições públicas de
Cabo Verde podem ajudar a angariar o potencial da migração como um motor de desenvolvimento.
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TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO 2015
09h00-09h30 Receção dos participantes e café
09h30-10h00 Sessão de boas-vindas / Abertura oficial




David Khoudour, Presidente da KNOMAD GTT sobre Coerência de Políticas e Coerência
Institucional; Chefe da Unidade de Migração e Competências, Centro de
Desenvolvimento da OCDE
Exma. Sra. Fernanda Fernandes, Ministra das Comunidades, Ministério das
Comunidades

10h00-11h00 Sessão 1: Explicar as políticas e a coerência institucional para a migração e o
desenvolvimento
Presidente: Francisco Avelino Carvalho, Director Geral das Comunidades, Ministério das
Comunidades
Apresentadores
 Daniel Naujoks, Co-Presidente Interino da KNOMAD GTT sobre Coerência de Políticas e
Coerência Institucional; Especialista Sénior de Migração, PNUD; Professor Assistente,
Universidade de Columbia
 Amy Hong, Analista de Políticas, Unidade de Migração e Competências, Centro de
Desenvolvimento da OCDE
 Elaine McGregor, Investigadora da UNU-Merit e a Maastricht Graduate School de
Governação
Esta sessão terá início com uma apresentação sobre o tema mais amplo da migração e
desenvolvimento, bem como sobre a forma como as políticas públicas podem angariar o
potencial da migração como um motor de desenvolvimento. Seguidamente, a segunda
apresentação incidirá sobre a coerência de políticas e a coerência institucional para a
migração e desenvolvimento (PICMD), assim como a forma como se pretende que o painel
de indicadores meça a PICMD.
11h00-11h30 Pausa para café
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11h30-13h00 Sessão 2: Rever os indicadores
Em pequenos grupos, os participantes irão avaliar os indicadores e discutir de forma
aberta e crítica a forma como estes poderão ser operacionalizados no contexto caboverdiano. Em particular, ao avaliar cada indicador, os grupos devem-se focar nas seguintes
questões:
• Qual é o valor/pontuação que atribuí a cada um destes indicadores para o contexto
de Cabo Verde, e porquê?
• Caso existam indicadores para os quais não consegue atribuir pontuação, que
informação/dados são necessários para preencher cada um desses indicadores?
Estão esses dados disponíveis?
• Quais ministérios/departamentos deverão ser consultados na recolha desta
informação?
• Quais são os indicadores que considera estarem em falta?
13h00-14h00 Almoço conjunto no restaurante do hotel
14h00-15h00 Sessão 3: Conclusão da avaliação dos indicadores
Presidente: David Khoudour, Presidente da KNOMAD GTT sobre Coerência de Políticas e
Coerência Institucional; Chefe da Unidade de Migração e Competências, Centro de
Desenvolvimento da OCDE
Durante esta sessão, todos os participantes deverão reunir-se em plenária, e o relator de
cado grupo apresentará um ou dois pontos mais importantes das discussões.
15h00-16h00 Sessão 4: Desafios relacionados com a coerência de políticas e a coerência institucional
em Cabo Verde
Seguidamente, representantes dos ministérios, da sociedade civil e do meio académico
farão apresentações sobre como as partes interessadas de Cabo Verde podem superar os
desafios e aproveitar as oportunidades relacionadas com a coerência de políticas e a
coerência institucional em Cabo Verde em torno da questão sobre a migração e o
desenvolvimento.
Apresentadores
 Francisco Avelino Carvalho, Director Geral das Comunidades, Ministério das
Comunidades
 Carmem Barros, Directora Geral da Imigração, Direção Geral da Imigração
 Nardi Sousa, Sociólogo; Chefe do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais,
Universidade de Santiago
 Marco Silva, Delegado da Plataforma das ONGs para Região Barlavento; Resp.
Implementação de Gabinete Diplomacia Não-Governamental
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Elementos para a discussão
 Quais são os desafios que tornam difícil atingir a coerência de políticas e a
coerência institucional em Cabo Verde?
 Existem desafios distintos para a coerência das políticas quando se trata da
questão específica da migração e do desenvolvimento?
 Como podem as diferentes partes interessadas – em particular, ministérios, a
sociedade civil e o meio académico – cooperar no painel?
 Como podem essas mesmas partes interessadas promover a compreensão
mútua e o reconhecimento da migração e do desenvolvimento como uma
prioridade das políticas?
16h00-16h15 Pausa para café
16h15-16h45 Sessão 4: Recomendações e perspetivas futuras
Presidente: Amy Hong, Analista de Políticas, Unidade de Migração e Competências, Centro
de Desenvolvimento da OCDE
Os participantes serão convidados a partilhar recomendações finais sobre como
operacionalizar o painel de forma mais eficaz em Cabo Verde e como torná-lo uma
ferramenta cada vez mais útil para os países de origem e de destino.
16h45-17h00 Observações finais



Francisco Avelino Carvalho, Director Geral das Comunidades, Ministério das Comunidades
Daniel Naujoks, Co-Presidente Interino da KNOMAD GTT sobre Coerência de Políticas e
Coerência Institucional; Especialista Sénior de Migração, PNUD; Professor Assistente,
Universidade de Columbia
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