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CONTEXTO  
Em 2016, a CUA realizou uma avaliação do Quadro de Políticas de Migração para África 
(MPFA) de 2006 para estabelecer: (i) A medida em que o enquadramento forneceu 
orientações aos Estados-membros e CER no gerenciamento de migração; (ii) os desafios 
enfrentados na sua implementação; e (iii) as oportunidades que poderiam ser aproveitadas 
daqui para frente. Uma das principais conclusões da avaliação foi que: Existe uma lacuna 
entre o comprometimento dos países e sua capacidade técnica real para abordar as 
questões migratórias.  
 
Após a avaliação, a CUA revisou o MPFA de 2006 e formulou um plano de ação para sua 
implementação no período de 2018 a 2030. As atividades do plano de ação buscam 
abordar as recomendações dentro das diversas áreas temáticas identificadas no MPFA 
revisado. Uma das prioridades do Plano de Ação 2018-2030 é capacitar os Estados-
membros / CER na gestão da migração. Em conformidade com esta área prioritária, a CUA 
realizou uma “Avaliação das Necessidades de Capacitação dos Estados-membros e das 
Comunidades Económicas Regionais para a Gestão da Migração” entre Outubro e 
Novembro de 2018. A avaliação revelou uma necessidade urgente de reforçar a 
capacidade dos Estados-membros no área de governança da migração, ou seja, conduzir 
análises de situação, formular / rever políticas de migração e estabelecer / fortalecer 
mecanismos nacionais de coordenação.  
 
Em consonância com a resposta atempada a estas necessidades identificadas e o próximo 
Programa de Capacitação Continental sobre a Governação das Migrações, de cinco anos, 
a CUA está a lançar um Mecanismo de Assistência Técnica sobre a Governação da 
Migração para os Estados-membros e as CER. 
 

OBJETIVOS E ATIVIDADES  
 

1. Objetivos do Mecanismo  
O objetivo do Mecanismo é prestar assistência técnica aos Estados-membros / CER para 
fortalecer seus regimes de governança de migração. O objetivo é apoiar os Estados-
membros e as CER na construção de bases para a gestão eficaz e coerente da migração 
nas seguintes áreas: análise da situação, formulação / avaliação de políticas, 
estabelecimento / fortalecimento de arranjos institucionais para a gestão da migração e 
integração da migração no desenvolvimento nacional / regional planos.  
 

2. Tipos de actividades apoiadas  
Exemplos de actividades apoiadas sob o Mecanismo incluem:  
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● Realização de análises de situação / elaboração de Perfis de Migração antes da 
formulação de políticas de migração; 

● Estabelecer / fortalecer mecanismos nacionais / regionais de coordenação de migração; 
● Formular / avaliar políticas de migração; 
● Integrar as políticas de migração nos quadros de desenvolvimento nacional / regional; 
● Troca de visitas / troca de experiências sobre o estabelecimento / fortalecimento de 

mecanismos de coordenação nacionais / regionais.  
 

MODALIDADES DODO ESTABELECIMENTO 
 

1. Processoe Prazo Indicativo  
Ao receber apresentações de pedidos dos Estados-membros / CER, a CUA reconhecerá o 
recebimento e procederá à análise dos pedidos. Durante a análise, os pontos focais podem 
ser contatados para fornecer mais informações sobre o pedido.  
 
No final da análise, a CUA irá reverter para os Estados-membros / CER com comentários 
sobre o seu pedido.  
 
Indicativo prazo 
Etapas Chaves Datas  
Publicação do convite à apresentação pedidos  28 janeiro 2019 
Prazo para apresentação dos pedidos  31 mar 2019 
Análise de pedidos do AUC 1 -15 de abril de 2019 
Notificação dos Estados-membros / CER sobre a 
decisão da CUA relativo aos pedidos 

25-29 de abril de 2019 

Implementação de atividades maio - dezembro de 2019  
 
Dependendo da demanda dos Estados-membros / CER, uma segunda rodada de chamada 
de solicitações pode ser lançada no segundo semestre de 2019.  
 
NB A CUA fornecerá assistência técnica direta ou por meio de consultores, e NÃO 
desembolsará fundos dos Estados-membros / CER. 
 

2. Procedimento de Apresentação de Pedidos 
Os pedidos dos Estados-membros / CER devem ser submetidos à Comissão da UA 
através de uma nota verbal. Os pedidos de mais informação sobre o Mecanismo devem 
ser enviados por correio electrónico para: 
● Peter Mudungwe, Assessor de Migração, Departamento de Assuntos Sociais 

MudungweP@africa-union.org, e 
● Evelyne Nkeng Peh, Assessora de Migração, Departamento de Assuntos Sociais 
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NdongoE @ africa-union.org 
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FORMATO APRESENTAÇÕES DE PEDIDO 
 
Solicitações devem ser enviadas no formato abaixo.  
 

FORMULÁRIO DE PEDIDO 
 

AU INSTALAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBREDE 
GOVERNANÇAMIGRAÇÃO 

 
Pedido submetido por: (Nome do Estado-Membro / REC) 

Descrição da ação 
I. Título do Pedido 

 
 
 

II. Ponto Focal Nome: ………………………………………. ……………………. 
 
Título:………………………………………………………………. 
 
Ministério / Agência: …………………………………. ……………….  
 
E-mail: …………………………. ………………………………… 
 
Telefone do Escritório: ………………………………………………. …………… 
 
Móvel: ……………………………………………………………. 
 

III. Antecedentes e justificativas 
(Contexto e motivos que originaram o 
pedido) 

(até 1.000 palavras)  

IV. Objetivos) (No contexto das 
questões identificadas nos 
Antecedentes e Justificação, o que 
esta ação pretende alcançar?) 

(Até 50 palavras: Bullet points) 
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V. Cronograma de atividades, 
resultados e duração previstos 
(Para cada um dos objetivos 
identificados em (IV), quais atividades 
serão executadas para atingir os 
objetivos respectivos e o que a 
atividade alcançará (Resultado / s) e 
durante que prazo?) 

(Até 100 palavras: em forma de tabela) 

 
Objetivo 1 

 
Entregável (s) 

 
Prazo 

Atividade 1: xxxxxx 
 

  

Atividade 2: xxxxxx 
 

  

 
Objetivo 2 

 
entrega 

 
Prazo de 

Atividade 1: xxxxxx 
 

  

Atividade 2: xxxxxx 
 

  

VI. Orçamento estimado (orçamento 
detalhado para cada uma das 
atividades em 4) 

 

(Orçamento em US $) 
 

Item 

Quantid
ade / 

Não de 
Pessoas 

Taxa 
Unitária 

(ou 
Média) 
US $ 

Não de 
Dias / 
Itens 

Total 
(US $) 

 
     
     
Total(USD)  

 
 

 
 


