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Victoria Falls, 24 a 25 de Agosto de 2017 

1. INTRODUÇÃO 

A África tem vários instrumentos legais e políticas de migração que fornecem ao continente, 

Comunidades Econômicas Regionais (CER) e os Estados Membros (MSs) orientações sobre 

a gestão da migração, incluindo o Quadro da Política de Migração da UA para a África 

(MPFA). Embora o MPFA tenha existido nos últimos 10 anos, sua implementação não foi 

avaliada. A este respeito, a Comissão da UA embarcou em uma avaliação do MPFA em 

2016. O objetivo da avaliação seria o de determinar em que medida o Quadro forneceu 

orientações para os CERs e os Estados Membros na gestão da migração, avaliar a sua 

pertinência no contexto da dinâmica migratória atual e fornecer elementos que poderiam 

ajudar na revisão do Quadro e a sua estratégia de implementação.  É contra este pano de 

fundo que a AUC avaliou a MPFA entre setembro e novembro de 2016, o relatório que foi 

apresentado e discutido pelos Estados-membros e CERs em Zanzibar de 24 -a 25 de 

novembro de 2016 em Zanzibar, República Unida da Tanzânia. A reunião contou com a 

participação de Estados Membros da UA e CERs. 

A reunião fez uma série de recomendações, incluindo que:  

a) Os consultores devem incorporar os comentários feitos pela reunião no relatório de 

avaliação;  

b) O prazo para a conclusão do questionário online deve ser estendido para 15 de dezembro 

de 2016 para permitir que mais Estados-membros e CERs participem na avaliação;  

c) O relatório de avaliação revisto deve ser transmitido aos Estados-membros e CERs até ao 

final de fevereiro de 2017 para comentário, antes de ser finalizado para apresentação aos 

Estados Membros e CERs numa oficina a ser realizada durante o segundo trimestre de 

2017.1 

d) O AUC deve proceder à revisão do MPFA na base das atuais realidades da migração no 

continente como apresentado no relatório de avaliação. 

e) O MPFA revisado deve ser acompanhado de um quadro de implementação, e ambos os 

documentos deverão ser apresentados aos Estados Membros e CERs numa oficina a ser 

realizada durante o segundo trimestre de 2017. 

                                                           
1  Devido a circunstâncias imprevistas, houve atrasos na finalização da avaliação e a reunião dos Estados 

Membros e CERs será realizada em agosto de 2017. 
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f) A CUA deve fazer circular a revista MPFA e seu plano de implementação antes da sua 

apresentação ao Comitê Técnico Especializado sobre a Migração dos Refugiados e 

Pessoas Deslocadas Internamente (PDI) para adoção. 

O relatório de avaliação do MPFA, o MPFA revisado e o Plano de Ação para 10 anos para 

sua implementação estão agora concluídos e serão apresentados aos Estados Membros e 

CERs em Victoria Falls, Zimbábue à partir de 24 à 25 de agosto de 2017. 

2. OBJETIVOS  

Os objetivos da oficina de reunião será para: 

1) Foram apresentados os seguintes documentos para os Estados Membros e CERs para 

sua consideração e adoção: 

a. O relatório da Avaliação do Quadro da Política de Migração da União Africana 

para a África; 

b. O rascunho do Quadro da Política de Migração Revisada para a África e o Plano 

de Ação (2018 - 2027). 

3. RESULTADO ESPERADO 

Ao final da reunião, espera-se que os Estados Membros e CERs tenham adotado os seguintes 

documentos.  

a. O Relatório da Avaliação do Quadro da Política de Migração da União Africana 

para a África; 

b. O rascunho do Quadro da Política de Migração Revisada para a África e o Plano 

de Ação (2018 - 2027). 

4. FORMATO   

 Idioma: A reunião será realizada em Inglês e haverá interpretação simultânea em árabe, 

em francês e em português.  

 Duração: Dois dias úteis.  

5. PARTICIPANTES-ALVO 

O grupo-alvo para esta reunião são especialistas em questões de migração. 

6. DATAS E LOCAL DO ENCONTRO  

 Data inicial: 24 de agosto de 2017; 

 Data final: 25 de agosto de 2017; 

7. LOCAL  

 A ser informado, Victoria Falls, Zimbábue. 
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8. PESSOAS PARA CONTATO 

Candidaturas e comunicação relativas à representação na reunião devem ser enviadas para a 

seguinte pessoa de contato na Comissão da UA: 

 Emb. Olawale Maiyegun, Diretor para Assuntos Sociais: 

E-mail: MaiyegunO@Africa-union.org; 

 

Copiando: 

 Sr. Peter Mudungwe, Consultor de Migração, Departamento de Assuntos Sociais 

E-mail: MudungweP@Africa-union.org; cc:pmudungwe@gmail.com 

Tel: +251 966 924 078 

 Sr. Beatram Okalany: Especialista em Migração, Departamento de Assuntos Sociais 

E-mail:  OkalanyB@Africa-union.org;  

Tel: +251 915 555 654 

 

As nomeações devem chegar à Comissão da UA o mais tardar até 7 de agosto de 2017. 

 

-oOo- 

 

  

mailto:MaiyegunO@Africa-union.org
mailto:MudungweP@Africa-union.org
mailto:OkalanyB@Africa-union.org
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Projeto da agenda 

 

 

 

24 de agosto de 2017: ATIVIDADES 

 

APRESENTADOR 

 

PRESID

ÊNCIA 

08:30 -  

09:00 

Inscrição de participantes   

09:00 - 

09:15 

Antecedentes e objetivo da reunião Comissão da UA CUA 

09:15 - 

10:30 

Apresentação do relatório de avaliação do Quadro da Política de 

Migração para a África (MPFA) e discussão em plenário 

Comissão da UA 

10:30 -

11:00 

  

 PAUSA PARA CAFÉ/CHÁ 

  

11:00 - 

12:30 

 

Apresentação do projeto MPFA revisado e discussão em plenário Comissão da UA CUA 

12:30 - 

14:00 
 

ALMOÇO 

  

14:00 - 

15:30 

Apresentação do rascunho do MPFA revisado e discussão em 

plenário 
Comissão da UA Estado 

Membro/

CER 

15:30 - 

16:00 
 

CAFÉ/CHÁ/SAÍDA 

  

16:00 - 

17:00 

Apresentação do rascunho do MPFA revisado e discussão em 

plenário 
Comissão da UA Estado 

Membro/

CER 

 

 

 

 

25 de agosto de 2017: ATIVIDADES 

 

APRESENTADOR 

 

PRESID

ÊNCIA 

09:00 - 

09:45 

Apresentação do rascunho do Plano de Ação do Quadro de 

Política de Migração revisado para a África (2018-2027) e 

discussão em plenário 

Comissão da UA Estado 

Membro/

CER 

10:30 -

11:00 

  

 PAUSA PARA CAFÉ/CHÁ 

  

11:00 - 

13:00 

Apresentação do rascunho do Plano de Ação do MPFA revisado 

para a África (2018-2027) e discussão em plenário 
Comissão da UA Estado 

Membro/

CER 

13:00 - 

14:00 
 

ALMOÇO 

  

14:00 - 

15:00 

Apresentação do rascunho do Plano de Ação do MPFA revisado 

para a África (2018-2027) e discussão em plenário 

Comissão da UA Estado 

Membro/

CER 

15:00 - 

15:25 
 Aprovação da versão revista do MPFA e seu plano de ação  

 As próximas etapas 

Comissão da UA CUA 

15:25 - 

15:30 

Observações finais 

 

Comissão da UA 

 


