UM CANAL PARA TROCA DE
CONHECIMENTOS SOBRE A MIGRAÇÃO
Desde 2009, a Iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX+) oferece oportunidades para os Estados-Membros
(EM) europeus apoiarem os parceiros da União Europeia (UE) no desenvolvimento de capacidades de gestão
e gestão de migração eficazes na África, na Ásia, na vizinhança da UE e na América Latina e Caraíbas.
Este intercâmbio de conhecimentos entre os Estados-Membros europeus (e não só) e os países
elegíveis para a ajuda ao desenvolvimento da UE contribui para uma migração segura, ordenada, regular e
responsável, conforme preconizado pelo Objetivo 10, Meta 7.2 de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas. Como instrumento de cooperação da UE, a MIEUX+ apoia a implementação prática da
dimensão externa de asilo e da migração do Pacto Europeu sobre Migração e Asilo.
A iniciativa aumenta a visibilidade e o intercâmbio de conhecimentos sobre o enquadramento da UE para a
gestão da migração e sobre as normas e competências da UE, contribuindo assim para a harmonização da
teoria e da prática na gestão e governação da migração a nível global.
A MIEUX+ é financiada pela UE através do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento coordenado
pela DG Cooperação Internacional e Parcerias (DG INTPA) e implementada pelo Centro Internacional para
o Desenvolvimento da Política de Migração (ICMPD).

PARTILHA DA EXPERIÊNCIA DA UE

A MIEUX+ é um veículo através do qual os Estados-Membros da UE podem partilhar a sua experiência,
conhecimentos e práticas.

340 especialistas
mobilizados

176 responsáveis governamentais da UE envolvidos

+ de 100 ações
implementadas

21 Estados-Membros
da UE representados

QUE ÁREAS SÃO COBERTAS PELA MIEUX+?

Migração legal e mobilidade

Migração a trabalho, integração, livre
circulação

Migração e desenvolvimento

Planeamento de desenvolvimento, envolvimento da diáspora, transferências, captação/perdas de «cérebros»

Proteção internacional e política
de pedido de asilo
Integração de refugiados, deslocações
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Migração irregular e tráfico de
seres-humanos

Gestão de fronteiras e de vistos, contrabando

Intervenções horizontais

Migração e saúde, migração e alterações climáticas, dados, género
Financiada pela
União Europeia

Implementada pelo
ICMPD

ÁREAS-CHAVE DE IMPACTO

Através de mais de 100 projetos, que vão do apoio ao desenvolvimento de políticas, até à formação operacional, a MIEUX+ desenvolveu as capacidades de indivíduos e de instituições, ao mesmo tempo que reforçou
a cooperação institucional entre os Estados-Membros da UE (EM) e os países parceiros na área da migração e
da mobilidade. As áreas-chave de impacto são:

Coordenação
Inter-institucional

Desenvolvimento de
Políticas

Produção de
Conhecimento

BENEFÍCIOS PARA OS EM DA UE
Oportunidade de iniciar, transformar ou fortalecer a cooperação existente com parceiros em África, na Ásia, na vizinhança da UE e na América Latina e Caraíbas
Apoiar o desenvolvimento da capacidade de um país parceiro para projetar uma estrutura de governança de migração

abrangente, sustentável e orientada para o futuro
Obter conhecimentos úteis e perspicazes sobre o contexto
da migração, os desafios e as oportunidades nos países parceiros

Construção de
Capacidade e Formação

«Participar enquanto especialista é uma oportunidade perfeita para deixar de lado uma visão
parcial dos problemas e, através da troca ativa
de experiências e do estabelecimento de pontos de contacto entre funcionários de diferentes
Administrações, contextos e latitudes, aprender
com os sucessos e os erros dos que já tiveram
de enfrentar esses desafios.»
Blanca Sánchez Goyenechea
Diretora do Serviço de Procedimentos Especiais
Ministério dos Negócios Estrangeiros Espanhol

COMO TRABALHAR COM A MIEUX?

As Ações da MIEUX+ criam espaços de aprendizagem mútua; os parceiros aprendem com as experiências da
UE, dos seus Estados-Membros ou de outros países parceiros, enquanto os especialistas dos Estados-Membros
da UE veem as suas competências aumentadas e adquirem um conhecimento aprofundado dos contextos locais e regionais. A MIEUX+ promove a abordagem «Equipa Europa», apoiando a estratégia atual da Comissão
Europeia e as prioridades de programação dos Estados-Membros da UE através da experiência disponibilizada.
Através da MIEUX, os Estados-Membros da UE podem beneficiar de duas vias possíveis para cooperação e
parcerias:

1

A nível individual, através da mobilização de funcionários públicos de instituições relacionadas com
a migração enquanto especialistas que fornecem
assistência técnica aos países parceiros nas nossas
próximas Ações.

2

A nível institucional, os EM da UE podem estabelecer
contactos com os países parceiros ou com a equipa da
MIEUX para iniciar pedidos relativos a tópicos de interesse comum ou participar em sessões de intercâmbio
de conhecimentos sobre estes tópicos.

TEM INTERESSE EM TRABALHAR CONOSCO?
Envie uma mensagem à equipa da MIEUX+ através mieux-initiative@icmpd.org
mieux-initiative.eu
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