ESPAÇO DE APRENDIZAGEM
PARA ATORES DA MIGRAÇÃO
A Iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX+) é um mecanismo de especialistas entre pares que apoia
organizações regionais e países parceiros, com vista a melhor gerirem a migração e a mobilidade.
Desde 2009, que tal é efetuado através da prestação de assistência rápida e adaptada, mediante
solicitação. É uma iniciativa conjunta financiada pela União Europeia (UE) e implementada pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento das Políticas Migratórias (ICMPD) que contribui para uma
migração segura, organizada e regular. As principais funcionalidades da MIEUX+ são:

ORIENTAÇÃO PARA A
PROCURA

REAÇÃO RÁPIDA

QUEM PODE SOLICITAR AS COMPETÊNCIAS DA
MIEUX+?

Instituições nacionais e locais
Organizações regionais
Serviços judiciários, procuradorias, provedorias, parlamentos
Organizações da sociedade civil (a pedido conjunto com os
governos)

ENTRE PARES

ONDE SE ENCONTRA ATIVA A
MIEUX+?

Também são possíveis solicitações conjuntas de múltiplas instituições

ONDE OPERA A MIEUX+?

A MIEUX+ presta assistência a curto prazo através de atividades adaptadas que correspondem às competências solicitadas pelo país parceiro. Também o faz através da implementação de equipas de vários
países de especialistas em migração vindos, maioritariamente, de Estados-membros da UE, mas também
de outros países. Tal permite a transferência de competências através de uma abordagem entre pares.

1. SOLICITAÇÃO

2. PREPARAÇÃO

3. IMPLEMENTAÇÃO

4. RESULTADOS

Manifestação de interesse pelo site da MIEUX+
Envio de uma carta de solicitação oficial endereçada à equipa MIEUX+ ou à Delegação local da UE (modelo disponível)

Mobilização ágil de especialistas
Desenvolvimento de capacidades e conhecimentos
Garantir a apropriação
mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Tradução da solicitação para Ficha de Ação
Conceção e ajustamento de atividades que
abordam necessidades prioritárias
Aprovação por parte do Comité do Projeto
(Comissão Europeia e Serviço para a Ação Externa)
Gestão baseada em resultados
Monitorização e avaliação contínuas
Promoção da sustentabilidade

Financiamento pela
União Europeia

Implementado pelo
ICMPD

QUE ÁREAS SÃO ABRANGIDAS PELA MIEUX+?
“A MIEUX+ é uma excelente iniciativa. É rápida, direcionada, flexível,
e a burocracia é mínima.”
Migração e mobilidade legais

País parceiro MIEUX+

Migração e desenvolvimento

Migração de mão de obra, integração,
livre circulação

Planeamento do desenvolvimento, envolvimento da diáspora, remessas, fuga/ganho
de cérebros

Migração irregular e tráfico de
seres humanos

Proteção internacional e política
de asilo

Gestão de fronteiras e vistos, contrabando

Integração de refugiados, deslocação

Intervenções horizontais

Migração e saúde, migração e alterações
climáticas, dados, género

QUE ATIVIDADES SÃO POSSÍVEIS?

Trabalho em matéria de
política
(ex: apoio relativo à elaboração
de políticas locais ou nacionais,
estratégias)

Troca de informações
(ex: organização de seminários, workshops, visitas
de estudo)

PRINCÍPIOS MIEUX+
Resposta mediante solicitação
Com base em parcerias
Competências da UE
Gestão flexível e ligeira
Cooperação Sul-Sul e triangular

Formação
(ex: formação de formadores,
avaliação de necessidades,
reforço de departamentos de
formação)

Ferramentas práticas
(ex: Procedimentos operacionais normalizados, guias,
manuais)

A MIEUX+ é troca: troca de conhecimentos,
experiências, perspetivas.

INTERESSADO EM SOLICITAR ASSISTÊNCIA MIEUX+?
Envie a sua manifestação de interesse
através do nosso website ou da Delegação
local da UE

Especialista MIEUX+

INTERESSADO EM TORNAR-SE NUM
ESPECIALISTA MIEUX+?
Envie o seu CV para a lista de especialistas
(Expert Roster).

mieux-initiative.eu

@mieux_migration

Migration EU Expertise

mieux-initiative@icmpd.org

Financiamento pela
União Europeia

Implementado pelo
ICMPD

