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Sumário executivo

A migração laboral desempenha um 
papel significativo na Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), mas 
existe um grande potencial para uma acção mais 
profunda. Nos anos recentes, tem-se notado 
que os governos devem harmonizar as políticas 
e padrões, e desenvolver programas nacionais, 
bilaterais e regionais de migração laboral para 
garantir a protecção e direitos básicos de 
migrantes laborais, e explorar os benefícios da 
migração para os países que enviam e recebem 
trabalhadores. De facto, o Artigo 5 do Tratado 
da SADC de 1992 refere sobre a necessidade 
de “desenvolver políticas para a eliminação 
progressiva de obstáculos à livre circulação 
do capital e do trabalho, bens e serviços, e da 
população da região,em geralentre os Países-
Membros”. 

O Guia Regional para a Facilitação da 
Mobilidade Laboral Sul-Sul na África Austral 
oferece recomendações para auxiliar os Estados-
Membros da SADC a desenvolver soluções de 
políticas nacionais e abordagens rumo à melhoria 
da governação da migração laboral na África 
Austral.

Ao estar em conformidade com o Quadro de 
Políticas da Migração Laboral da SADC (2013) 
para melhor regular a migração laboral na região, 
o Capítulo Um foca-se especificamente na 
possibilidade dos migrantes serem empregues 
nos Estados-Membros da SADC. O Quadro 
Institucional que regula a migração laboral 
na maioria dos países da SADC ainda é fraco. 
A maioria dos países da SADC não tem uma 
estrutura dedicada e específica para regular e 
gerir tanto a entrada como a saída da migração 
laboral. A gestão da migração laboral acontece 
principalmente  na entrada de migrantes e, de 
uma forma mais  limitada,para os migrantes 
laborais que saem do país. Uma estrutura 
institucional clara, conduzida pelo Ministério 
do Trabalho, irá, entretanto, melhorar uma boa 
implementação e coordenação da migração 
laboral. Além disso, a migração laboral requer a 

coordenação e cooperação de várias instituições 
ao nível nacional, que poderia acontecer dentro 
de um mecanismo interinstitucional coordenado. 
Em relação ao quadro regulador na região, a 
maior parte dos países não ratificou a Convenção 
Nº 143 da OIT, ou a Convenção das ONU de 
1990. Pelo contrário, ao nível regional, vários 
instrumentos sobre migração laboral baseada nos 
direitos foram desenvolvidos e adoptados pelos 
Estados-Membros da SADC.    

Para garantir o bem-estar dos estrangeiros, 
os Estados podem fazer cumprir as medidas 
reguladoras ou fornecer serviços de apoio. Os 
quadros políticos e reguladores da migração 
laboral deveriam ter os seguintes três objectivos: 
(i) estabelecer um mecanismo de gestão 
própria que faz a cobertura de todo o ciclo 
de migração laboral; (ii) alavancar o impacto 
do desenvolvimento da migração laboral; e  
(iii) garantir o bem-estar dos trabalhadores 
migrantes e suas famílias. Ao desenvolver 
políticas nacionais sobre a migração laboral, o 
quadro legislativo deveria ser revisto para estar 
em conformidade com necessidades do mercado 
laboral e tendências e padrões internacionais e 
regionais.  

Os Acordos Bilaterais de Migração Laboral 
desempenham um papel fundamental no 
fortalecimento do quadro regulador, com 
o objectivo, particularmente, de proteger 
os trabalhadores migrantes nos processos 
de migração laboral, particularmente os 
trabalhadores com baixas ou competências 
médias. A Segurança Social na SADC 
continua difícil de financiar, devido ao fraco e 
subdesenvolvido sistema de governação que 
coloca desafios para uma administração eficaz. A 
maioria dos migrantes não tem acesso à protecção 
social na maioria dos países da SADC que os 
recebe, e o gozo dos direitos é praticamente 
inexistente. O recrutamento de trabalhadores 
constitui também um componente-chave do ciclo 
de migração laboral. Na maior parte dos países, 
o recrutamento local e internacional é regidos 
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por agências de emprego público, mas também 
por agências de recrutamento/emprego privado 
(AEP). Os países dentro da SADC deveriam 
desenvolver mecanismos de monitoria para 
prevenir o abuso laboral e garantir que essas 
agências cumpram com as práticas mínimas 
de ética e profissionalismo no recrutamento. A 
mobilidade laboral poderá somente ser eficaz se as 
qualificações dos migrantes forem reconhecidas 
nos países de destino; a maioria dos países não 
tem quadros nacionais de qualificação. Essa 
questão permanece um desafio-chave nos países 
da SADC. Os acordos bilaterais entre os órgãos 
de qualificação e profissionais deveria ajudar 
a melhorar a mobilidade regulada de pessoas 
dentro da região. 

A maioria dos países da SADC opta por residência 
temporária e estabelecimento de trabalhadores 
estrangeiros em vez de políticas permanentes 
de migração. Entretanto, alavancar os benefícios 
de recrutamento temporário de trabalho requer 
que cada componente do ciclo de migração 
laboral seja completamente implementada. O 
ciclo proposto dos programas temporários de 
migração dentro da SADC inclui cinco fases:  
(i) Planificação; (ii) Recrutamento através de AEP 
ou SEP; (iii) Pré-Partida; (iv) Preparação para o 
emprego e (v) Regresso. 

O Capítulo Dois apresenta uma visão geral dos 
quadros legais, condições do mercado laboral 
e determina o âmbito para uma potencial 
cooperação de gestão laboral entre as Maurícias 
e Zâmbia.  

Conforme previsto, existem grandes diferenças 
entre ambos os países em termos de 
disponibilidade de competências, mas também 
em termos de quadros legais e institucionais 
(Consulte Anexo 1). Entretanto, ambos os países 
tem economias em franco crescimento, e nesse 
aspecto enfrentam a realidade de falta de trabalho 
e competências específicas em vários sectores.

Nas Maurícias, os principais sectores que 
empregam trabalhadores migrantes são a 
produção e construção; a maioria dos migrantes 
vem do Bangladesh edaÍndia. O país enfrenta 
falta de emprego nas áreas de produção, 
agro-processamento e construção, e falta 

de competências nas áreas de turismo, ITC e 
economia emergente. Pelo lado excedente, as 
Maurícias têm uma alta densidade de médicos 
para uma população do seu tamanho; em 
conformidade com as estatísticas, existem 20.2 
médicos por cada 10.000 habitantes.

A Zâmbia enfrenta altas taxas de desemprego, 
embora registe um crescimento económico 
positivo. Apesar de dados quantitativos sobre os 
padrões de migração sectoriais serem bastante 
limitados, a nossa análise constatou que o 
volume geral da migração laboral é baixo em 
relação aos migrantes com competências. De 
acordo com a nossa análise, a Zâmbia tem falta de 
competências no sector da construção, produção, 
serviços de saúde e médicos. O sector da saúde é 
um dos mais afectados pela falta de profissionais 
qualificados; o país tem falta de farmacêuticos, 
especialistas de laboratórios, agentes clínicos, 
parteiras, enfermeiros e médicos.

Com base nas nossas análises, os dois sectores 
com mais possibilidades de troca entre os países 
são o Sector da Saúde e da Agricultura. De acordo 
com a nossa análise, as Maurícias podem fornecer 
médicos, como está a fazer com Botswana. Da 
mesma forma, a Zâmbia tem muita mão-de-obra 
que poderia ser temporariamente alocada para 
as Maurícias para preencher as lacunas.

Ainda assim, persistem as barreiras entre os 
dois países, principalmente na ausência de 
quadros legais e institucionais, que iriam facilitar 
a migração circular. A circulação de profissionais 
qualificados das Maurícias para Zâmbia e vice-
versa poderá apenas ser uma realidade se 
existirem procedimentos claros entre ambos 
os países, especialmente nas condições e 
procedimentos de recrutamento de profissionais 
estrangeiros. Enquanto as Maurícias têm um 
mecanismo de procedimentos, o mesmo não 
acontece com a Zâmbia. Além disso, a equivalência 
e o reconhecimento de qualificações é essencial 
para estabelecer um programa de migração 
laboral; enquanto que as políticas das Maurícias 
permitem o reconhecimento de políticas de 
qualificação de trabalhadores qualificados, o 
mesmo não acontece na Zâmbia. É necessário que 
seja estabelecido o reconhecimento de políticas 
de qualificação de trabalhadores estrangeiros 
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para facilitar o movimento de profissionais com 
competências das Maurícias para Zâmbia e outros 
países da região da SADC. 

O Capítulo Três oferece um quadro do modelo 
de migração laboral Intra-Circular da SADC que 
poderia ser usado para a troca entre Maurícias-
Zâmbia, ou de forma mais ampla ao longo da 
região. Conceptualizámos o modelo de migração 
laboral Intra-Circular da SADC em cinco fases: 
Planificação, Recrutamento, Pré-Partida, 
Preparação para o Emprego e Regresso. 

A fase de planificação tem o objectivo de 
juntar todos os dados e configurar a base 
para a implementação do programa. Isso 
inclui, nomeadamente (i) estabelecimento de 
papéis das instituições envolvidas na gestão da 
migração laboral e regulamentos do país; (ii) o 
entendimento das competências necessárias 
através de missões do mercado e outros 
estudos; (iii) avaliação das qualificações e outras 
necessidades dos trabalhadores (segurança social 
etc.); e (iv) configuração de acordos bilaterais de 
trabalho para facilitar a mobilidade laboral.  

A Fase de recrutamento deve seguir a análise 
de lacunas de competências, avaliação do 
mercado laboral e campanha de sensibilização 
do empregador do sector privado. O próximo 
passo no processo de recrutamento da migração 
laboral é atrair, seleccionar e apontar candidatos 
adequados (seja permanente ou temporário) 
para trabalhos dentro da organização. A fase de 
recrutamento deverá fluir da análise do trabalho, 
colocação, fonte de candidaturas, através de 
registos, selecção de candidatos, pré-selecção e 
selecção, conforme detalhado. Tanto os serviços 
das agências de emprego público e privado devem 
ser envolvidos no programa de migração laboral, 
com as respectivas actividades debatidas durante 
o processo de negociação dos BLA.

A fase de pré-partida é fundamental para 
o bem-estar e protecção dos trabalhadores 
migrantes. Estes programas educacionais 
fornecem informações básicas sobre a partida 
de trabalhadores migrantes para facilitar a sua 
transição para o país de destino e capacitá-los 
a maximizar os benefícios do seu emprego no 
exterior. Os briefings devem incluir, mas  não 
limitado-se a : orientação cultural, educação 

financeira, formação linguística, alfabetização de 
TI, briefing sobre saúde e emprego. A preparação 
para a fase de emprego começa com um plano de 
vistos e transporte fornecidos pelo Ministério do 
Trabalho e / ou Ministério do Interior; em seguida, 
os empregadores e outros Ministérios devem dar 
briefings de pós-chegada para iniciar o processo 
de integração. Em seguida, os empregadores, 
organizações baseadas na comunidade e outros 
stakeholders devem ajudar os migrantes na 
obtenção de formação necessária para o trabalho, 
criação de mecanismos para enviar remessas para 
comunidades de origem e outras necessidades. 

A implementação bem-sucedida da fase de 
retorno define o modelo de migração laboral 
circular. Sugerimos que um grupo técnico de 
trabalho apoie o regresso e a reintegração dos 
trabalhadores, composto por Ministérios do 
Trabalho, Finanças, Segurança Social e outros 
stakeholders. As organizações comunitárias 
de basee outros actores devem incentivar a 
manutenção de redes e ligações dentro do país 
de origem que garantam uma reintegração 
significativa na comunidade, para ajudar os  
migrantes quando estes regressam a casa, e no 
caso de voltarem para o país de acolhimento. A 
ligação é mantida com as instituições nacionais 
se o networking for realizado antes da partida 
e monitorado durante a sua estadia no país1 de 
destino. As iniciativas propostas para promover 
opções de reintegração após o regresso incluem 
a requalificação ou actualização de competências 
através da formação contínua, programas de 
colocação de trabalho, incentivos financeiros e 
formação para apoiar a criação de PME.

Nós oferecemos este Guia Regional para a 
Facilitação da Mobilidade Laboral Sul-Sul na 
África Austral de modo a fornecer recomendações 
claras e ajudar os Estados-Membros da SADC 
a desenvolver soluções políticas nacionais 
para a melhoria da governação da migração 
laboral. A melhoria da acção nacional e regional 
a este respeito irá garantir que a migração de 
trabalhadores desempenhe um papel ainda mais 
importante no desenvolvimento económico e 
social na região da África Austral.

1 GFMD Paper, 2009, Athens.
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Introdução
O Quadro de Políticas Migratórias da União 
Africana (UA) reconhece justamente que "a 
migração será um tema importante no século 
XXI e, portanto, coloca certos desafios sociais, 
económicos e políticos para os decisores políticos 
na futura gestão da migração na melhoria das 
sociedades africanas". A estimativa global de 
migrantes foi actualizada para aproximadamente 
250 milhões em 2016.2 Esses dados são totalmente 
responsáveis   por um número significativo de 
pessoas em situações migratórias temporárias 
ou itinerantes. As pressões demográficas –
idade e crescente défice da força de trabalho 
– tornaram-se proeminentes em muitos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Ao mesmo 
tempo, a África confronta-se com crescente 
população jovem, juntamente com o aumento 
do desemprego e uma escassez de emprego 
formal. Esta combinação traduz-se no aumento 
da mobilidade das competências e do trabalho 
dentro, de e para a África.3

Para muitos países, o recrutamento de trabalho 
temporário tem sido preferível pela flexibilidade, 
controlabilidade (Castles) e substituibilidade da 
migração irregular. Na verdade, a maioria dos 
países da SADC opta por vínculos de residência e 
estabelecimento de trabalhadores estrangeiros, 
ao invés de políticas de migração permanentes. 
Quanto ao impacto sobre o desenvolvimento, 
as políticas de migração temporária aliviam a 
pobreza, fornecendo empregos para as pessoas 
rurais que carecem de trabalho para a geração de 
renda, ajudando famílias a pagar por serviços de 
educação e saúde ou criar pequenas empresas.4

2 World Bank on Migration and Remittances: Recent 
Developments and Outlook, April 2016.

3 Joint Labour Migration Programme: A Bold New Initiative: www.
ilo.org/addisababa/media-centre/pr/WCMS_402369/lang--en/
index.htm 

4 Development impacts of seasonal and temporary migration: 
A review of evidence from the Pacific and Southeast Asia 
Authors: John Gibson et al - http://researchcommons.waikato.
ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/Development%20
impacts.pdf?sequence=1 

A procura das necessidades de trabalhadores 
estrangeiros precisa ser avaliada de forma crítica 
e gerida de forma activa. Conforme o especialista 
Martin Ruhs certamente destaca “a existência de 
postos de trabalhos não preenchidos, por si só, não 
indica que há falta de mão-de-obra para justificar 
a contratação de mão-de-obra5 estrangeira” As 
opções alternativas incluem formação de mão-
de-obra local, aumento de salário, offshoring, ou 
desenvolvimento de mais tecnologia produtiva. 
Primeiro, as abordagens convencionais para 
programas de migração temporária poderão 
não ser suficientes para evitar que os migrantes 
temporários excedam o seu tempo de estadia nos 
seus vistos. Ademais, os empregadores poderão 
não querer investir na formação de competências 
de trabalhadores temporários.   

Além disso, existem várias outras principais 
questões em relação aos direitos de trabalhadores 
migrantes admitidos para períodos temporários: 
Eles devem ter direito a tratamento igual aos 
trabalhadores nacionais em matérias de salário 
e protecção social? Devem ter direito aos 
serviços de reunificação familiar? Na maioria 
dos casos, essas protecções não são oferecidas, 
a menos que sejam negociados específicos 
acordos entre os governos. Na verdade, a maior 
parte das convenções internacionais não foram 
necessariamente concebidas para acolher as 
necessidades de trabalhadores temporários.

O Mapa de Percurso Regional para a Facilitação 
da Mobilidade Laboral Sul-Sul na África Austral 
oferece um quadro para lidar com estas questões 
e consiste e três capítulos:

 � Capítulo 1: Orientações Regionais de 
Exportação Laboral para a Mobilidade 
Intra-Regional dentro da SADC – Esta 
secção tem o objectivo de estabelecer um 
conjunto das principais recomendações 
em conformidade com padrões e 
quadros6 regionais e internacionais, que 
irão auxiliar os Estados-Membros da 
SADC a desenvolver soluções de políticas 

5 Martin Ruhs, The Price of Rights, p. 180.
6 Consulte Anexo 1 para detalhes sobre a lista exaustiva de 

quadros regionais. 

http://www.ilo.org/addisababa/media-centre/pr/wcms_402369/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/addisababa/media-centre/pr/wcms_402369/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/addisababa/media-centre/pr/wcms_402369/lang--en/index.htm
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/development%2520impacts.pdf?sequence=1
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/development%2520impacts.pdf?sequence=1
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/development%2520impacts.pdf?sequence=1
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contextualizadas e abordagens com o 
desiderato de melhorar a governação da 
migração laboral dentro da África Austral.  

 � Capítulo 2: Competências do Mercado 
Laboral: uma análise das Maurícias e 
Zâmbia – Esta secção traz uma visão geral 
das tendências do mercado laboral dentro 
das Maurícias e Zâmbia, e o potencial 
para uma troca de migração laboral. O 
objectivo desta análise é identificar as 
principais lacunas nos mercados laborais 
das Maurícias e Zâmbia, que poderiam ser 
preenchidas através de mobilidade laboral 
circular entre os dois países.

 � Capítulo 3: Modelo de Migração Laboral 
Intra-Circular da SADC – Esta secção 
fornece um guia operacional para 
estabelecer um programa de migração 
circular dentro da Região da SADC.  

Este documento foi primeiramente preparado 
para o uso de decisores e praticantes da migração 
laboral dentro da SADC e foi elaborado com base 
no actual contexto da gestão da migração laboral 
na República Democrática do Congo, Madagáscar, 
Malawi, Maurícias, Namíbia, República Unida da 
Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué, bem como boas 
práticas em outras regiões do mundo.  

Os autores realizaram uma pesquisa qualitativa 
usando as seguintes fontes:

 � Revisão dos documentos existentes 
obtidos de organizações e stakeholders, 
bem como outros dados de fontes 
secundárias, enumerados na Bibliografia;

 � Entrevistas com principais informantes-
chave nas Maurícias e Zâmbia, listadas no 
Anexo 2 e 3.

Embora existam ferramentas desenvolvidas ao 
nível regional (Plano de Acção da SADC e Quadro 
de Políticas), ainda existe uma limitação sobre a 
governação da migração laboral ao nível nacional 
e regional para encorajar os países da África 
Austral a avançar para a formalização de planos 
regionais de migração regional e integração 
regional eficaz. Esses objectivos poderão apenas 
ser alcançados através da livre circulação de 
pessoas, o que garante a disponibilidade de 
várias competências de trabalho necessárias 
para estimular o investimento e desenvolvimento 
económico.

A mobilidade intra-regional predomina na região. 
A maior parte dos países continua como países 
de origem. Um total de 80% da migração Sul-Sul 
ocorre entre os países com uma fronteira comum, 
comparado com 20% da migração Sul-Norte. Em 
2013, a região da África Austral registou mais 
de 4 milhões de migrantes, excluindo migrantes 
irregulares, dos quais 44% eram mulheres e 20% 
na faixa etária de 19 anos. Portanto, trata-se do 
maior número de migrantes até então registado 
na África Austral (2.4 milhões, incluindo 1.5 
milhões do Zimbabué) seguido da República 
Democrática do Congo (447.000) e Zimbabué 
(361.000).7 Dos 4 milhões de migrantes, estão 
registados aproximadamente 200.000 refugiados, 
principalmente na República Democrática do 
Congo e África do Sul.   

7 www.iom.int/southern-africa 

https://www.iom.int/southern-africa
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irregulares e informais. As leis da migração da 
SADC permanecem primeiramente para controlar 
e gerir fluxos, do que facilitar a mobilidade como 
tal. De forma particular, a migração circular (isto é, 
movimentos repetidos de e para a terra natal e um 
ou mais países de destino) está frequentemente 
ligado a expectativas de benefícios mútuos 
de países de origem e destino de migrantes e 
suas famílias. Inicialmente conceptualizado no 
contexto da migração para Europa, o Professor P. 
Fargues do European University Institute oferece 
seis critérios que “fazem a migração circular: 
temporária, renovável, circulatória (oferece 
uma ampla liberdade de movimento entre os 
países que acolhem e os de origem durante 
cada específica estadia), legal, que respeita os 
direitos dos migrantes, e gerido de tal forma que 
possa estar em conformidade com a procura 
de trabalho de um país membro que oferece 

Os fluxos permanecem principalmente informais 
e não documentados ou irregulares, o que, 
entretanto, impedem os países de alavancar 
os benefícios plenos da mobilidade laboral. O 
desenvolvimento de competências, desemprego 
e pobreza extrema, e pobreza extrema ou 
subdesenvolvimento, urbanização, mudanças 
ambientais, instabilidade constituem importantes 
determinantes da migração na região.  

Alguns estudos mostram que a migração laboral, 
que é menos dispendiosa e assim mais acessível, 
poderá ter um grande impacto na redução da 
pobreza do que sair da África. Em vários casos, 
os envios de dinheiro constituem a principal 
fonte de rendimento nos agregados familiares. 
Paradoxalmente, a África Austral permanece uma 
das regiões com regulamentos rígidos de entrada 
e de residência, o que leva a altos movimentos 

Tabela 1: Tipo de fluxos migratórios em relação ao nível económico, competências visadas e perfil do 
país

Nível 
Económico

(PIB per capita 
2013 em USD)

Competências 
visadas para  a 
migração para 

dentro de um país*

Tipo de 
migração para 
dentro de um 

país

Principais 
categorias de 

migrantes dentro 
da região

Perfil do país

República 
Democrática do 
Congo

484.21 HS1 e 2 Temporário LS, MS, HS
Principalmente 
de origem

Madagáscar 462.97 Não definido Temporário LS, MS
Principalmente 
de origem

Malawi 226.46 Não definido Não disponível LS, HS
Principalmente 
de origem

Maurícias 9.202.52 MS e HS1 e 2 Temporário LS, MS, HS1
Principalmente 
de origem

Moçambique 605.03 Não disponível Temporário LS
Principalmente 
de origem

Namíbia 5.693.13 Não disponível Temporário LS, MS
Principalmente 
de origem

República Unida 
da Tanzânia 694.77 Não disponível Temporário LS, MS

Principalmente 
de origem

Zâmbia 1.844.80 HS 1 e 2 (excepto HR) Temporário LS, HS1
Principalmente 
de origem

Zimbabué 953.38 Não disponível Não disponível LS, MS, HS1 & 2
Principalmente 
de origem

Fonte: Lalini Veerassamy, baseado na informação colhida de GTT e quadros legais bem como indicadores económicos (Banco Mundial).

 *Baixas competências (LS) com apenas o ensino secundário; semi-habilitados com ensino secundário e vocacional/qualificações 
comerciais (MS); Altamente qualificados 1 com nível universitário de primeiro grau; Altamente qualificado 2 com altos níveis terciários 
(segundo do terceiro nível universitário).
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trabalho para o outro país.”8 Ele reconhece que 
os critérios adicionais — tais como melhoria das 
competências dos migrantes, fornecendo uma 
transferência de competências para os países de 
origem, e mitigando as consequências negativas 
da fuga de cérebros, poderiam também ser 
incluídos na definição de migração circular.  

Definir um quadro de migração laboral circular, o 
que pode beneficiar todos os países beneficiários 
continua um desafio na região, uma vez que as 
políticas de migração laboral somente podem 
ser definidas com base em factores tais como: 
sistemas políticos e instituições, regimes de 
produção, níveis económicos e sistemas de bem-
estar. Associado com essas variações estruturais 
nacionais, o regulamento da admissão e direitos 
dos trabalhadores migrantes é geralmente 
diferenciado sobre as competências visadas e 
categorias de migrantes e duração da projecção 
dos planos de mobilidade (temporário versus 
permanente). Ademais, esta região ainda enfrenta 
importantes desafios tais como dados limitados 
sobre os fluxos e trabalhadores migrantes, 

8 Ver: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network/reports/docs/
emn-studies/circular-migration/02.belgium_national_
report_circular_migration_final_version_1apr2011_en.pdf

mercado laboral e necessidades de 
desenvolvimento de competências, não-
envolvimento de actores não-estatais, agências 
de emprego privada não reguladas, fronteiras 
frágeis e fraco sistema de gestão de fronteiras, 
associado com insegurança política, social, 
económica e fraca governação. Sendo a maior 
parte dos países de baixa renda, os principais 
fluxos visam trabalhadores de sexo masculino 
com baixas competências dentro da região, 
embora a migração feminina esteja em crescente 
importância. Todos esses desafios não permitiram 
que os países da SADC tivessem consenso sobre o 
quadro harmonizado de governação de migração 
laboral, e, portanto, que pudessem avançar 
para a ratificação do Protocolo da SADC sobre a 
Facilitação do Movimento de Pessoas. Tomando 
em consideração as especificidades regionais, 
são propostas as recomendações realísticas neste 
quadro para apoiar os Estados-Membros da SADC 
a avançar com a implementação da mobilidade 
laboral como uma ferramenta do desenvolvimento 
e crescimento nacional inclusivo.
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Capítulo 1: Orientações Regionais sobre a Exportação 
Laboral dentro da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral

I. Área Temática Um: 
   Quadro Institucional

Com base na avaliação rápida realizada pela 
República Democrática do Congo, Madagáscar, 
Maurícias, Moçambique, Namíbia, República 
Unida da Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué, a 
maiorias dos países da SADC não possui estruturas 
dedicadas e específicas para regular e gerir a 
migração laboral interna e externa. Em alguns 
países, o Ministério do Interior reivindica o papel 
da coordenação geral da mobilidade laboral, o 
que pode causar confusão e ineficácia na gestão 

da mobilidade laboral. Por exemplo, o Ministério 
do Interior realiza a emissão das autorizações de 
trabalho ou o Ministério das Finanças conduz a 
componente sobre livre circulação de pessoas 
dentro do Programa Acelerado sobre a Integração 
Económica APEI. Deste modo, uma estrutura clara 
é essencial para uma gestão e coordenação suave 
da migração laboral, sob a responsabilidade do 
Ministério de Trabalho. Geralmente, o seu papel é 
de avançar com práticas justas e harmoniosas do 
local de trabalho que são essenciais para o bem-
estar social e económico da força laboral e reduz 
o desemprego. Ao integrar a mobilidade laboral 
no  mandato deste ministério, as seguintes 
responsabilidades são propostas:

Caixa 1: Principais responsalidades dos Ministérios de Trabalho e Emprego sobre gestão e coordenação 
da migração laboral 

1. Ligar a mobilidade laboral interna e externa dentro das políticas nacionais de emprego e formação;

2. Fornecer uma orientação clara e atempada de políticas sobre migração laboral; 

3. Desenvolver um quadro organizacional e processos sobre coordenação intra e inter institucional; 

4. Desenvolver regulamentos de gestão da migração laboral interna e externa (isto é, políticas de 
recrutamento e padrões de contractos de trabalho, briefing pré-partida, formação de competências, 
monitoria de trabalhadores migrantes, reintegração, etc.);

5. Realizar avaliações do mercado laboral para identificar os sectores que precisam de mão-de-obra 
estrangeira e garantir que as competências importadas são necessárias e as competências exportadas 
podem ser capitalizados após o regresso;

6. Coordenar a emissão de autorizações de trabalho com outros ministérios-chave tais como o 
Ministério do Interior; 

7. Desenvolver um sistema de gestão de informação para recolher dados sobre necessidades do 
mercado laboral ao nível nacional e internacional;  

8. Regular e monitorar o trabalho de agências de emprego privadas; 

9. Desenvolver ferramentas de marketing e pesquisa do mercado sobre oportunidades do mercado 
laboral internacional. 

Fonte: Lalini Veerassamy.9

9 Todas as tabelas, quadros e figuras nos Capítulos 1 e 3 são de 
autoria de Lalini Veerassamy, salvo indicação em contrário.
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Tabela 1.1: Lista de instituições nacionais e potenciais responsabilidades na gestão da migração laboral 

MINISTÉRIO DO INTERIOR  – Entrada e residência de estrangeiros
 – Emissão de passaportes
 – Verificações de segurança

MINISTÉRIO DA SAÚDE  – Autorização médica para residentes estrangeiros e nacionais 
 – Falta de emprego no sector médico

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / 
FORMAÇÃO

 – Reconhecimento das qualificações prévias
 – Actualização pré- partida
 – Desenvolvimento de uma política de transferência de competências

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA 
SOCIAL

 – Desenvolvimento de sistemas de protecção social para os migrantes
 – Integração dos trabalhadores migrantes

GABINETE DE ESTATÍSTICAS  – Recolha de dados de migração laboral, realizar inquéritos e 
avaliação de tendências

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS 
ESTRANGEIROS

 – Negociação de acordos bilaterais de trabalho
 – Monitoria da integração de nacionais no exterior através de 

embaixadas

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  – Prover recursos financeiros para a implementação da política de 
migração laboral

 – Desenvolver incentivos financeiros para a reintegração dos 
nacionais no estrangeiro

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  – Aprovar todos os documentos legais, como ABT e contractos de 
trabalho

 – Investigar casos sobre exploração, tráfico

MINISTÉRIO DO TRABALHO  – Monitoria dos AEPs
 – Assegurar a aplicação das regras e procedimentos para 

recrutamento e contratação de mão-de-obra nacional que trabalhe 
no exterior

 – Administração dos processos de recrutamento para o sector 
privado

OUTROS SECTORES 
MINISTERIAIS

 – Envolvidos na implementação por cada sector

ASSOCIAÇÕES DE NEGÓCIOS  – Identificar as necessidades de trabalho e formação dentro das 
redes empresariais

 – Representar o interesse do emprego no desenvolvimento de 
políticas

 – Educar os colegas sobre recrutamento ético e de emprego

SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES PARA 
O BEM-ESTAR DOS MIGRANTES

 – Salvaguardar o bem-estar dos trabalhadores migrantes
 – Defender os seus direitos em casos de litígio

BANCO CENTRAL  – Examinar as VIAS que facilitam a transferência de dinheiro
 – Recolher dados sobre as remessas

ACADEMIA/INSTITUTOS DE 
PESQUISA

 – Fornecer a sua abordagem científica sobre a dinâmica de migração 
laboral

Com base na revisão de órgãos de coordenação, 
na maioria dos países da SADC, recomenda-
se que um órgão de coordenação da migração 
laboral se expanda a partir de uma função 
puramente administrativa para uma estratégica. 
Por exemplo, a Comissão Interministerial sobre 
Migração (IMC) no Zimbabué é presidida pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. A sua 

tarefa principal é estabelecer e operar um 
sistema harmonioso da gestão das migrações, 
bem como fornecer uma plataforma global de 
supervisão de monitoria e governação para várias 
actividades nacionais. O IMC está operacional 
como plataforma de coordenação, enquanto os 
ministérios são autoridades de execução diária, 
como de costume.
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A seguir estão apresentadas orientações para um papel mais abrangente de órgãos interinstitucionais 
de coordenação da migração laboral.

Caixa 2: Orientações rumo à operacionalização de um órgão inter-institucional sobre migração laboral 

• Desenvolvimento dos termos de referência do órgão;

• Alocar recursos para a formação de membros e implementação dos objectivos da migração laboral; 

• Criar um órgão composto por oficiais séniores de todas as agências relevantes, em forma de ‘paragem 
única’ para garantir uma implementação suave;

• Designar o  Ministério do Trabalho para a presidência do órgão e os  Ministérios do Interior/Migração 
como co-facilitadores;

• Assegurar a participação do sector público e relevantes representantes da sociedade civil, como um 
princípio de diálogo social tripartido;

• À sua exclusiva discrição, o mecanismo de coordenação poderá usar o suporte consultivo dos ‘grupos 
técnicos de trabalho’ compostos por oficiais e pode focar-se em aspectos específicos tais como 
reconhecimento das qualificações, emissão de autorizações de trabalho, percepção das necessidades 
actuais e emergentes do mercado laboral, etc.

Fonte: Lalini Veerassamy.

Estas recomendações para estabelecer um 
conjunto de estruturas e normas transparentes 
na prestação de serviços são a pré-condição 
para qualquer implementação bem-sucedida 
dos programas de migração laboral. Esse quadro 
exige que as responsabilidades de instituições 
de serviços sejam adequadamente descritas, 
com um diálogo aberto e coordenação ao nível 
nacional. Além disso, um modelo de gestão 
adequado garante a sustentabilidade da prestação 
de serviços e permite uma melhor avaliação do 
impacto das políticas de migração laboral. 

II. Área Temática Dois: Quadro 
Político e Regulador e 
Cooperação Inter-Estados

Os direitos e as liberdades previstas no direito 
internacional dos direitos humanos desenvolvido 
sob os auspícios do sistema das Nações Unidas 
aplicam-se igualmente a homens e mulheres 
migrantes como a quaisquer outros grupos 
de pessoas, assim como as disposições dos 
instrumentos internacionais de direito do trabalho 
desenvolvidos pela OIT, incluindo os que estão 

nas oito convenções fundamentais da OIT10. Além 
desses padrões internacionais fundamentais, 
convenções específicas foram adoptadas focando-
se principalmente na protecção dos trabalhadores 
migrantes, que incluem: 

 � Convenção de Migração para o Emprego 
da OIT, 1949 (nº 97) & Recomendação 86; 

 � Convenção dos Trabalhadores Migrantes 
da OIT, 1975 (No. 143) e Recomendação 
151; 

 � (Convenção Internacional (ONU) 1990, 
sobre a Protecção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros 
das suas Famílias; 

 � Outras Convenções e Recomendações 
da OIT que se aplicam aos trabalhadores 
migrantes, incluindo particularmente 
as Convenções da OIT sobre Agências 
de Emprego Privado, 1997 (No.181). 
Convenção sobre Igualdade de 
Tratamento (Segurança Social), de 
1962 (No. 118), Convenção sobre 
Manutenção da Segurança Social, de 1982  
(nº 157), Convenção sobre Trabalhadores 

10 Convenções da OIT Nos. 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100 e 111.
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Domésticos, 2011 (No. 189), Convenções 
da OIT relacionados com a saúde 
ocupacional e segurança, tais como as 
Convenções da OIT (No. 155 e 187). 

A maioria dos países da SADC ratificou a Convenção 
da OIT n.º 97 enquanto que poucos ratificaram 
a Convenção da OIT nº 143 e da Convenção das 
Nações Unidas de 1990. Isto deve-se em parte 
ao facto de que a migração irregular na região é 
muito alta e ambos os instrumentos fornecerem 
fortes orientações sobre a não-discriminação 
para com os migrantes irregulares.11

Ao nível regional, vários instrumentos têm 
sido desenvolvidos e aprovados pelos Estados-
Membros da SADC para promover a migração 
laboral baseada nos direitos. No entanto, ainda 
há um baixo nível de compromisso para com 
estes protocolos regionais. Existe uma limitada 
estrutura política regulatória na maioria dos 
Estados-Membros, e por isso  é essencial 
fortalecer os quadros reguladores da migração 
laboral nacional.  

A preocupação prioritária para os governos 
exportadores de mão-de-obra é garantir o bem-
estar dos seus nacionais no exterior. Os países 
de origem têm duas principais medidas políticas 
para atingir este objectivo: medidas de regulação 
e de prestação de serviços de apoio. Embora 
não existam sistemas perfeitos para a regulação 
da migração laboral, os países de origem têm 
uma gama de estratégias de política, que pode 
estender o alcance e melhorar a eficiência 
dos seus mecanismos de regulação e serviços 

11 Para mais detalhes, refira-se a Matriz no Anexo 2.

de apoio, incluindo: a regulamentação do 
recrutamento; desenvolvimento e aplicação de 
padrões mínimos nos contratos de trabalho; e 
colocar informações sobre a admissão. Medidas 
importantes são geralmente necessárias nas 
seguintes áreas: (i) regulação do mercado 
laboral; (ii) protecção do migrante (e nacionais) 
trabalhadores no contexto do emprego;  
(iii) facilitação da coesão social; (iv) melhoria 
do bem-estar social; e provisão de segurança 
social.12

A maioria dos países da SADC legislou 
regulamentos relativos à entrada, residência e 
emprego de estrangeiros. A questão da migração 
laboral é, portanto, gerida para os migrantes 
que entram no país, e de forma limitada para 
os migrantes que saem do país. Portanto, as 
políticas e regulamentos ainda se concentram 
principalmente sobre migração e são em grande 
parte limitadas para controlar os fluxos, em vez 
de serem um processo de facilitação. 

Consequentemente, as orientações sobre os 
movimentos de migração são imperativas, 
como a maioria dos países da SADC continua  
principalmente na qualidade de países de 
origem. Os quadros políticos e regulamentares 
sobre a migração laboral devem apontar para os 
três seguintes objectivos: (i) criar um mecanismo 
de gestão adequada cobrindo todo o ciclo 
de migração laboral; (ii) alavancar o impacto 
de desenvolvimento da migração laboral; e  
(iii) garantir o bem-estar dos trabalhadores 
migrantes e suas famílias. 

12 Handbook on Establishing Effective about Migration Policies in 
Countries of Origin and Destination, OSCE, ILO and IOM, 2006, 
page 4.
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Tabela 1.2: Recomendações para regulamentos abrangentes sobre a migração laboral

MIGRAÇÃO LABORAL PARA DENTRO DE UM PAÍS MIGRAÇÃO LABORAL PARA FORA DE UM PAÍS

Desenvolvimento de uma política de recrutamento, 
que inclui a regulação do mercado laboral, política 
de transferência de competências, orientações de 
contracto de trabalho, briefing pré-partida, apoio 
médico e psicossocial, etc.

Desenvolvimento de regulação sobre recrutamento para a 
protecção dos cidadãos que desejam encontrar emprego 
no estrangeiro (orientações de contrato de trabalho, 
briefing pré-partida, apoio médico apoio psicossocial, etc.)

Regulamento revisto sobre a entrada, residência e 
emprego de estrangeiros, bem como a emissão da 
autorização de trabalho

Decisão Política e incentivos para estimular a formação 
de potenciais migrantes em linha com a procura e as 
exigências internacionais e regionais do mercado de 
trabalho

Desenvolvimento de de directrizes para o reconhecimento de qualificações através de acordos bilaterais e 
multilaterais

Desenvolvimento de um quadro regulador de acreditação e monitoria para as agências de emprego privada

Desenvolvimento de uma regulamentação para proteger os trabalhadores migrantes contra todas as formas de 
exploração, como o tráfico de pessoas

Desenvolvimento de orientações para a integração 
dos trabalhadores migrantes, especialmente para 
os trabalhadores pouco qualificados, tais como 
padrões de alojamento e outro tipo de serviços de 
suporte

Desenvolvimento de serviços de apoio financeiro e 
não financeiro a nacionais no exterior, tais como o 
desenvolvimento de fundos de previdência para os 
trabalhadores pouco qualificados e outros tipos de 
incentivos para o envolvimento da diáspora no seu país 
de origem

Desenvolvimento de um sistema de gestão de informação para capturar dados sobre a procura e oferta do 
mercado laboral a nível nacional e internacional 

Desenvolvimento de regulamentos para facilitar a transferência eficaz de fundos,em termos de custos, através 
de canais formais 

Desenvolvimento de uma regulamentação sobre o 
repatriamento de trabalhadores migrantes

Desenvolvimento de regulação / acordos bilaterais para a 
readmissão de nacionais no exterior 

Fonte: Lalini Veerassamy, baseado na revisão das existentes 
políticas nacionais.13

Embora a maior parte dos países da SADC 
não tenha avançadorumo ao uso e gestão da 
migração laboral como uma ferramenta de 
desenvolvimento para o crescimento nacional, 
ou estabelecido um adequado quadro regulador 
e operacional para promover a entrada e saída da 
mobilidade laboral, e proteger os trabalhadores 
migrantes, vários países, com o apoio de 
parceiros de desenvolvimento, começaram a 

13 Alguns exemplos: Política Nacional sobre a Migração Laboral 
para Sri Lanka e Nigéria: www.ilo.org/dyn/migpractice/
docs/268/Policy.pdf e https://publications.iom.int/system/files/
pdf/national_policy_labour_migration.pdf 

lidar com essas questões. Além disso, a maior 
parte dos quadros legais a seguir pertencem 
ao regulamento de entrada, residência e 
estabelecimento de trabalhadores estrangeiros 
e não desenvolveram quaisquer orientações 
ou quadros reguladores para proteger os  
estrangeiros. A maior parte da legislação da SADC 
ainda não foi revista. Ao desenvolver políticas 
nacionais de migração laboral, o quadro legislativo 
deveria também ser revisto, juntamente com as 
necessidades do mercado laboral e tendências e 
padrões internacionais e regionais. Isso significa 
necessariamente o seguinte:

https://publications.iom.int/system/files/pdf/national_policy_labour_migration.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/national_policy_labour_migration.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/national_policy_labour_migration.pdf
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 � Revisão da legislação de entrada, residência 
e estabelecimento de trabalhadores 
migrantes em conformidade com os 
padrões internacionais e regionais;

 � Desenvolvimento de orientações/quadro 
regulador para o emprego a estrangeiros;

 � Revisão do licenciamento e monitoria 
das agências de emprego privado, em 
conformidade com padrões internacionais 
e regionais;

Esforços deveriam ser envidados para o 
desenvolvimento de regulamentos específicos 
para melhor proteger e promover a mobilidade 
laboral dos trabalhadores com baixas 
competências, uma vez que representam o 
maior fluxo de movimento na região. Além disso, 

investir na formação é essencial para reduzir 
fluxos irregulares e promover a disponibilidade de 
competências no estrangeiro. Os trabalhadores 
semi-habilitados e com maiores competências 
deveriam também ser considerados além dos 
trabalhadores com baixas competências. Em 
todos os casos, o regresso e integração desses 
migrantes deveria também ser integrado no 
ciclo de migração laboral. Um conjunto de 
recomendações foi proposto nas Tabelas 31.2 e 
1.3.
 
A Tabela 1.3, desenvolvida pela OIT, oferece um 
guia complementar sobre políticas e medidas 
para ajudar os países a regular a migração laboral. 
Medidas similares deveriam ser aplicadas no 
contexto da região da SADC. 
 

Tabela 1.3: Instrumentos de política externa e medidas, por objectivo 

OBJECTIVO 1. PROMOVER O EMPREGO
Desenvolvimento do mercado estrangeiro

• Estabelecimento de relações diplomáticas
• Fortalecimento de serviços de colocação  públicos e privados
• Promoções e missões do mercado
• Informação do mercado e pesquisa
• Acordos bilaterais

Gestão da oferta de emprego
• Registro de trabalho
• Exportação corporativa de 

serviços
• Restrições/políticas contra 

“fuga de cérebros”

OBJECTIVO 2. PROTEGER E PROMOVER O BEM-ESTAR DOS MIGRANTES
Estabelecimento e aplicação dos padrões

• Padrões mínimos de contratos de emprego
• Medidas de controlo de saídas
• Acordos bilaterais incluindo segurança social
• Restrições sobre as categorias seleccionadas da saída dos 

migrantes, especialmente de menores e mulheres jovens

Supervisão do recrutamento privado
• Licenciamento da firma
• Garantias de desempenho e 

sanções
• Limites sobre as taxas de 

recrutamentos
• Medidas contra o recrutamento 

ilegal e migração clandestina

Serviços de Apoio
• Serviços de informação e aconselhamento antes da partida
• Serviços de adidos laborais no local
• Segurança Social
• Facilidades da comunidade e centros de trabalho no 

estrangeiro

• Serviços de suporte para as 
famílias deixadas para trás

• Formação e assistência sobre 
emprego

• Evacuação de emergência ou 
repatriamenton

OBJECTIVO 3. MAXIMIZAR O IMPACTO DO DESENVOLVIMENTO DA MIGRAÇÃO LABORAL
Envios 

• Políticas de mercado cambial
• Políticas de envio de remessas e serviços

Regresso de talentos e competências
• Serviços especiais de colocação 

e incentivos
• Acordos bilaterais de formação
• Mobilização de comunidades 

transnacionais

Poupanças e investimentos dos migrantes
• Instrumentos financeiros especiais
• Informação e serviços de apoio para os pequenos investidores
• Programas de habitação para os migrantes

Fonte: OIT 1997, Migração Laboral Internacional, Uma abordagem baseada nos direitos.
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O papel de Acordos bilaterais de migração 
laboral no fortalecimento de quadros reguladores 
tem o objectivo de proteger os trabalhadores 
migrantes nos processos de migração laboral, 
particularmente para os trabalhadores com baixa 
e semi-habilitação. Para mais informação, por 
favor consulte o Guia Regional do Acordo Bilateral 
de Trabalho, que é complementar às Orientações 
Regionais de Exportação Laboral. Além disso, para 
tais Acordos, as convenções bilaterais específicas 
que têm a ver com o gozo de direitos sociais, 
duplo pagamento de imposto, e reconhecimento 
das qualificações também precisam de ser 
considerados. Conforme visto no Anexo 2, poucos 
acordos bilaterais foram assinados entre os países 
dentro da região.  

Os ABT são gradualmente escolhidos nos dias de 
hoje para regular a migração laboral, uma vez que 
constituem uma ferramenta para envolverenvolver 
os respectivos governos no processo de redução 
do risco de exploração e abuso, e aumentam os 
benefícios que a migração laboral pode trazer 
aos países de destino, origem e migrantes. Todos 
os componentes e recomendações propostos 
neste quadro podem ser incluídos nos ABT. Em 
alguns contextos, se os programas abrangentes 
de migração laboral nacional estiverem em vigor, 
fazendo a cobertura de todos os componentes 
mencionados e medidas de protecção, os ABT 
podem nem sempre ser uma ferramenta eficaz 
(como por exemplo no Canadá14). Na região da 
SADC, dado que os quadros reguladores em 
relação ao recrutamento e protecção social não 
incluem todos os principais componentes para 
uma gestão eficaz de mobilidade laboral,  os ABT 
permanecem uma ferramenta necessária.  

14 O Canadá tem programas de imigração que se aplicam a todos 
os potenciais migrantes económicos. Por conseguinte, não 
são necessários acordos bilaterais específicos para facilitar a 
mobilidade da mão-de-obra.

Caixa 3: Elementos Básicos dos Acordos Bilaterais 
de Trabalho 

• Autoridade governamental competente;
• Troca de Informação;
• Migrantes em situação irregular;
• Notificação de oportunidades de emprego;
• Elaboração da lista de candidatos;
• Pré-selecção dos candidatos;
• Selecção final dos candidatos;
• Indicação dos candidatos pelos 

empregadores (possibilidade de o 
empregador fornecer directamente o nome 
da pessoa a ser contratada);

• Exame médico;
• Documentos de entrada;
• Autorizações de residência e trabalho;
• Transporte;
• Contrato de trabalho;
• Condições de trabalho;
• Mecanismo de resolução de conflitos;
• Papel dos sindicatos e direitos de 

negociação colectiva;
• Segurança Social;
• Remessas;
• Provisão de habitação;
• Reunificação familiar;
• Actividades sociais e de organizações 

sociais;
• Estabelecimento de uma comissão 

conjunta (para monitorar a implementação 
do acordo;

• Validade e renovação do acordo;
• Jurisdição aplicável.

Fonte: Geronimi (2004). 

Além das recomendações acima identificadas, 
algumas provisões adicionais devem ser 
consideradas, especialmente no contexto de 
migração temporária/circular, e que são as 
seguintes: 

 � Planos de regresso e reintegração dos 
migrantes (colocação, criação de Pequenas 
e Médias Empresas e formação);

 � Repatriamento dos migrantes;

 � Apoio psicossocial para as famílias que 
ficam nos países de origem;

 � Briefing de Pré-partida e Pós-chegada;

 � Benefícios de segurança social para 
cuidados de saúde (por exemplo 
seguradora), cuidados de maternidade, 
pensão, duplo pagamento de imposto; 
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 � Incentivos no país de destino tais como 
benefícios fiscais, etc.

 � Reconhecimento da qualificação; 

 � Instrumentos de monitoria e avaliação.

Ao nível de mecanismos menos formais, 
a cooperação inter-Estados da SADC pode 
acontecer dentro de vários fóruns, tais como 
os Processos Regionais de Consulta (RCPs). 
Dentro da SADC, a Iniciativa de Migração para 
África Austral (MIDSA) organizou várias reuniões 
regionais sobre migração laboral e adoptou 
directrizes e orientações a esse respeito. Em tal 
fórum de discussão, acordosacordos-modelo 
regionais e bilaterais podem ser desenvolvidos e 
adoptados pelos Estados-Membros da SADC para 
uma melhor negociação com os países de destino. 
Uma reunião entre potenciais países de destino e 
países do MIDSA pode também ser considerada 
para perceber o potencial da SADC no campo do 
trabalho. 

III. Área Temática Três: 
Protecção Social dos 
Trabalhadores Migrantes 
dentro da Comunidade 
para o Desenvolvimento da 
África Austral 

As preocupações sobre protecção social podem 
emergir em todos os estágios do processo da 
migração e podem ser definidos como a provisão 
de benefícios para os agregados familiares e 
indivíduos, através de acordosacordos públicos ou 
colectivos para proteger contra padrões15 de vida 
baixos ou em deterioração. No geral, qualquer 
pessoa legalmente empregada, independente 
da sua nacionalidade, tem a prorrogativa de 
gozar de direitos laborais. Mesmo assim, as 
vulnerabilidades de um migrante e sua família no 
país de origem são ambas temporais e afectadas 

15 Definição da OIT - www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.
pdf

pela duração da migração (Temporário, sazonal, 
permanente, circular, etc.). As vulnerabilidades 
sociais variam também em relação ao estatuto 
e categoria do trabalhador migrante (irregular/
regular ou com baixa qualificação ou profissionais). 
Na maior parte dos países da SADC, o direito dos 
trabalhadores migrantes de ter acesso à segurança 
social depende da sua nacionalidade, estatuto de 
migração, ou duração da estadia.16 Na prática, os 
residentes temporários tem um acesso limitado 
a muitos desses benefícios. 

Além disso, a segurança social dentro da região 
da SADC, para os não-migrantes, ainda dificulta 
as finanças, e os fracos e não desenvolvidos 
sistemas de governação colocam desafios 
para uma administração eficiente. Portanto, é 
evidente que há uma inabilidade, tanto ao nível 
nacional e regional, de fornecer uma protecção17 
social. Por exemplo, apenas 10% da população 
activa na Zâmbia no sector informal tem acesso à 
segurança social. 

Além disso, a convenção da ONU de 1990 sobre a 
Protecção de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
Membros das suas Famílias,18 e várias convenções 
da OIT relacionadas com a protecção social 
protegem o trabalhador migrante (Consulte Anexo 
2 estatuto da ratificação dos Estados-Membros da 
SADC). A convenção No. 157 da OIT de 1982, sobre 
a  manutenção de direitos de segurança social é 
a única convenção especificamente destinada 
a melhorar o gozo desses direitos. Parece que a 
ratificação pelos países da SADC é praticamente 
inexistente, em particular a Convenção da OIT  

16 Access to Social Services for Non-Citizens and the Portability of 
Social Benefits within SADC, 2011, Southern African Trust.

17 Marius Olivier, p. 39.
18 De particular importancia sao as cláusulas do 

Artigo 27, que dizem respeito à segurança social:  
"1. Em relação à segurança social, os trabalhadores migrantes e 
membros das suas famílias deverão gozar no Estado em que foram 
empregados do mesmo tratamento concedido aos nacionais 
desde que cumpram com os requisitos estabelecidos pela 
legislação aplicável do Estado e tradados bilaterais e multilaterias. 
As autoridades competentes do Estado de origem e do Estado de 
destino podem, a qualquer momento, fazer acordos necessários 
para determinar as modalidades da aplicação desta norma.  
2. Quando a legislação aplicável não permite que os 
trabalhadores migrantes e suas famílias possam gozar de 
benefícios,os Estados deverão analisar a possibilidade de 
reembolso do valor das contribuições às pessoas interessadas, 
com base no tratmento concedido aos indivíduos nacionais sob 
as mesmas circunstâncias." 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
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Nº 102 de 1952, sobre padrões mínimos de 
segurança social. Ao nível regional, a Carta dos 
Direitos Sociais Fundamentais, adoptada em 
Agosto de 2003, sustenta a necessidade da 
protecção social, especificamente nos Artigos 8 
e 1019. O Código da Segurança Social aprovado 
em 2007 lida com os migrantes, trabalhadores 
estrangeiros e refugiados no seu Artigo 17 
e promove a importância da protecção dos 
Migrantes legais através de acordos bilaterais 
ou multilaterais e da sua participação nos planos 
do país de destino para a segurança social, bem 
como a igualdade de tratamento. 

Acesso dos migrantes à protecção social nos 
países de destino e portabilidade dos direitos 
de volta para o país de origem são geralmente 
orientados pelos seguintes regimes: 20

1. Acesso à segurança social e portabilidade 
avançada são regulados por acordos 
bilaterais entre o país de origem e de 
destino. Com os acordos bilaterais em 
vigor, os trabalhadores migrantes não 
devem encontrar qualquer discriminação 
no que diz respeito à segurança social e de 
transferência dos direitos adquiridos, que 
devem ser garantidos. No entanto, nem 
todos os acordos bilaterais de segurança 
social cobrem todos os benefícios, pelo que 
o grau de portabilidade pode variar dentro 
deste regime; 

2. Acesso aos benefícios de segurança social, 
na ausência de acordos bilaterais. A 
legislação nacional sobre protecção social 
no país de destino determina se e como se 
pode ter acesso aos benefícios   após regresso 
ao país de origem. A maioria dos migrantes  
enquadra-se nesta categoria, uma vez que 

19 Os Estados-Membros da SADC devem criar um ambiente 
em que cada trabalhador na SADC tenha direito à adequada 
protecção social e deve independentemente do estatuto e tipo 
de emprego ter benefícios adequados de segurança social. As 
pessoas que não conseguiram entrar ou reentrar no mercado 
laboral e não possuem meios de subsistência deverão receber 
recursos suficientes e assistência social."

20 Portability Regimes of Pension and Health Care Benefits for 
International Migrants: An Analysis of Issues and Good Practices 
Robert Holzmann, Johannes Koettl, and Taras Chernetsky Social 
Protection, Human Development Network, 2005, The World 
Bank Group.

a protecção social não é frequentemente 
coordenada entre o país de origem e destino. 

3. Sem acesso aos benefícios da segurança 
social. Os migrantes não podem, nem 
mesmo de forma voluntária, contribuir 
para benefícios a longo-prazo, tais como as 
pensões de velhice no país de destino. O 
acesso aos benefícios de curto-prazo, como 
cuidados de saúde pode ser concedido, 
mas não existem disposições relativas ao 
benefício dos mesmos. 

4. Migrantes irregulares e legais que participam 
no sector informal do país de acolhimento. 
Eles têm um acesso muito limitado à 
protecção social, na sua totalidade, e, 
normalmente, não têm direitos adquiridos e 
não gozam de benefícios a longo-prazo. Na 
região da SADC, um número considerável de 
migrantes enquadra-se nesta categoria. 

Existem apenas alguns acordos de portabilidade 
na região, e a maioria envolve a África do Sul21 
e o alcance é bastante limitado, com excepção 
do Acordo de 2003 entre a Zâmbia e o Malawi e 
um Acordo entre a África do Sul e Moçambique 
que regula o pagamento de benefícios da 
compensação dos trabalhadores, que não abrange 
os planos de segurança social públicos, mas faz 
acordos ocupacionais meramente baseados 
no empregador. Segundo o especialista Marius  
Olivier, "a situação precária dos trabalhadores 
migrantes e suas famílias exige uma resposta 
apropriada sob a forma de protecção especial 
incorporado ou previsto por um quadro político 
apropriado". Em particular, existe uma clara 
necessidade de abordar a situação precária de 
segurança social dos migrantes irregulares do 
sexo feminino.22

21 Botsuana, Lesotho, Malawi, Suazilândia, Moçambique e 
Zimbabué.

22 http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/
Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0908.pdf

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0908.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0908.pdf
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Caixa 4: Recomendações para o aumento da protecção social dos migrantes na região da Comunidade 
para o Desenvolvimento da África Austral 

• Ratificar e domesticar convenções internacionais relacionadas com a segurança social, nomeadamente 
Convenções da OIT nº 102 e 157 que se referem à igualdade de tratamento dos trabalhadores migrantes;

• Negociar acordos bilaterais sobre a portabilidade dos benefícios sociais para os migrantes legais nos 
sectores formais; 

• Deve ser dada prioridade aos sectores de mineração e agricultura e aos trabalhadores sazonais e 
temporários; 

• Cláusulas básicas devem ser incluídas nos nove ramos principais de segurança social, bem como 
repatriamento em caso de morte; 

• Principais obrigações a serem suportadas pelos empregadores;
• Promover as prestações de contribuição para a segurança social dos trabalhadores migrantes legais, 

bem como regimes de segurança social;
• Habilitar todos os migrantes de aceder a cuidados de saúde de emergência, independentemente do 

seu estatuto;
• Incluir informações sobre a protecção social dentro de formações de pré-partida;
• Estender a cobertura para o sector informal, onde as comunidades de migrantes são importantes. As 

orientações regionais e nacionais devem ser desenvolvidas, bem como o desenvolvimento de modelos, 
tais como sistemas baseados em seguros; 

• Desenvolver mecanismos de coberturas especiais, que podem ser baseados na indústria;
• Rever os quadros legislativos para integrar os grupos mais vulneráveis, como o sector informal, 

mulheres, migrantes irregulares; trabalhadores domésticos; e
• Aumentar a abordagem multi-actores na prestação de protecção social para os migrantes nos países de 

destino e origem, entre os Estados-Membros da SADC.

Como forma de garantir protecção social para os Moçambicanos que trabalham no exterior, o Governo 
de Moçambique adoptou uma política inovadora que concede a possibilidade dos seus cidadãos de 
serem abrangidos nesse plano de ptotecção social, conforme ilustrado a seguir:    

Caixa 5: Cobertura de extensão social para trabalhadores migrantes fora de Moçambique

Lei sobre Protecção Social nº 4/2007  

Artigo 14.4 - Trabalhadores moçambicanos no exterior que não são abrangidos por acordos internacionais 
podem registar-se na segurança social obrigatória e o plano de trabalhadores independentes ser-lhes-á aplicável.

Artigo 18.2. - Trabalhadores moçambicanos no estrangeiro, que não estão registados em qualquer sistema 
obrigatório no país onde trabalham, são abrangidos pelas disposições em matéria de segurança social obrigatória, 
nos termos de acordos celebrados sobre o assunto ou aderindo ao plano para trabalhadores independentes.

Artigo 21 - (Âmbito de aplicação às pessoas) - Os trabalhadores independentes que trabalham regime de 
freelancer ou regime de avença são obrigatoriamente incluídos neste regime, em condições a definir em diploma 
próprio.

Artigo 22 - (Âmbito de aplicação de benefícios) - A segurança social obrigatória para os trabalhadores não 
assalariados compreende prestações em caso de doença, invalidez, velhice e morte, ou outros a serem definidos 
em diploma próprio.

Artigo 23 - (obrigação de contribuição) - As contribuições para o sistema serão suportadas na íntegra pelos 
trabalhadores não assalariados e calculadas de acordo com regras a serem definidas pelo Conselho de Ministros.
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IV. Área Temática Quatro: 
Agências de Emprego/
Recrutamento Privadas 
e Serviços de Emprego 
Público  

Agências de Recrutamento e Emprego 
Privadas 

Na maioria dos países, o recrutamento local 
e internacional não é regido por agências 
de emprego públicas, mas por agências de 
recrutamento / emprego privadas (AEP), 
que desempenham um papel importante e 
fundamental no funcionamento do mercado 
de trabalho. As agências de emprego privado 
geralmente oferecem serviços para associar 
trabalhadores com a oferta e pedidos de 
emprego.23 Além das recomendações fornecidas 
pela Convenção da OIT nº 181 sobre as capacidades 
financeiras e pessoais, qualificações profissionais 
e de gestão em matérias de recrutamento, a 
maioria dos países da SADC têm legislado sobre 
licenciamento e monitoria de AEP. No entanto, a 
definição e o seu âmbito de trabalho nem sempre 
são claros dentro das leis nacionais e devem ser 
especificados. Em vários países, a negligência de 
Agências de Recrutamento Privado e as lacunas 
no quadro regulamentar de agentes locais de 
agências de recrutamento (conhecidas como sub-
agentes) podem levar a situações de exploração e 
condições abusivas dos trabalhadores migrantes. 
O limitado mecanismo de vigilância das agências 
licenciadas também cria uma lacuna significativa 
e resulta em abusos, especialmente para com 
os migrantes mais vulneráveis. À semelhança de 
outras regiões, este continua a ser um desafio 
crucial na maioria dos países da SADC. 

23 Convenção No. 181 da OIT, Artigo 1.

O Código de Conduta desenvolvido pela 
Confederação das Agências de Emprego 
Privado (CIETT) contém os seguintes princípios 
fundamentais:

 � Respeito pela conduta ética e profissional; 

 � Respeito pelas leis; 

 � Respeito pelos serviços gratuitos para os 
candidatos a emprego; 

 � Respeito pela segurança no trabalho;

 � Respeito pela diversidade (ou seja, 
práticas que protegem contra qualquer 
discriminação no trabalho ou anti-ético); 

 � Respeito pelos direitos dos trabalhadores; 

 � Respeito pela confidencialidade; 

 � Respeito por conhecimento profissional e 
qualidade de serviços; 

 � Respeito pela concorrência leal.

Para melhorar a funcionalidade de AEP dentro da 
SADC, as seguintes recomendações adicionais são 
propostas ao nível nacional e regional, para além 
dos princípios das CIETT.
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Caixa 6: Recomendações para o envolvimento das AEP na migração laboral dentro dos países da SADC

• Fazer um rascunho da legislação sobre o mandato claro das AEP, licenciamento, certificação e 
monitoria, incluindo subagentes;

• Excluir temporariamente ou permanentemente as AEP de certos sectores de alto risco ou países (por 
exemplo, trabalhadores pouco qualificados, os trabalhadores domésticos, etc.);

• Desenvolver procedimentos padronizados, incluindo contratos de trabalho modelo, normas de 
comercialização, licenças renovadas somente após avaliação do desempenho, briefing de entrevista 
de emprego trabalho na língua materna, sem retenção de política de passaporte, respeito da 
confidencialidade e concorrência leal; 

• Registo público de todas AEP no website do SEP;

• Negociar acordos bilaterais entre os serviços de emprego público;

• Incentivar a cooperação mais forte com serviços de emprego público (por exemplo, formação, 
intercâmbio de vagas, etc);

• Incentivar as AEP dentro da SADC para fazer parte de associações nacionais de AEP credenciados por 
CIETT (veja o exemplo do Quénia abaixo);

• Desenvolver um quadro regional para a certificação e formação das AEP (veja o exemplo de Singapura 
abaixo);

• Estabelecer mecanismos nacionais de reivindicação dos trabalhadores contra más práticas das AEP.

O Governo de Singapura e o Ministério do 
Trabalho, através de leis e regulamentos, 
estipularam requisitos bastante rigorosos para 
as qualificações pessoais e profissionais que uma 
potencial AEP deve ter. Primeiro, os candidatos 
devem estar acima de 21 anos, serem cidadãos 
de Singapura, residentes permanentes, ou ter 
um documento de emprego que os qualifica 
como estrangeiros. Eles também não devem 
estar na posição de falência e não devem ter 
quaisquer condenações judiciais anteriores, 
especificamente sob a Carta das Mulheres, Lei das 
Crianças e Jovens, Código Penal, Lei das Agências 
de Emprego e Lei de Trabalho para Trabalhadores 
Estrangeiros. A partir de 01 de Agosto de 2005 
em diante, passou a ser obrigatória para todos 
os novos candidatos passar dois módulos do 
Certificado de Agências de Emprego (CEA). O teste 
foi efectuado conjuntamente pelo Ministério 
Politécnico e de Trabalho de Singapura, com vista 
a fornecer conhecimento necessário a AEP para 
operar em Singapura. O Módulo A centra-se no 
quadro legislativo, enquanto o Módulo B centra-
se nas capacidades de gestão e aconselhamento.

Em África, a Associação das Agências de 
Recrutamento Privado do Quénia estabelece um 
Código de Conduta que visa:

 � Promover uma conduta ética e 
profissionalismo de Agências licenciados 
para o Emprego a cidadãos estrangeiros 
(LFEA) e licenciados nos seus negócios com 
os candidatos a emprego, empregadores e 
outros stakeholders.

 � Trazer o funcionamento de todas as LFEAs 
dentro de um quadro bem governado 
com base nas melhores práticas para a 
finalidade de fornecer colocações de alta 
qualidade e serviços de recrutamento para 
candidatos a emprego e empregadores.

 � Regular a conduta das LFEAs para 
estabelecer padrões e orientações éticas, 
em conformidade com os regulamentos 
estipulados na Lei do Trabalho de 2007.

 � Criar uma relação de apoio e cordial 
com o Ministério do Trabalho e outros 
stakeholders para melhorar os padrões da 
indústria de emprego no estrangeiro, no 
Quénia.
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Serviços de Emprego Público

Existem várias abordagens para a regulamentação 
do trabalho por agências governamentais. Na 
selecção de poucos países, as agências privadas 
estão proibidas de oferecer serviços de colocação 
e os serviços de emprego públicos regulam 
todo o emprego.24 Em outros países, as AEP 
são estritamente reguladas e estão autorizados 
a operar juntamente com os SEP. Por último, 
em alguns Estados, as AEP são minimamente 
reguladas e desempenham um papel activo no 
mercado laboral nacional. Em vários países, os 
serviços de emprego público (SEP) representam 
o principal organismo, geralmente baseado 
no âmbito do Ministério do Trabalho, que 
implementa políticas nacionais de emprego e, 

24 Guide to Private Employment Agencies: Regulation, monitoring 
and enforcement, ILO, 2007, p. 5 - www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/
instructionalmaterial/wcms_083275.pdf

mais especificamente monitora o índice de 
desemprego. Ao fazê-lo, usam ferramentas tais 
como sistemas de informação do mercado laboral. 
As AEP também podem um programa do mercado 
laboral e ajudar os candidatos a emprego a entrar 
no mercado. No campo da migração laboral, os SEP 
podem desempenhar vários papéis, de estarem 
envolvidos no recrutamento directo para apenas 
regular as AEP. Na maioria dos países da SADC, as 
responsabilidades dos SEP dizem essencialmente 
respeito ao licenciamento e controlo das agências 
de emprego privado. Somente a Divisão de 
Emprego do Ministério do Trabalho nas Maurícias 
assumiu a responsabilidade de implementar 
plenamente sem o apoio dos regimes de 
mobilidade laboral dos SEP. A seguir estão listadas 
as responsabilidades dos SEP. 

Caixa 7: Recomendações sobre o envolvimento melhorado de SEP na migração laboral

• Assumir plena ou parcialmente a responsabilidade no recrutamento de trabalhadores, tais como 
trabalhadores pouco qualificados ou países específicos estritamente regulamentados através de um 
BLA;

• Reforçar a capacidade de gestão da migração laboral do pessoal dos SEP;

• Considerar a criação de divisões específicas dentro dos SEP para realizar actividades relacionadas com 
a mobilidade da mão-de-obra ou criar centros de recursos de migração;

• Realizar testes abrangentes de mercado de trabalho;

• Realizar avaliações periódicas do mercado de trabalho com base em sectores, em colaboração com 
corporações empresariais e AEP, para entender as necessidades actuais do mercado de trabalho;

• Gerir um sistema de informação do mercado de trabalho que seja compatível com outros SEP na 
região da SADC;

• Assinar acordos bilaterais de troca de informações; Isso inclui também o desenvolvimento de um 
sistema de registo de todos os trabalhadores no exterior;

• Desenvolver medidas de protecção, por exemplo, concedendo autorização apenas para projectos de 
migração de mão-de-obra; Rever contratos de trabalho e benefícios sociais; E fornecer treinamento 
pré-partida com as AEP;

• Negociar - com o apoio do ministério responsável pela protecção social - acordos bilaterais sobre a 
portabilidade dos direitos sociais;

• Rever as directrizes sobre licenciamento e monitoramento das AEP e desenvolver ferramentas 
operacionais para monitorar adequadamente seu trabalho, como o mecanismo de licenciamento e 
reclamação de curto prazo;

• Desenvolver processos de certificação para as AEP antes da concessão de licenças, o que seria 
compatível com as normas internacionais;

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/instructionalmaterial/wcms_083275.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/instructionalmaterial/wcms_083275.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/instructionalmaterial/wcms_083275.pdf
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• Ajudar os nacionais que partem nos portos de saída quando possível;

• Realizar estudos de viabilidade e missões de marketing para oportunidades de emprego no exterior;

• Enviar, quando possível, os adjuntos laborais dos SEP para países de destino com grande número de 
nacionais;

• Coordenar o repatriamento com o apoio do Ministério do Interior e do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

V. Área Temática Cinco: 
Fortalecimento do 
reconhecimento das 
qualificações dentro 
da Comunidade Para o 
Desenvolvimento da África 
Austral 

No âmbito do Protocolo da SADC sobre Educação 
e Formação, assinado e ratificado por 11 
países25, o Comité Técnico sobre Acreditação 
(TCCA) do Quadro Regional de Qualificações 
(RQF) visa padronizar a qualidade da formação 
e reconhecimento de qualificações dentro 
dos países da SADC. Isso inclui também o 
desenvolvimento de orientações regionais para 
o reconhecimento da aprendizagem prévia 
(RPL). O TCCA recomenda o estabelecimento de 
Autoridades Nacionais de Qualificação (NQAs) 
em cada um dos Estados membros. Estes seriam 
ancorados por um órgão de tutela, que é a 
Autoridade de Qualificação Regional (RQA). 

O papel habitual da Autoridade Nacional de 
Qualificações é: (i) desenvolver, implementar e 
manter um Quadro Nacional de Qualificações 
(QNQ); (ii) assegurar o cumprimento das 
disposições para o registo e a acreditação; e  
(iii) assegurar que as normas e qualificações 
registadas sejam comparáveis26 
internacionalmente. Na verdade, os principais 
desafios que a maioria dos países da SADC 

25 Dos 9 países beneficiáries do projecto de IDE, apenas a 
República Democrática do Congo e Madagáscar não assinaram 
nem ratificaram o Protoloco sobre Educação e Formação. 

26 Consulte a Lei da Autoridade de Qualificações das Maurícias - 
www.mqa.mu/English/legalframe/Documents/act.pdf 

enfrentam hoje dizem respeito à falta de 
nomenclatura acordada ao nível nacional de 
qualificações e validação de cursos desenvolvidos 
e entregues. O Quadro de Qualificações da SADC 
(SADCQF) actualmente em desenvolvimento, 
tem como objectivo fornecer uma plataforma na 
qual equivalências para todas as qualificações da 
região serão registadas. Assim que for adoptada, 
esta ferramenta vai facilitar a transferência de 
competências dentro da SADC. Enquanto isso, 
a criação de QNQ é crucial e o TCCA forneceu 
orientações aos Estados-Membros, descritas a 
seguir:

 � Realizar consulta dos stakeholders e 
formação de consenso;

 � Estabelecer uma liderança para acelerar o 
processo - uma equipa de tarefa ou comité 
de acompanhamento;

 � Decidir entre um quadro nacional e um 
quadro de qualificação internacional;

 � Conceptualizar de um QNQ;

 � Determinar quem dirige o processo -  para-
estatal, o governo ou indústria;

 � Determinar um período transitório;

 � Recolha de todos os padrões e qualificações 
através da emissão de registo provisório;

 � Decidir se é baseado no resultado ou no 
módulo;

 � Determinar áreas prioritárias nacionais 
para desenvolver os padrões;

 � Garantir o compromisso político através 
da facilitação legislativa;

 � Determinar os níveis de competência;

 � Uso de qualificações existentes como 
base para iniciar o processo ou dispensar 
qualificações existentes e desenvolver 
novas.  

http://www.mqa.mu/english/legalframe/documents/act.pdf
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Várias autoridades de qualificações estão 
também a desenvolver políticas e orientações 
para o reconhecimento da aprendizagem 
prévia (RPL), tais como as Maurícias. Como 
um processo para avaliar e certificar as 
competências e conhecimentos de uma pessoa,27 
o RPL pode promover a empregabilidade dos 
trabalhadores na região e garantir qualidade para 
os empregadores. É uma ferramenta forte para 
a coesão social e económica na SADC e pode 
ajudar a aumentar a mobilidade laboral dentro da 
região. Tal abordagem seria relevante no sector 
da Educação e Formação Técnica e Vocacional 
(TVET). 

Recomendações para a melhoria da troca de 
competências através do reconhecimento 
mútuo de qualificações: 

 � Celebrar acordos bilaterais entre 
autoridades nacionais de qualificações; 
os acordos podem focar –se apenas em 
sectores específicos que são relevantes 
para os programas de migração laboral;  

27 A pessoa que trabalhou nesta área espacífica sem nenhuma 
certificação irá, por exemplo, submeter provas tais como cartas 
de recomendação, amostras de emprego realizado, etc. Com 
base nesses documentos, um assessor qualificado poderia dar 
assessoria para a pessoa e passar um relatório de avaliação.

 � Celebrar acordos bilaterais entre órgãos 
profissionais no seio da SADC (por exemplo, 
médicos e enfermeiros, contabilidade 
e outros serviços financeiros, etc.). Isto 
inclui o desenvolvimento de requisitos 
e procedimentos de qualificação e 
certificação realizadas conjuntamente por 
ambos os órgãos; 

 � Aprovação rápida da adopção de QNQs, 
incluindo directrizes nacionais para 
qualificações vocacionais em todos os 
países da SADC;

 � Desenvolver quadros nacionais e regionais 
para o RPL em determinados sectores 
relevantes para a mobilidade laboral;

 � Configurar centros regionais de formação 
em sectores específicos, a fim de 
reforçar a garantia de qualidade ao nível 
internacional e regional;

 � Reforçar a cooperação entre universidades 
da SADC e os membros da rede de 
instituições de formação profissional.



Capítulo 2
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Capítulo 2: Análise de Lacunas de Competências nos 
Mercados Laborais nas Maurícias e na Zâmbia

A Análise de Lacunas de Competências nos 
Mercados Laborais baseia-se na nossa revisão 
anterior das orientações regionais sobre 
exportação laboral da SADC, explorando as 
tendências do mercado nas Maurícias e na 
Zâmbia e o potencial para uma troca de migração 
laboral. Em primeiro lugar, fornecemos uma visão 
geral dos quadros legais e institucionais tanto das 
Maurícias como da Zâmbia.

I. Políticas do Mercado Laboral 
& Quadro Regulador – 
Maurícias

História da Migração Circular

Nas Maurícias, a política de migração circular visa 
maximizar o desenvolvimento dos migrantes que 
voltavam para casa depois de uma estadia limitada 
no estrangeiro e incentivar os fluxos de remessas. 
Os objectivos específicos da migração circular 
para as Maurícias são três: 1) desenvolvimento 
de um programa de migração temporária e 
circular para desbloquear as oportunidades 
de cidadãos das Maurícias de ter empregos 
temporários no estrangeiro, para a aquisição de 
competências e economizar dinheiro antes de 
voltar a iniciar um pequeno negócio ou investir 
em outras actividades económicas; 2) Incentivar 
os fluxos de remessas e aumentar o seu impacto 
no desenvolvimento; e 3) Aproveitar os recursos 
intelectuais e financeiros da nossa diáspora, 
facilitando a migração de retorno e fomentando a 
assistência no desenvolvimento do país.

Compromissos Internacionais 

As Maurícias ratificaram 50 convenções da 
OIT, das quais 38 estão em vigor, incluindo a 
Convenção sobre o Trabalho Forçado, 1930 (Nº 
29); Liberdade de Associação e Protecção do 
Direito de Sindicalização, 1948 (nº 87); Direito 
de Sindicalização e de Negociação Colectiva, 
de 1949 (Nº 98) e Convenção de Abolição do 
Trabalho Forçado, 1957 (Nº 105)28. Entre outras 
convenções ratificadas pelas Maurícias estão 
duas convenções prioritárias, a Convenção sobre 
Inspecção do Trabalho, 1947 (Nº 81) e a consulta 
tripartida (Padrões Internacionais do Trabalho), 
1976 (No. 144).

As Maurícias ratificaram 40 das 177 convenções 
técnicas, incluindo a migração para a Convenção 
do Emprego (Revista), 1949 (Nº 97) que estabelece 
que cada país que ratificar a convenção deve 
fornecer à OIT:

a. “Informações sobre as políticas nacionais, 
legislação e regulamentos relativos à 
migração e migração;

b. informações sobre as disposições 
especiais relativas à migração para o 
emprego e as condições de trabalho e 
meios de subsistência dos migrantes;

c. informações sobre o acordo geral e 
acordos especiais sobre estas questões 
celebrados pelos Estados-Membros”. 

28 www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200
:P11200_COUNTRY_ID:103106 acessado aos 22 de Abril de 
2016

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103106
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103106
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No entanto, enquanto as Maurícias fornecem 
informações sobre a migração laboral à OIT, não 
são signatárias da Convenção Internacional das 
Nações Unidas sobre a Protecção dos Direitos de 
Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros 
das suas Famílias, que visa assegurar a igualdade 
de tratamento, e condições de trabalho para 
os trabalhadores migrantes e os trabalhadores 
locais, incluindo em caso de trabalho temporário. 

Ao contrário da Zâmbia, as Maurícias não são 
signatárias da Convenção de Agências de Emprego 
Privado, 1997 (nº 181), que exige que os Estados 
que ratificaram assegurem que as Agências 
respeitem os princípios de não-discriminação 
e pede-lhes que cooperem com os serviços de 
emprego público. 

Quadro Regulador das Maurícias

O quadro legal relativo a gestão laboral nas 
Maurícias consiste em três leis principais: Lei de 
Direitos de Emprego de 2008; Lei dos não-cidadãos 
(Restrição de Emprego; e Lei de Recrutamento de 
Trabalhadores (1993). 

 � Lei dos Não-Cidadãos (Restrição de 
Emprego)29 O emprego da força laboral 
estrangeira nas Maurícias é regulado 
através da Lei dos Não-Cidadãos (restrição 
do emprego), que remonta a 1973, com 
alterações e regulamentos adicionais nos 
anos seguintes. De acordo com a Lei: "um 
não-cidadão não se deve envolver em 
qualquer ocupação nas Maurícias com vista 
à recompensa ou lucro; ou ser empregue 
nas Maurícias, a menos que esteja em 
vigor em relação a ele uma licença válida, 
ou que ele tenha uma ocupação ou esteja 
empregado, de acordo com qualquer 
condição que pode ser especificada na 
licença. "Como consequência, qualquer 
pessoa que emprega um não-cidadão, 
sem a autorização adequada também é 
passível de sanções.

No âmbito desta Lei, um não-cidadão 
– quer seja residente, titular de uma 

29 Ibid.

autorização de residência permanente, ou 
detentor de uma licença de trabalho no 
país -  pode envolver-se numa ocupação 
remunerada ou com vista à obtenção 
lucro, ou ser empregado sem uma licença, 
desde que seja residente , residente 
permanente ou titular de uma licença 
de trabalho nas Maurícias. A Lei também 
prevê a possibilidade de regulamentos 
relacionados com a autorização de 
trabalho. O Artigo 4 (1) prevê que o 
Ministério do Trabalho, Relações Laborais, 
Emprego e Formação têm a "absoluta 
discrição" de conceder ou recusar uma 
autorização de trabalho. As listas de 
verificação de pedidos de Autorização 
de Trabalho publicadas Março 2016 
pelo Ministério do Trabalho, Relações 
Laborais, Emprego e Formação destacam 
que os trabalhadores estrangeiros devem 
ter normalmente entre 20 e 60 anos e 
possuir competências, qualificações e 
experiência necessárias para a tarefa 
solicitada. A duração normal do contrato 
é de quatro anos, mas os contratos 
podem ser renovados se os serviços 
de trabalhadores estrangeiros forem 
necessários. O sector têxtil e do vestuário 
é uma excepção, uma vez que é permitido 
empregar estrangeiros para um contrato 
inicial de oito anos. 

 � A Lei de Recrutamento de Trabalhadores 
(1993)30 cuja cópia está anexada, tem por 
objectivo regulamentar o funcionamento 
das agências de recrutamento; prevê a 
emissão de certificados de recrutamento 
que autorizam uma empresa ou um 
indivíduo a recrutar tantoCidadãos das 
Maurícias para o emprego nas Maurícias; 
e / ou cidadãos das Maurícias para o 
emprego no exterior; e / ou não-cidadãos 
para o emprego nas Maurícias. 

A Lei define também que um trabalhador 
recrutado deve ter pelo menos 18 anos 
de idade e ter dado o seu consentimento 
antes do recrutamento. Além disso, os 

30 Ibid.
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trabalhadores recrutados devem ter um 
certificado do Director do Ministério 
Público, atestando que ele / ela não foi 
condenado/a por nenhum crime de ao 
longo dos últimos 10 anos. No entanto, 
de acordo com o artigo 492 da Lei de 
Recrutamento de Trabalhadores de 
1993, o Ministério de Trabalho, Relações 
Laborais, Emprego e Formação pode 
conceder a aprovação do recrutamento 
mesmo na ausência de tal certificado. 
Além disso, o Artigo 5 da Lei define a 
responsabilidade de o recrutador com 
relação aos trabalhadores contratados no 
exterior. Os recrutadores são, portanto, 
responsáveis por –

a. “exame médico de cada trabalhador 
recrutado antes de deixar as Maurícias;

b. Certificados de entrada e outros 
documentos e a realização de todas 
as formalidades de cada trabalhador 
recrutado;

c. Custo da continuação da viagem do 
trabalhador recrutado para o local de 
trabalho;

d. Regresso, incluindo o custo dessa 
viagem, do trabalhador recrutado –

i. Quando os seus serviços não forem 
mais necessários;

ii. No fim do seu contrato de trabalho;

iii. No caso de ter sido gravemente 
ferido no trabalho ou não estiver 
em condições por motivos de 
falta de saúde ou incapacidade 
de exercer as funções sob o seu 
contrato de trabalho; ou

iv. Quando há um estado de guerra 
no país de emprego;

e. Regresso, incluindo os custos, do 
cadáver de um trabalhador recrutado 
que morreu a trabalhar no estrangeiro, 
a menos que seja tratado pelo seu 
parente mais próximo". 

De acordo com o Artigo 4 (8), o Secretário 
Permanente do Ministério do Trabalho, Relações 
Laborais, Emprego e Formação, que é por lei 

a autoridade de licenciamento, tem o poder 
de revogar a licença de qualquer agente de 
recrutamento que está em violação de qualquer 
das condições que regem a licença obtida.

Quadro Institucional para a Gestão da 
Mão-de-obra Laboral nas Maurícias

O Ministério do Trabalho, Relações Laborais, 
Emprego e Formação (MLIRET) é o ponto focal 
para todas as questões relacionadas com  o 
trabalho. Possui uma unidade de autorização de 
trabalho sob a sua divisão de Emprego, que está 
directamente ligada à gestão de mão-de-obra 
estrangeira. A Divisão de Emprego lida com a 
gestão dos Centros de Emprego de informação, 
registo, aconselhamento, colocação de candidatos 
no mercado de trabalho, autorização de 
trabalho, inspecções e recomendações, recolha e 
publicação de estatísticas sobre o mercado laboral, 
incluindo o emprego e o desemprego, prestação 
de aconselhamento sobre questões relacionadas 
com emprego, desemprego e formação.

Ele tem 3 unidades que são relevantes para o 
presente estudo31 a saber:

 � Informação sobre o Mercado Laboral 
(LMI), Unidade envolvida na recolha de 
dados e disseminação de informações 
sobre o mercado de trabalho e publicação 
de boletins mensais e relatórios trimestrais 
do mercado de trabalho;

 � A Unidade de Execução, Licenciamento 
e Unidade de Acompanhamento é 
responsável por inspecções à empresas 
em toda a ilha em relação aos pedidos 
de licença de trabalho, recrutamento e 
queixas recebidas de vários stakeholders;

 � A unidade de autorização de trabalho é 
responsável por:

 » processamento de pedidos de 
autorização de trabalho e emissão 
das autorizações de trabalho no prazo 
de 30 dias úteis.

31 Informação disponível no www.mauritiusjobs.mu/about/mlire 
acessaso aos 20 de Abril de 2016.

http://www.mauritiusjobs.mu/about/mlire
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 » monitoria  do emprego de 
estrangeiros, em conformidade com 
as disposições da Lei para  Não-
Cidadãos (restrição de emprego) e de 
acordo com as políticas do Governo.

 » Tratamento dos pedidos e emissão 
de tais licenças para agências 
locais de recrutamento privado. O 
Secretário Permanente do Ministério 
do Trabalho, Relações Laborais, 
Emprego e Formação é a autoridade 
de licenciamento de acordo com a Lei 
de Recrutamento de Trabalhadores 
1993. 

 » Garantir que o recrutamento de 
trabalhadores para o emprego nas 
Maurícias e no exterior seja realizada 
de acordo com as disposições da Lei 
de Recrutamento de Trabalhadores 
de 1993.

O Conselho de Investimento (BOI) é responsável 
por facilitar a entrega de Licenças de Ocupação32 
(OP), uma combinação de uma autorização 
de trabalho e residência para estrangeiros 
qualificados que desejam viver e trabalhar no 
país. Os seus dependentes nomeadamente o 
seu cônjuge e filhos menores de 24 anos de 
idade também são elegíveis para autorizações de 
residência.

Três categorias de estrangeiros podem recorre a 
uma OP:

 � Investidores cuja actividade empresarial 
deve gerar um investimento inicial de  
100.000 dólares americanos e ter um 
volume de negócios anual de 4 milhões 
de rupias das Maurícias (MUR) (cerca de  
114.300 dólares americanos).

 � Profissionais cujo salário base deve 
exceder MUR60.000 (cerca de  
1.700 dólares americanos) por mês, 
excepto no sector das TIC, onde o salário 
base é MUR 30.000 (cerca de 860 dólares 
americanos).

 � Pessoas auto-empregadas cuja actividade 
empresarial deve render-lhes um 

32 See www.investmauritius.com/work-live/op.aspx

montanteanual de mais de MUR600.000 
(aproximadamente 17.140 dólares 
americanos) para os dois primeiros anos 
de actividade. O investimento inicial em 
seu negócio deve ser de um mínimo de 
35.000 dólares americanos.

A OP é concedido por um período máximo de três 
anos renováveis. Além disso, uma OP permite 
que um investidor possa investir 100.000 dólares 
americanos e ganhar mais de 3.000 dólares 
americanos mensais para dependentes dos 
titulares de ocupação / de Residência, ou seja, 
cônjuge, filhos até a idade de 24 e sócio da lei 
comum, também são elegíveis de candidatar-se a 
uma autorização de residência nas Maurícias.

Quadro de Aprovação do Reconhecimento 
Mútuo de Qualificações nas Maurícias

Após a promulgação da Lei de Educação e 
Formação (Disposições Diversas) de 2005, três 
instituições são responsáveis pelo reconhecimento 
e equivalência de habilitações, a saber:

 � A Comissão de Ensino Terciário (TEC) sobre 
as qualificações de nível pós-secundário e 
terciário.

 � A Autoridade de Qualificações das 
Maurícias (MQA) sobre as qualificações 
obtidas a partir de instituições de formação 
profissional e de formação.

 � O Comité Nacional de Equivalência (NEC) 
sobre as qualificações no ensino primário 
e secundário.

II. Políticas Laborais do 
Mercado & Quadro 
Regulador na Zâmbia

Compromissos Internacionais 

A Zâmbia é signatária do Acordo de 2000 
de Cotonou, sobre cooperação para o 
desenvolvimento entre a EU e os países da 
África, Caraíbas e Pacífico (ACP), que reafirma o 
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compromisso com as convenções fundamentais 
da OIT, incluindo disposições relativas à 
cooperação em várias questões laborais e sociais. 
(Perfil do Mercado Laboral da Zâmbia, 2014).

Como signatária da Lei de Desenvolvimento e 
Oportunidade Africana (AGOA), a Zâmbia deve 

esforçar-se para defender os Principais Padrões 
Laborais da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e prover salários mínimos aceitáveis, horas 
de trabalho e segurança e saúde ocupacional. A 
tabela abaixo mostra a governação fundamental 
e actualizada das convenções ratificadas pela 
Zâmbia. 

Tabela 2.1: Convenções da OIT Ratificadas pela Zâmbia

Assunto e/ou Direito Convenção Ano da 
Ratificação

Convenções Fundamentais

Liberdade de 
associação e 
negociação colectiva

C087 – Liberdade de Associação e Protecção do Direito de Organizar,  
             1948
C098 – Direito de Organizar e Convenção de Negociação Colectiva,  
             1949

1996 

1996

Eliminação de todas 
as formas de trabalho 
forçado 

C029 – Convenção do Trabalho Forçado, 1930
C105 – Abolição da Convenção do Trabalho Forçado.1957

1964
1965

Abolição Efectiva do 
Trabalho Infantil 

C138 – Convenção do Salário Mínimo,1973
C182 – Piores Formas de Convenção de Trabalho Infantil,1999

1976
2001

Eliminação da 
discriminação no 
emprego

C100 – Convenção de Remuneração Igual, 1951
C111 – Discriminação ( Emprego e Ocupação) Convenção, 1958

1972
1979

Convenções de Governação

Inspecção do Trabalho
C081 – Convenção da Inspecção do Trabalho, 1947
C129 – Convenção da Inspecção do Trabalho (Agricultura), 1969 

2014
2014

Política de Emprego C122 – Convenção da Política de Trabalho, 1964 1979

Tripartido
C144 – Convenção da Consulta Tripartida (Padrões Internacionais de  
             Trabalho), 1976

1978

Convenções Actualizadas

Salários

C095 – Convenção da Protecção do Salário, 1949
C131 – Convenção do Estabelecimento do Salário Mínimo, 1970
C173 – Convenção de Protecção das Reivindicações do Trabalhador  
             (Insolvência do Empregador), 1992

1979
1972
1998

Relações Industriais
C135 – Convenção dos Representantes dos Trabalhadores 1971
C154 – Convenção de Negociação Colectiva, 1981
C151 – Convenção de Relações Laborais (Serviços Públicos), 1978

1973
1986
1980

Trabalhadores 
Migrantes

C097 – Convenção da Migração para Emprego (Revisto) 1949 1964

Trabalho Infantil C124 – Exame Médico de Pessoas Jovens (Trabalho no subsolo), 1965 1967

Liberdade de 
Associação

C141 – Convençao de Organizações de Trabalhadores Rurais, 1975  
             (No 141)

1978

Políticas de Emprego
C159 – Reabilitação Vocacional e Emprego (Pessoas com deficiência  
             física), 1983

1989

Administração Laboral C150 – Convenção da Administração Laboral, 1978 1980
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Assunto e/ou Direito Convenção Ano da 
Ratificação

Saúde e Segurança no 
Trabalho

C148 – Ambiente de Trabalho (Poluição do Ar, Sonora, e Vibração), 1977
C155 – Convenção da Saúde e Segurança no Trabalho, 1981
C176 – Convencão de Saúde e Segurança nas Minas, 1995
C187 – Quadro Promocional para a Convenção de Saúde e Segurança  
             no Trabalho, 2006

1980
2014
1999
2014

Categorias Específicas 
de Trabalhadores

C149 – Convenção do Pessoal da Saúde, 1977 1980

Políticas de Emprego e 
Promoção

C181 – Convenção das Agências de Emprego Privado, 1997 2014

Fonte:  Sindicato Dinamarquês, Conselho de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, Perfil do Mercado de Trabalho da Zâmbia 
2014 (Copenhagen, 2014).

Quadro Regulador da Zâmbia

 � Lei de Trabalho, Capítulo 268 das Leis da 
Zâmbia:33 “Esta é uma lei para fornecer 
uma legislação em relação ao emprego 
para as pessoas; prover um envolvimento 
de pessoas sobre contractos de serviços 
e uma forma de fazer cumprir os 
contratos de serviço; fazer a provisão da 
nomeação de agentes do Departamento 
do Trabalho e conferir poderes a 
tais oficiais e sobre oficiais médicos; 
protecção dos salários dos trabalhadores; 
fornecer um controlo das agências 
de emprego; e estabelecer assuntos 
de incidentes e suas consequências”.   
 
O cumprimento da Lei é supervisionado 
pelos Comissários de Trabalho nomeados 
pelo Ministro do Trabalho e Segurança 
Social (MLSS). A Lei do Trabalho rege os 
direitos dos trabalhadores e fornece um 
guia a recorrer em tempos de disputa. 
Entretanto, para além de fornecer um 
guia legal sobre várias questões tais 
como contrato de trabalho, condições 
de serviços e outras questões que 
surgem no processo de emprego, a Lei 
não desempenha o principal papel no 
desenvolvimento do Mercado do trabalho. 
Uma das críticas apontadas para o MLSS 

33 Disponível em www.zambialaws.com/Principal-Legislation/
chapter-268employment-act.html acessado aos 9 de Maio de 
2016

é de que se responsabilizou pelo papel 
de resolução de disputas e arbitragem de 
conflitos laborais e perdeu a oportunidade 
de fornecer outros serviços tais como 
melhorar o acesso à informação laboral, 
aconselhamento sobre o emprego tanto 
para os empregados e os empregadores, 
etc.

 � Lei do Emprego (Emenda) (No. 15 de 
2015).34 A Lei do Emprego (Emenda) No. 
15 foi passada para fazer emendas à 
secção três da Lei principal. As emendas 
foram feitas para fornecer definições de 
emprego casual, empregado e agente de 
emprego. A emenda surge para trazer 
uma clareza das diferenças entre um 
empregado (o que é pago com base no 
contrato e assume-se que tenha algumas 
competências) e um empregado casual 
(cujo emprego não é permanente, e não 
é necessário que tenha competências 
e é pago por cada hora de trabalho).  
 
Um informante-chave mencionou que 
a emenda era necessária devido a 
crescente tendência de empregos casuais 
e os empregadores de manter pessoas 
no trabalho por meses, e mesmo por 
anos, e mesmo assim serem considerados 
trabalhadores casuais. Nessas situações, 
esses trabalhadoes estão em desvantagem. 

34 Disponível em www.parliament.gov.zm/node/4824 acessado 
aos 10 de Maio de 2016.

http://www.zambialaws.com/Principal-Legislation/chapter-268employment-act.html
http://www.zambialaws.com/Principal-Legislation/chapter-268employment-act.html
http://www.parliament.gov.zm/node/4824
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A globalização colocou vários desafios no 
movimento laboral na Zâmbia e os efeitos 
da liberalização, privatização e o influxo 
de investidores privados não tem sido 
amigáveis para os trabalhadores. (Perfil 
do mercado laboral da Zâmbia, 2014). A 
maioria dos informantes-chave reportou 
a deterioração das condições de trabalho, 
bem como preferências das empresas 
privadas de contratar empregados sob 
regime casual e contratos a curto-prazo, 
em vez de contratos a longo-prazo.

 � Lei da Imigração e Deportação de, 2010.35 
regula questões de autorização de 
emprego. O Artigo 28 da Lei refere que “O 
Director-Geral dos Serviços de Imigração 
pode, em consulta com o Ministro 
responsável pelo pasta do trabalho, 
emitir uma autorização de emprego para 
qualquer estrangeiro fora da Zâmbia que 
não seja um imigrante proibido; pertence 
à classe A, especificado no Primeiro Plano; 
é empregado pelo Governo da República 
da Zâmbia ou órgão regulador, ou é um 
voluntário ou missionário. O Primeiro 
Plano da lei define a Classe A como 
“qualquer pessoa que pretenda ganhar 
ou envolver-se em qualquer actividade 
comercial, de negócios, profissional, 
emprego ou outra ocupação –

a. Para o qual a pessoa se adequa através 
da virtude das suas qualificações 
académicas ou profissionais, padrões 
de educação, competências e recursos 
financeiros;

b. No qual, tendo considerado a 
produtividade e eficiência das 
pessoas envolvidas, ainda não exista 
um número suficiente de pessoas 
envolvidas ou disponíveis na Zâmbia 
para satisfazer os requisitos; ou

c. Que seja para o benefício os habitantes 
da Zâmbia no geral.”

35 Disponível online em www.ilo.org/aids/legislation/
WCMS_186144/lang--en/index.htm acessado aos 10 de Maio 
de 2016.

De acordo com o Ministério do Trabalho e 
Segurança Social, “os trabalhadores da Zâmbia 
poderão requerer ao Chefe dos Serviços da 
Migração, nos Serviços da Migração, para empregar 
um trabalhador estrangeiro(s), desde que consiga 
provar que não existem cidadãos Zambianos com 
formação ou qualificação adequada para realizar 
o trabalho.”36 Além disso, existe um objectivo 
de trazer apenas níveis altos de habilitações de 
trabalho, mas isso é difícil de colocar em prática 
e definir trabalhadores “altamente qualificados”; 
dado que a definição ainda não foi estabelecida, 
e não existe um política específica além das 
orientações para os requisitos de entrada. O 
governo da Zâmbia geralmente dá prioridade aos 
migrantes com alto estatuto socioeconómico, 
e não pretende oferecer um bem-estar social 
para os novos residentes. Conforme indicado 
nos seguintes quatro princípios da política de 
migração da Zâmbia, um migrante na Zâmbia:37

1. Deve ter uma contribuição a fazer com as 
suas qualificações, profissão ou capital;

2. Não dever privar um Zambiano de ter 
emprego;

3. Não deve ter um cargo de chefia no Estado;

4. Deve ter uma autorização.

Quadro Institucional para a Gestão de 
Trabalhadores Estrangeiros na Zâmbia

O Ministro do Trabalho e Segurança Social tem 
o mandato de lidar com assuntos ligados com o 
emprego e trabalho. O Ministro do Trabalho é 
responsável por fazer cumprir as leis e políticas 
relacionadas com a protecção dos trabalhadores. 
O Ministro é auxiliado pelos Comissários de 
Trabalho que são responsáveis pela gestão do 
dia-a-dia de questões laborais relacionadas com 
o cumprimento dos direitos dos trabalhadores 
e condições de trabalho para garantir que as 
disputas são bem geridas e resolvidas sem 
recorrer à greve. Tanto a Lei do Emprego e a 
Lei das Relações Industriais fornecem a gestão 
das actividades laborais e conferem ao Ministro 

36 http://mlss.gov.zm/work_permit_guide.html
37 www.migrationpolicy.org/article/following-money-chinese-

labor-migration-zambia

http://www.ilo.org/aids/legislation/WCMS_186144/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/aids/legislation/WCMS_186144/lang--en/index.htm
http://mlss.gov.zm/work_permit_guide.html
http://www.migrationpolicy.org/article/following-money-chinese-labor-migration-zambia
http://www.migrationpolicy.org/article/following-money-chinese-labor-migration-zambia
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e aos Comissários um poder para garantir que 
as relações laborais entre o empregado e o 
empregador permaneçam cordiais e com as 
linhas de comunicação abertas. 

Comité de Autorização da Migração composta 
por oficiais da Polícia Zambiana (ZP), Comissão de 
Combate contra as Drogas (DEC), Departamento 
de Migração e Gabinete da Divisão Especial 
do Presidente. Entretanto, a escolha dessas 
instituições para compor o Comité não está clara e 
alguns membros têm um conhecimento limitado 
sobre as lacunas de competências.

Tanto as Maurícias como a Zâmbia são signatárias 
do Protocolo da SADC sobre Emprego e Trabalho,38 

que estabelece que: “Em conformidade com 
a União Africana e instrumentos da OIT sobre 
Migração, os Estados-Membros devem: (…) 
garantir coerência entre a migração laboral, 
políticas de emprego e outras estratégias dentro 
dos Estados-Membros;” (2014 p: 19-20).39

38 Disponível online em: www.sadc.int/files/5714/6193/6406/
Protocol_on_Employment_and_Labour_-_English_-_2014.pdf 
(acessado a 5 de Maio de 2016).

39 Ibid., 19–20.

III.  Tendências do Emprego 
Estrangeiro

Maurícias

As Maurícias têm recorrido a trabalhadores 
migrantes para certos sectores, conforme ilustra 
a tabela a seguir. O principal sector que emprega 
trabalhadores estrangeiros é o Sector de Produção, 
com 80%, cujas autorizações de trabalho já foram 
emitidas. De acordo com informantes-chave 
entrevistados para este estudo, esta situação 
deve-se ao facto do povo das Maurícias ter pouca 
vontade de trabalhar em fábricas. O sector da 
construção emprega a segunda maior proporção 
de trabalhadores estrangeiros. 

Tabela 2.2: Número de autorizações de trabalho válidas por grupo industrial & sexo, Maurícias, 
Dezembro de 2015

Grupo Industrial
Novo Renovado

Grande 
TotalHomem Mulher Ambos os 

Sexos Homem Mulher Ambos os 
Sexos

Agricultura, Caça a 
Silvicultura

73 1 74 53 2 55 129

Pescas 11 – 11 6 1 7 18

Produção 15.027 7.170 22.197 4.542 2.593 7.135 29.332

Electricidade, Gás e 
Abastecimento de Água

13 – 13 1 – 1 14

Construção 2.730 25 2.755 1.770 16 1.786 4.541

Comércio a grosso & 
Retalhista, reparação de 
viaturas, motociclos & bens 
pessoais & do agregado 
familiar

344 13 357 92 6 98 455

Hotel e Restaurante 443 87 530 113 24 137 667

Transporte, Armazenagem & 
Comunicações

98 44 142 78 14 92 234

http://www.sadc.int/files/5714/6193/6406/Protocol_on_Employment_and_Labour_-_English_-_2014.pdf
http://www.sadc.int/files/5714/6193/6406/Protocol_on_Employment_and_Labour_-_English_-_2014.pdf
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Grupo Industrial
Novo Renovado

Grande 
TotalHomem Mulher Ambos os 

Sexos Homem Mulher Ambos os 
Sexos

Intermediação Financeira 28 3 31 13 2 15 46

Bens imobiliários, 
arrendamento e actividades 
comerciais

206 17 223 70 7 77 300

Informação e Tecnologia 28 5 33 14 2 16 49

Administração Pública e 
Defesa; Segurança Social 
Obrigatória

12 5 17 1 2 3 20

Educação 11 14 25 8 3 11 36

Saúde & Trabalho Social 48 20 68 85 41 126 194

Outras actividades 
comunitárias, sociais e 
serviços pessoais

450 92 542 167 46 213 755

Agregados familiares 
privados com pessoas 
empregadas

2 8 10 – – – 10

Total 19.524 7.504 27.028 7.013 2.759 9.772 36.800

Fonte: MLIRET (Divisão do Emprego) Boletim Mensal de Serviços de Emprego, Dezembro de 2015.

A maioria de trabalhadores estrangeiros 
empregados nas Maurícias são oriundos de 
Bangladesh e Índia que constituem o grosso de 
trabalhadores com competências manuais no 
sector da produção. Os migrantes de Bangladesh 
(64%) e Indianos (16.5%) são os povos com mais 
autorizações de trabalho em 2015. Dentro da 
SADC, Madagáscar é o único país que fornece 
um número bastante reduzido de trabalhadores 
migrantes; em 2015 foram concedidas 111 
autorizações. Em termos de Autorizações de 
Ocupação (AO), o BOI reporta que desde 2006, 
mais de 17.000 Autorizações de Ocupação 
e de Residência (RP) foram emitidas para os 
profissionais estrangeiros, com o número a 
crescer a cada ano. Das 4.585 Autorizações de 
Ocupação e Residência Activas no país, a maioria 
são definidas como profissionais.40 Os detalhes 
são apresentados a seguir: 

40 Informação disponível no website da BOI em www.
investmauritius.com/work-live/facts.aspx acessado aos 
11.07.2016

Zâmbia

O Mercado de emprego na Zâmbia compara-se 
com o Mercado pouco estruturado das Maurícias, 
com a maior parte das principais entidades do 
governo sem informação sobre os dados. Em 
conformidade com o Relatório da Pesquisa da 
Força Laboral, o volume total da migração da 
Zâmbia é baixo, com aproximadamente 16.500 
requerimentos de trabalho submetidos em 2011. 
(é importante também tomar em consideração 
que desde que os membros familiares foram 
admitidos como portadores da autorização, 
e não das suas autorizações individuais, uma 
autorização não é necessariamente igual à da 
outra pessoa).

A Zâmbia mostra-se bastante aberta para os 
estrangeiros: em média, a apenas 5.8% dos 
requerentes foi negada a  admissão no período 
de 2009-2012 (consulte a Figura a seguir). Os 
candidatos com um certo nível de escolaridade, 
focados nos investimentos foram favorecidos 
devido ao seu potencial de contribuir para a 
economia doméstica.

http://www.investmauritius.com/work-live/facts.aspx
http://www.investmauritius.com/work-live/facts.aspx
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Figura 2.1: Número de autorizações de trabalho aceites e rejeitadas em 2012 na Zâmbia
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Fonte: Departamento Zambiano de Migração, Detalhes da Autorização de Migração (Lusaka: Departamento de Migração), 2009-12.

Figura 2.2: Número de autorizações aprovadas por país, em 2012 na Zâmbia
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Fonte: Departamento Zambiano da Migração, Detalhes da Autorização de Migração, 2009-2012.

No geral, a qualidade  das estatísticas oficiais 
é fraca; e isso é especificamente verdade nos 
registos de saída. Supõe-se que os que saem do 
país voltem com as suas autorizações e carimbem 
os seus passaportes ao sair; entretanto, a maior 
parte das pessoas não segue esses requisitos 
e não está claro se os carimbos de saída são 
registados com alguma frequência.
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IV.  Tendência de Escassez e 
Excedentes nos Principais 
Sectores Económicos

Existem diversas categorias de escassez de 
trabalho, conforme definidas pelos especialistas 
no campo. Primeiro, uma a situação onde o 
existência de competências e de um  número 
de indivíduos dispostos para trabalhar é 
equivalente à procura, é definida como não 
escassez. A escassez de trabalho, por outro lado, 
é caracterizada pela situação onde há um número 
insuficiente de indivíduos disponíveis a assumir 
oportunidades de emprego numa determinada 
ocupação. Por último, escassez de competências 
é definida como a situação em que há um 
número insuficiente de indivíduos que tem o 
nível educacional necessário, competências e/ou 
experiência para atender à procura do mercado 
de trabalho (Behan et al., 2015; interview with 
the Skills and Labour Market Research Unit (Maio 
de 2015). Para várias posições, a nossa avaliação 
de mercado nas Maurícias e Zâmbia reflectem 
cada uma das condições de escassez de trabalhos 
anteriores.

Maurícias

No momento da sua independência em 1968, a 
economia das Maurícias estava profundamente 
dependente da agro-indústria, especialmente na 
produção do açúcar; a economia foi lentamente 
diversificada ao longo dos anos que se seguiram. 
Os anos 1970 e 80 viram a criação de Zona de 
Processamento de Exportações e a emergência 
de uma robusta indústria têxtil e de vestuário que 
está activa até hoje. O sector do turismo também 
foi promovido no mesmo período enquanto 
os anos 1990 e 2000 viram o início dos novos 
pilares de economia tais como o sector financeiro 
(que inclui as empresas de gestão ao largo da 
costa e as empresas financeiras não bancárias), 
sector da Informação e Tecnologia e o sector 
de Terciarização de Processos Bancários. Novos 
sectores estão actualmente a ser procurados 
para o desenvolvimento económico, incluindo a 
economia marítima.

É neste este contexto que o Conselho para o 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos (HRDC) 

conduziu quatro inspecções sobre a Escassez de 
Trabalho no Sector Industrial, Sector da Agro-
industrial, Sector de Intermediação Financeira e 
Sector ICT/BPO. Os principais objectivos destas 
inspecções eram o de estabelecer modelos de 
competências para cada sector, determinar a 
evolução das competências ao longo do tempo, e 
ajudar a guiar políticas de decisões onde as áreas 
de disparidade foram encontradas. As inspecções 
de 2012 também ajudaram a estabelecer 
perfis dos trabalhadores necessários pelos 
empregadores e para fazer recomendações para 
os fazedores das políticas.41 

Sector da Indústria
As descobertas do HDRC em 2012 revelaram que 
as competências em procura eram principalmente 
poucas em sectores do comércio e menor nas 
áreas especializadas. As posições listadas são 
conforme se segue: operador de máquina/
maquinista, trabalhador manual, soldador, 
carpinteiro, operador de escavadora, mecânico, 
técnico de ar-condicionado, representante 
interno de vendas, trabalhador qualificado de 
fibra de vidro e merchandiser. 

De acordo com o estudo, as razões da escassez de 
trabalho no sector industrial foram devido a falta 
de técnicos habilitados e o sistema de educação 
que não respondem à procura do mercado. 
A atitude errada em relação ao trabalho e a 
relutância do trabalho em turnos também foram 
mencionadas.

De acordo com entrevistas com informantes-
chave, o principal problema com o emprego no 
sector da Indústria está ligado ao facto de que 
as pessoas qualificadas não estão dispostas a 
trabalhar em fábricas. Esta situação levou a 
que as empresas contratassem trabalhadores 
estrangeiros de Bangladesh e Índia nas indústrias 
de vestuário e têxtil.

A Secretaria Permanente do Ministério do 
Trabalho, Relações Industriais, Emprego e 
Capacitação (MILIRET) argumenta que o principal 

41 Em conformiadde com o Gestor da Pesquisa e Consultoria na 
HRDC, o HRDC está actualmente a planificar pesquisas em 
sectores para Agosto de 2016.
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problema que as Maurícias enfrentam em termos 
de trabalho é a escassez de trabalhadores manuais 
habilitados especialmente no sector têxtil e de 
vestuário, assim com na área da pastelaria. O 
problema atravessa o género visto que tanto 
homens como mulheres não estão dispostos a 
trabalhar nesses esses sectores. De acordo com 
a Secretaria, a faixa etária mais afectada pela 
escassez de trabalho está entre os 18 a 30 anos.

Representantes da Associação de Exportadores 
das Maurícias (MEXA) partilham a mesma opinião 
sobre o sector têxtil e de vestuário. Contudo, 
eles argumentam que o sector marinho também 
enfrenta as mesmas dificuldades para obter 
trabalhadores manuais tais como limpadores 
de peixe. O problema aqui também ultrapassa 
géneros e é mais acentuada a faixa etária entre os 
19 e 40 anos de idade.

O representante do BOI permite que o número 
de profissionais estrangeiros que trabalha nas 
Maurícias aumente em relação aos profissionais 
nacionais, pois existe uma lacuna de trabalho 
para técnicos especialistas tais como engenheiros 
e pessoal de gestão intermédia. 

Todos eles concordaram que não há excedência 
de competências no sector da indústria.

Com relação às competências necessárias nos 
próximos cinco anos, a Secretaria Permanente e 
oficiais de MEXA acreditam que as competências 
serão necessárias para a categoria de 
trabalhadores manuais enquanto o representante 
do BOI acredita que engenheiros terão as 
principais competências requisitadas.

O Chefe do Grupo da Estratégia de Pessoas e 
Desenvolvimento Organizacional da RT knits, 
uma das fábricas de vestuário de chumbo na 
Mauritânia também acredita que a área em 
que há escassez de trabalho no sector têxtil e 
de vestuário na Mauritânia é por trabalhadores 
rasos, e não de gestão intermédia ou alta.

Sector de Agricultura e Processamento de 
Alimentos
As descobertas da inspecção de HRDC no sector 
industrial de Agro-processamento mostraram 

que os trabalhos com maior procura eram aquelas 
que pediam competências baixas ou médias, 
e não latas. Entre os trabalhos procurados em 
2012 estavam operadores de fábrica, motorista, 
empacotador, empregado de escritório, vendedor 
e controlador de qualidade.

De acordo com o Secretário-geral da Câmara 
de Agricultura das Maurícias, existe escassez 
de trabalhadores nos sectores agrícolas 
especialmente trabalhadores manuais. Além 
disso, os sectores da agricultura e o agro-
processamento requerem novas competências 
que não estão disponíveis porque o sistema 
educacional não fornece capacitações em 
campos como biotecnologia e agro-ecologia. O 
desenvolvimento da agro-indústria é reduzido pela 
falta técnica do saber-fazer. Ele adiciona ainda que 
o principal problema que a Mauritânia enfrenta é 
a falta de trabalhadores manuais habilitados para 
trabalhar neste sector, particularmente aqueles 
com idades entre 18 e 30 anos. A Secretária Geral 
declarou que as Maurícias não têm excedência de 
trabalho que possa ser enviada além-fronteiras 
nestes campos. No entanto, a Mauritânia tem 
competências especiais na produção da cana-de-
açúcar que pode ser útil na região. Relativamente 
as competências necessárias nos próximos cinco 
anos, ela argumenta que serão necessários para 
trabalhadores manuais mas também biotécnicos 
para lançar as actividades de agro-processamento 
tais como cultivo hidropónico e aquacultura.

A StraConsult também se reuniu com Gestores 
de Recursos Humanos do principal processador 
de atum e fábrica de preparação de conservas 
das Maurícias. Dos 4.300 trabalhadores que a 
empresa tem, cerca de 37% dos trabalhadores 
maioritariamente é pouco habilitada tais como 
limpadores de peixe e ajudantes. Devido a 
dificuldades para obter trabalho localmente, 
a empresa tem de recrutar cerca de 600 
estrangeiros cada ano para preencher vagas, 
devido a constante expansão das suas operações.

Sector das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) / Sub-contratação do 
Processo de Negócios (BPO)
O estudo do HRDC mostra que este sector emprega 
trabalhadores estrangeiros para preencher os 
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trabalhos devido ao défice de competências 
entre os nacionais. O relatório sublinha que 
1337 Autorizações de Ocupação foram emitidas 
a Profissionais pelo BOI, de Outubro de 2006 a 
Janeiro de 2012 (20012: p: 24).

A maior parte dos trabalhos para os quais  
foram emitidas autorizações pelo Ministério 
do Trabalho e Relações Industriais em 2011 
foram desenvolvedor de software, engenheiro 
de software, técnico de telecomunicações, 
engenheiro de telecomunicações, desenvolvedor 
de TI, Técnico de TI, telégrafo de telecomunicações, 
gestor de projecto e tradutor.

A StraConsult entrevistou o BOI e o Presidente 
da Associação da Indústria de TI das Maurícias 
(MITIA) sobre a escassez de competências e a 
excedência no sector. O Presidente da MITIA 
acentuou o facto da fusão de ICT e BPO ser uma 
das falhas da interpretação do sector. As TIC são 
um sector completamente diferente da BPO, 
uma vez que se concentra em aspectos técnicos 
e requer competências especializadas enquanto 
que a BPO requer competências especializadas, 
mas um bom nível de educação académica pode 
ser capaz de servir os clientes. Ele argumenta que 
a escassez de competências no sector de TIC e 
este não presta atenção ao género. Em termos de 
faixa etária, a de 25-35 anos de idade são os mais 
afectados.

Concernente ao sector BPO, existe a dificuldade 
de encontrar mulheres trabalhadoras para 
trabalhar nos centros de chamadas. As mulheres 
têm mostrado melhores competências como 
agentes de telefones, comparativamente aos seus 
homólogos homens e daí haver mais procura.42 
Contudo, este sector de trabalho opera fora do 
horário normal de expediente devido a diferenças 
de tempo entre clientes estrangeiros; devido 
aos cuidados das crianças ou responsabilidades 
familiares, as mulheres tendem a estar menos 
inclinadas para trabalhos fora do horário normal.

Em termos de competências necessárias ao 
sector de TIC, todos os entrevistados concluíram 

42 Entrevista com o representante do Conselho de Investimento 
das Maurícias durante entrevistas com informantes-chave.

que existe uma necessidade corrente para 
procurar competências nos próximos cinco anos: 
desenvolvedores de software, programadores, 
engenheiros de software, especialistas em redes 
de computadores, engenheiros de marketing 
digital, gestores de projectos de TI, graphic 
designers especializados em animações 3D, 
especialistas em média social, desenvolvedores 
de aplicações móveis e especialistas em aplicações 
Java.

Sector Financeiro Intermédio
A pesquisa HRDC do sector Financeiro Intermédio 
revela que quase três-quartos dos respondentes 
(73%) acredita que o sector não estava a enfrentar 
escassez de quadros em 2012. Mais ainda, 46% 
dos respondentes sentiu que qualquer escassez 
específica existente no sector podia melhorar nos 
próximos cinco anos. Um quarto dos respondentes 
disse que a escassez de competências poderia ser 
pior para o sector e 29% disse que a situação não 
se iria alterar.

Os dez trabalhos mais difíceis de preencher 
de acordo com os empregadores do sector, 
incluíam maioritariamente auditores seniores, 
júnior, contabilistas, ajudantes de contabilidade, 
oficial de risco de crédito, negociante de divisa 
estrangeira, gestor de relacionamentos, consultor 
de risco, e assessor em finanças e comércio 
financeiro.

Sector do Turismo
O Chefe Executivo da Associação dos Hoteleiros e 
Restaurantes das Maurícias (AHRIM) explicou que 
a escassez de competências no sector da Hotelaria 
e Acomodação existe em três principais serviços 
que são, alimentação e bebidas, limpeza, serviços 
de atendimento de escritório. Ele declarou que 
o problema da escassez de competências é mais 
acentuado nos serviços de alimentação e bebidas. 
Contudo, o Chefe Executivo da AHRIM declarou 
que não pode dar mais informações precisas sobre 
o número exacto de competências necessárias 
em cada um desses departamentos e no sector 
em geral, uma vez que estão a ser mantidas 
discussões entre o Ministério do turismo e outras 
instâncias sobre as disparidades no sector.
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Deve ser notado que o documento do Ministério 
do Turismo e Comunicações Externas publicado 
em Setembro de 2015,43 oferece orientações 
concernentes à entrega da autorização de 
ocupação de trabalho para o sector do turismo. 
De acordo com este documento, a prioridade 
deve ser dada para as competências localmente 
disponíveis com excepção para a escassez das áreas 
incluindo chefia, especialista em e-marketing, 
guia/intérprete/relações de atendimento aos 
visitantes com fluência em outras línguas para 
além de Inglês e Francês. Deve ser anotado que o 
recrutamento de dois chefs por hotel é permitido 
sem que se mencione ao Ministério do Turismo e 
Comunicações Externas para aprovação.

Sector da Construção
O sector de construção tem um número 
significativo de trabalhadores estrangeiros; assim 
em Dezembro de 2015, havia 4.541 autorizações 
válidas de trabalho para trabalhadores 
estrangeiros neste sector. O Governo anunciou 
uma série de iniciativas para o desenvolvimento 
infra-estrutural, incluindo o Património da Cidade 
que vincularia a transformação das Terras-altas 
da região na parte central das Mauritânia num 
centro administrativo. Existem diversos planos 
que requererão trabalhadores de construção, 
incluindo o programa de descongestionamento 
de novas estradas, a reconstrução e extensão do 
porto e o re-desenvolvimento do aeroporto.44 

Informantes-chave da HRDC e o Programa de 
Emprego Jovem indicam que a construção é 
uma área onde são necessários trabalhadores 
semi e pouco-habilitados. Os trabalhadores 
mais requisitados são pedreiros, carpinteiros 
eempregado de bar.

Os representantes de empresas de construção 
informaram que empregam trabalhadores com 
competências técnicas especiais a contractos 
de curto-prazo quando estes recebem projectos 
que requerem tais competências. Por exemplo, 
engenheiros de estradas ou especialistas 

43 Disponível em: http://op.investmauritius.com/Download/
Communicate_MoTEC.pdf (accessed on 12 May 2016).

44 www. govmu.org /Engl i sh/News/Pages/Towards-the-
modernisation-and-professionalisation-of-the-construction-
industry-in-Mauritius.aspx (acessado aos 5 de Maio de 2016).

em construção de pontes. Algumas destas 
competências são provenientes da África do Sul.

Economia do Mar
O Governo das Maurícias priorizou o 
desenvolvimento da economia do mar para 
conduzir a diversificação da economia, criação de 
trabalho e geração de riqueza.45 “O Ministério da 
Pesca foi renomeado Ministério da Economia do 
Mar, Recursos Marinhos, Pesqueiros, Transporte 
e Externo da Ilha, e instituições tais como 
Instituto Mauritano de Oceanografia assim como 
todos oceanos relacionados à actividade estão 
actualmente trabalhando sob a chancela desse 
Ministério.

O oficial encarregado da Economia do Mar na 
Fronteira de Investimento explicou que existe 
uma necessidade corrente de competências neste 
sector emergente que não estão actualmente 
disponíveis. O sector da Economia do Mar 
inclui subsectores tais como Desenvolvimento 
de Cruzeiros de Lazer, Aquacultura, Registo de 
Navios e Aplicações em Águas Profundas do 
Oceano (DOWA). No sector de desenvolvimento 
de Cruzeiros de Lazer, os empregadores têm 
necessidade de contratar pessoal de hospitalidade, 
técnicos de navio e especialistas em gestão de 
navios. No Registo de Navios, os empregadores 
necessitam de inspectores marinhos, especialistas 
em comércio marinho e especialistas em finanças 
marinhas. Na Aquacultura, os empregadores 
procuram biólogos marinhos, tecnologistas em 
alimentação e engenheiros de software. No 
DOWA, os empregadores necessitam de SWAC, 
Engenheiros e técnicos e ambientalistas marinhos.

Sector da Saúde
As últimas estatísticas do Ministério da Saúde e 
Qualidade de Vida mostram que em Dezembro 
de 2015, houve 2.550 médicos registados no 
Conselho de Medicina da República das Maurícias. 

45 Presidente da República das Maurícias, "Government 
programme 2015-2019: Achieving meaningful change", 
mensagem de boas vindas na Primeira Reunião de 2015 da 
Primeira Sessão da Sexta Assembleia Nacional das Maurícias, a 
27 de Janeiro de 2015. Disponível em: www.lexpress.mu/sites/
lexpress/files/attachments/article/2015/2015-01/2015-01-27/
govprog2015.pdf (acessado a 4 de Maio de 2016).

http://www.govmu.org/english/news/pages/towards-the-modernisation-and-professionalisation-of-the-construction-industry-in-mauritius.aspx
http://www.govmu.org/english/news/pages/towards-the-modernisation-and-professionalisation-of-the-construction-industry-in-mauritius.aspx
http://www.govmu.org/english/news/pages/towards-the-modernisation-and-professionalisation-of-the-construction-industry-in-mauritius.aspx
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Com 20.2 médicos para 10.000, Maurícias tem 
uma grande densidade de médicos, que poderia 
ser usada por países da região.46 De facto, o 
Secretário Permanente do MLIRET indicou 
durante a sua entrevista que uma das áreas 
onde ele sente que poderia exportar trabalho 
nas Maurícias era a dos praticantes de medicina, 
especificamente os médicos.

Em Dezembro de 2015,o Ministério da Saúde do 
Botswana enviou a sua delegação para avaliar a 
potencialidade de ter médicos de clínica-geral 
Mauricianos para trabalhar no Botswana.47 
Isso causou a primeira chamada de médicos 
Mauricianos para trabalhos no Botswana.48 A 
notícia sobre a vaga indica que o período de 
contracto é inicialmente de 2-3 anos renováveis. 
Espera-se que cerca de cem médicos-gerais 
Mauricianos se mudem para o Botswana.

Zâmbia

Apesar do positivo recente crescimento 
económico, a Zâmbia tem elevadas taxas 
de desemprego, desemprego juvenil, e 
subemprego. (Danish Trade Union, 2014). De 
acordo com o Perfil do Mercado de Trabalho da 
Zâmbia publicado pelo Sinducato de Comércio 
Dinamarquês, os ganhos económicos falharam 
na criação de emprego porque o crescimento 
foi conduzido por investimentos nas indústrias 
mineiras e pelos elevados preços do cobre, o que 
criou poucos empregos comparativamente aos 
investimentos feitos. A Análise Situacional das 
Práticas Actuais no Sistema de Informação do 
Mercado do Trabalho na Zâmbia (2004) declara 
que o salário do emprego formal diminuiu 
devido às privatização e mais pessoas estão a ser 
forçadas a procurar refúgio no sector informal em 
rápida expansão. O Perfil do Mercado de trabalho 
refere-se ao agravamento da situação do emprego 
como resultado das medidas de racionalização do 

46 Relatório de Estatísticas de Saúde de 2015, obtido através do 
Sr. Nasser Jeeanody, estatístico-chefe de saúde do Ministério da 
Saúde e Qualidade de Vida, Maurícias.

47 Informação recuperada em: www.lexpress.mu/article/273048/
au-botswana-lemploi-medecins-mauriciens-presque-finalise

48 Um aviso de vagas foi publicado no site do MLIRET, denominado 
"Mauritius Jobs". Este aviso está disponível em: www.
mauritiusjobs.mu/documents/downloads/Vacancies%20
MOH%20Botswana.doc

trabalho nos sectores público e paraestatal que 
levou a despedimentos massivos nos meados dos 
anos 1990. Esta tendência continuou até aos dias 
de hoje elevando o desemprego e o crescimento 
do sector informal; do total da população 
empregado da Zâmbia, 89% tem empregos 
informais. (Danish Trade Union, 2014).

A Agricultura é de longe o maior sector de 
emprego na Zâmbia e emprega cerca 73% dos 
trabalhadores de ambos sectores informal 
e formal. Dentro do sector informal, 78 por 
cento dos trabalhadores são empregados 
na agricultura. As mulheres (70%) também 
predominam neste sector, comparadas a 61% dos 
homens. O segundo maior sector de emprego é 
o comércio, restauração e hotelaria, onde cerca 
de 10% da força do trabalho é empregada. Fora 
a agricultura, as mulheres tendem a encontrar 
empregos no comércio e administração pública. 
Alguns sectores são dominados por homens, mas 
por outro lado não há muitas segmentações de 
género no mercado de trabalho.

Uma revisão do Relatório Anual de Pesquisa e 
Política (2015) da Agência de Desenvolvimento 
da Zâmbia (ZDA) constatou que o maior parte 
dos postos de trabalho criados e ocupados por 
nacionais foram cargos elementares. O relatório 
declarou que o maior número de empregos 
criados foi registadonas categorias ocupacionais 
fundamentais, com 2.841 postos de trabalho 
criados.

Foram feitas 51 entrevistas cominformantes-
chave para reunir informações qualitativas 
sobre o mercado de trabalho Zambiano. Embora 
grupos do governo sob o Ministério do Trabalho 
e Segurança Social (MLSS) e o Escritório Central 
de Estatística (CSO) tenham sido entrevistados 
como Informantes-chave, estes não estavam 
aptos a fornecer dados actuais, e admitiram 
que a quantidade de emprego e as análises das 
tendências de competências no Zâmbia tem sido 
prejudicada pela falta de informação e dados 
fiáveis.

As informações colhidas durante as entrevistas 
indicam que a Zâmbia não tem escassez de 
trabalho, mas dá preferência à significativa 
disparidade entre a qualidade do trabalho 
procurado pela indústria em relação ao que 
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tem sido produzido na academia e instituições 
de competências. Esta reivindicação foi quase 
unânime em todos informantes-chave. As 
descobertas indicam que sectores como 
construção, saúde, TIC e indústria tem falta 
de pessoal com competências especializadas 
embora houvesse pessoal trabalhando nesses 
campos. É geralmente aceite que o problema de 
desemprego juvenil foi agravado pelas lacunas de 
competências entre o tipo de trabalho procurado 
e o fornecido(Relatório de Vistoria das Lacunas de 
Competências), ZFE 2015).

Vários informantes-chave (6 de 15) indicaram que 
o sector de construção tem muitos artesãos que 
estavam a realizar trabalhos para os quais não 
tinham competências. Na indústria, outro grupo 
de informantes-chave declarou que a falta de 
especialistas habilitados e tecnologias contribui 
para a falta de valor adicionado aos bens 
produzidos na Zâmbia. No sector de serviços, 
a maioria dos informantes-chave apontou a 
escassez de competências, incluindo de provisão 
de serviços especializados em ICT, hospitalidade, 
engenharia e media. Geralmente, informantes-
chave eram da opinião de que não havia escassez 
em termos de números (excepto em alguns 
sectores seleccionados, particularmente a 
saúde), mas havia definitivamente escassez de 
competências técnicas, sujeitos  especialistas 
no assunto, artesãos  com competências e 
comerciantes.

Todos os informantes-chave entrevistados 
afirmaram que a falta de competências 
apropriadas dentro da força de trabalho deve-
se ao tipo de capacitação dada em instituições 
académicas e comerciais. Alguns informantes-
chave identificaram o ênfase dado à excelência 
académica em vez da capacitação prática como 
uma das maiores razões para a fraca qualidade 
dos graduados que estão a ser produzidos. Os 
informantes-chave eram da opinião de que 
uma política deliberativa fosse requerida para 
assegurar que os estudantes recebessem uma 
capacitação que não fosse somente  teoria, mas 
também enfatizasse a capacitação prática através 
de estágios e aprendizagem.

A inspecção da Análise de Lacunas de competências 
conduzida pela ZFE indicou que havia lacunas 
tanto em números como em competências 

actuais no mercado de trabalho, e que essas 
lacunas diferem de ocupação para ocupação. 
De acordo com o relatório: ‘Treinamento 
inadequado, pessoas qualificadas inadequadas 
para certas ocupações, relações interpessoais 
pobres, competências pobres para trabalhos em 
equipa, falta de competências de liderança e falta 
geral de proficiência contribuem para a lacuna 
de competências. Tal como se apurou neste 
relatório, o relatório da ZFE também reportou 
que os empregadores indicaram que os recém-
formados no mercado de trabalho tinham falta de 
competências práticas de empregabilidade. Uma 
colaboração entre a indústria e as instituições de 
capacitação é recomendada para responder a 
estas lacunas.

Uma tendência emergente no emprego e nas 
competências observadas foi de que mais 
pessoas inabilitadas e semi-habilitadas estão a 
ser empregadas relativamente a profissionais 
habilitados. De acordo com um informante-chave: 
‘Muitos profissionais habilitados no país fazem 
trabalhos para os quais não estão capacitados, 
porque não encontram trabalho nas suas áreas de 
capacitação. Em vez disso eles aceitam qualquer 
trabalho disponível’. Outro informante-chave 
declarou que devido ao facto de que muitas 
empresas estrangeiras trazerem o seu próprio 
pessoal capacitado em vez de capacitar o pessoal 
local, os profissionais Zambianos não podem ter 
acesso ao trabalho em níveis de gestão. 

Estudo de Caso: Saúde & Sector Médico
Baseado nos resultados das entrevistas com 
informantes-chave, o sector da saúde é um 
dos mais afectados pela falta de especialistas 
habilitados. Todos os 33 informantes-chave 
entrevistados do sector de cuidados de saúde 
na Zâmbia referenciaram escassez de trabalho 
no sector de saúde , assim como 4 Infromantes-
chave não ligados ao sector de saúde.

Quando os informantes-chave ligados ao sector 
médico estavam a responder a questões em 
relação às lacunas de competências no sistema 
médico Zambiano, as lacunas de competências 
identificadas foram todas reconhecidas como 
de natureza “ técnica”, em vez de défices de 
competências entre o pessoal administrativo 
ou gestor nas suas áreas de especialidade. De 
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entreas áreas específicas de especialidades 
médicas que foram vistas como tendo lacunas de 
competências, tanto os campos médicos como  
cirúrgicos foram identificadas, assim como a 
obstetrícia, ginecologia, patologia, psiquiatria, 
cardiologia e anestesiologia. Obstetras e 
ginecologistas foram comummente identificados 
como áreas deficientes em zonas rurais. Em muitos 
casos, a medicina e cirurgia são actualmente ou 
fornecidos por médicos estrangeiros trazidos para 
a Zâmbia ou recebidos por pacientes viajando 
para locais como África do Sul, os Estados Unidos 
dos Emirados ou Índia para receber tratamento.

Em termos de lacunas não-médicas, as 
enfermeiras especialistas, particularmente para 

doenças não comunicáveis foram identificadas 
como sendo necessárias, incluindo diabetes, 
cuidados cardíacos, urologia e enfermeiros 
especializados em hipertensão. Um nível abaixo 
do grauenfermagem também foi identificado 
como uma lacuna em termos de competências, 
ou seja,  pessoas capacitadaspara realizar uma 
tarefa ‘simples’ como mudar a roupa dos utentes.
Em todas as secções do sistema de cuidados 
médicos, o próprio Governo Zambiano mostrou 
que os níveis de pessoal são consideravelmente 
baixos em relação ao que se precisa.49 O país 
enfrenta uma escassez nacional de 9.271 
enfermeiros (55% de taxa de ausência), 2.538 
Oficiais Clínicos (63% de taxa de ausência), e 
1.464 médicos (64% de taxa de ausência).

49 Ministry of Health, National Community Health Worker Strategy 
in Zambia (Lusaka, 2010). 

Figura 2.3: Nível do Pessoal no Sector de Saúde em 2010 – Zâmbia

Farmacêuticos
Especialistas de 

Laboratório
Médicos Clínicos Parteiras Enfermeiro/a

 Actuais 317 546 836 1.462 2.471 7.461

 Opcionais 2.140 2.229 1.863 3.714 3.537 9.175

 Número recomendado 347 1.560 2.300 4.000 5.600 16.732

Fonte: Ministério da Saúde de Zâmbia, Estratégia Nacional de Trabalhadores de Saúde Comunitária na Zâmbia (Lusaka, 2010).

Além disso, a distribuição dos trabalhadores 
de cuidados de saúde é desviada para áreas 
urbanas, com 159 trabalhadores de cuidados de 
saúde para 100.000 pessoas nos distritos urbanos 
comparados aos 70 para 100.000 nos distritos 
rurais. Esta é uma tendência alarmante, visto que 
60 por cento da população do país vive nas áreas 
rurais.

De acordo com Ferrhino et. al., a escassez de 
trabalhadores de cuidados de saúde na Zâmbia 
varia por província. Por exemplo, a população por 

médico (Oficial de Medicina Geral) varia de quase 
250.000 nas Províncias Orientais para 29.000 
em Lusaka. Nas Maurícias, por exemplo, existem 
cerca de 500 pessoas por médico. Mais adiante, de 
acordo com um estudo conduzido em 2016 pelo 
Governo da Zâmbia em relação às competências 
raras na Zâmbia, mostra de forma clara as áreas de 
capacitação de especialistas e competências que 
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estão em falta no sector de saúde. Por exemplo, o 
Hospital de Doenças Cancerígenas em Lusaka tem 
31 vagas para pessoal médico com competências 
específicas (oncologia clínica:5, enfermeiros de 
oncologia:25, e hematologia:1).

Era também notório que das competências 
requisitadas dentro do sistema de saúde, 66% 
eram de nível pós-graduação – isto corrobora a 
opinião expressa pela maioria dos entrevistados 
de que as lacunas em competências no sistema 
de saúde Zambiano eram de pessoal médico 
seguindo as suas formações com qualificações 
básicas. É claro a partir desta evidência que por 
este motivo, o recrutamento e as políticas de 
formação dentro do sistema de saúde Zambiano 

devem incluir tanto pessoal existente com alta 
qualificação como também almejar o trabalho 
do pessoal com níveis avançados/em formação 
em campos específicos tais como os acima 
mencionados.

V. Défices no Mercado de 
Trabalho e Análise de 
Excedentes

De acordo com as informações facultadas pelos 
informantes-chave nas Maurícias e na Zâmbia, os 
seguintes défices e excedentes de competências  
foram identificados nos dois países. 

Maurícias: Escassez de Competências por sector 

Tabela 2.3: Análise Sectorial da Actual Escassez de Competências, e Competências Necessárias nos 
próximos 5 anos nas Maurícias 

Sectores
Competências 

necessárias    
actualmente  

Qualificações
Competências 

necessárias nos 
próximos 5 anos

Qualificações

Industrial
Téxtil e de 
Vestuário

Maquinista 

Supervisores de Equipa

Engenheiros de 
Produção

Básico ou Baixo Secundário

Secundário com 
experiência em supervisão 
de equipas 

Qualificações Vocacionais 
em Moda e Têxteis; 
produção de peças 
costuradas a mão; Técnicos 
Criativos na Moda; 
Vestuário, Calçado, Couro 
ou Produção Têxtil; ou 
Tecnologia de fabricação 
de  Vestuário 

Maquinista

Supervisores de 
Equipas

Ensino Básico ou 
Secundário
Ensino Secundário 
com experiência de 
supervisão

Padaria Operadores de Padaria Educação primária Operadores de 
Padaria

Educação primária

Processamento 
de Peixe

Limpadores de Peixe
Outros operadores 
manuais

Educação primária Limpadores de 
Peixe
Outros operadores 
manuais

Educação primária

Agro-Indústria Trabalho manual e 
outro trabalho semi-
qualificado

Bio-técnicos/Bio-
tecnologia

Educação primária

Grau de Bacharel em 
Biologia

Agroecologista 

Bio-técnicos/ Bio-
tecnologia

Licenciatura em 
Agroecologia

Grau de 
Bacharelato em 
Biologia ou mais
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VI. Análise de Potenciais Trocas 
de Mão-de-obra

Baseadas nas informações fornecidas pela 
escassez e excedências dos dois países, concluímos 
que existe um elevado potencial para uma troca 
de médicos de clínica geral das Maurícias para a 
Zâmbia. Igualmente, também vemos potencial 
no desenvolvimento da troca de trabalhadores 
Zambianos no sector do processamento de peixe 
para as Maurícias. 

O Caso dos Médicos de Clínica Geral 

As últimas estatísticas disponíveis do Ministério 
da Saúde e Qualidade de Vida indicam que as 
Maurícias têm 2.550 médicos, incluindo 788 
especialistas e 1.762 médicos de clínica geral. 
Estes médicos estão todos cadastrados no 
Conselho de Medicina das Maurícias e por isso 
são elegíveis para trabalhar em hospitais, clínicas 
privadas e práticas privadas nas Maurícias.  

A tabela abaixo mostra as estatísticas sobre a 
evolução do número de médicos nas Maurícias 
de 2007 a 2015.

Tabela 2.5: Rácio de Médico-População de 2010 à 2015 - Maurícias

2010 2011 2012
Número 

de 
médicos

Número de 
médicos por 

10.000 pessoas

Número 
de 

médicos

Número de 
médicos por 

10.000 pessoas

Número 
de 

médicos

Número de 
médicos por 

10.000 pessoas
MÉDICOS
Empregados pelo 
Ministério da Saúde                     

967 7.7 970 7.7 1.000 8.0

Especialistas -288 -284 -284

Em clínicas Privadas 533 591 722

TOTAL 1.500 12.0 1.561 12.4 1.722 13.7
No. Total de Especialistas -610 -642 -676

2013 2014 2015
Número 

de 
médicos

Número de 
médicos por 

10.000 pessoas

Número 
de 

médicos

Número de 
médicos por 

10.000 pessoas

Número 
de 

médicos

Número de 
médicos por 

10.000 pessoas
MÉDICOS
Empregados pelo 
Ministério da Saúde                                                                                                

1.054 8.4 1.077 8.5 1.111 8.8

Especialistas -290 -300 -301

Em clínicas Privadas 992 1.352 1.439

TOTAL 2.046 16.2 2.429 19.3 2.550 20.2
No. Total de Especialistas -718 -734 -788

Fonte: Chefe de Estatísticas, Ministério da Saúde e Qualidade de Vida, Maurícias.

O rácio de médicos para a população aumentou 
de 12 por 10.000 em 2011 para 20.2 por 10.000 
em 2015. O presidente do Conselho de Médicos 
das Maurícias explicou que estima que cerca 
de 300 a 400 médicos de clínica geral estão 
actualmente desempregados, devido ao facto 
dos hospitais públicos não poderem recrutar 

todos e os privados também estarem saturados. 
A maioria destes estudou na China e completou 
os seus estágios nas Maurícias. Devido à barreira 
linguística, estes médicos formaram-se mas não 
puderam completar os seus estágios na China 
e tiveram que voltar às Maurícias onde não 
puderam encontrar posições para estágios em 
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hospitais públicos. Os representantes do Conselho 
Médico estimam que existe actualmente cerca 
de 150 candidatos a serem médicos a espera 
de completar os seus estágios. Capitalizando os 
excedentes, o Conselho Médico do Botswana 
entrevistou cerca de 150 médicos de clínica geral 
e pretende recrutar um número estimado de 100 
profissionais. 

Conforme discutido previamente, 
comparativamente às Maurícias, a Zâmbia tem 
uma força laboral deficiente de médicos; para 
uma população total de 13 milhões, a Zâmbia 
actualmente tem 2.600 médicos.50 Os médicos 
das Maurícias têm a vantagem de serem fluentes 
em Inglês, quando comparados aos médicos da 
Ásia ou Europa. Como tal,  concluímos que há 
necessidade de deslocar médicos para  Zâmbia.
 
Deve ser notado que os oficiais médicos (outro 
nome para médicos de clínica geral) em hospitais 
públicos nas Maurícias têm salários no máximo 
de 1.700 dólares americanos baseados na mais 
recente Pesquisa do Secretariado de Pagamento 
relatório de 201651 que determina aumentos 
de salário e faz a escala do salário para o sector 
público. Os salários actuais na Zâmbia para 
médicos residentes (que é equivalente a médicos 
oficiais nas Maurícias) são também equivalentes 
a 1.700 dólares americanos.52 Daí em diante, 
não parece ser um impedimento em termos de 
salários a deslocação de médicos de clínica geral 
das Maurícias para Zâmbia. 

Sector de Processamento de Peixe 

O sector da indústria nas Maurícias é o principal 
sector que emprega estrangeiros. Como tal, 
examinámos o processamento de alimentos 
como uma área potencial em que a Zâmbia 
pode fornecer trabalhadores para as Maurícias. 
A esse respeito, o gestor de Recursos Humanos 
da empresa líder de processamento de peixe 
nas Maurícias, Princes Tuna (Mauritius) ltd, 

50 Dados disponíveis em http://data.worldbank.org/indicator/
SH.MED.PHYS.ZS?locations=ZM 

51 Relatório sobre Saúde disponível em http://prb.pmo.govmu.
org/English/PRB%20Reports/report2016/Pages/Civil-Service.
aspx

52 Informação obtida da comunicação pessoal para Munich 
Advisors Group do Ministério da Saúde da Zâmbia, Maio de 
2016

foi contratada para verificar a possibilidade 
de emprego de trabalhadores da Zâmbia. 
Princes Tuna (Mauritius) ltd têm duas fábricas 
e emprega 4.300 trabalhadores dos quais 1.600 
são estrangeiros. A maioria destes trabalhadores 
não são qualificados e vêm maioritariamente 
do Bangladesh e Índia, havendoapenas cerca de 
60 trabalhadores de Madagáscar actualmente 
empregados pela empresa. As duas fábricas 
funcionam em regime de 24/7 com dois turnos de 
12 horas cada. Fora os 1.600 trabalhadores, 1.200 
são mulheres que trabalham como limpadoras de 
peixe e 400 homens na triagem de peixe e como 
ajudantes. A empresa actualmente emprega 
cerca de 7 Filipinos como técnicos de controlo 
de qualidade e manutenção, mas não recruta 
trabalhadores estrangeiros nesses postos uma 
vez que os contractos expiraram. É interessante 
notar que nessas empresas de recrutamento 
são anualmente substituídos cerca de 600 
trabalhadores estrangeiros quando os contratos 
terminam. O contracto para um estrangeiro é 
inicialmente de 4 anos, mas renovável para um 
segundo contrato de quatro anos.  

O representante do Princes Tuna (Mauritius) ltd 
explicou que porque os trabalhos de limpadores 
de peixe e classificadores de peixes não requerem 
nenhuma especificação de competências, 
excepto alfabetização básica e higiene pessoal 
rigorosa, a empresa está disposta a considerar 
a contratação de trabalhadores Zambianos ou 
de qualquer outro país na SADC. O salário das 
mulheres limpadoras de peixe é de 170 dólares 
americanos por mês, mais um bónus de 5% de 
assiduidade, um bónus de 30% por trabalho no 
turno da noite, um subsídio de alimentação de 
40 dólares americanos por mês e um bónus de 
limpeza de 57 dólares americanos se conseguirem 
trabalhar além da meta diária. Pelo facto de 
lidarem com cargas pesadas, os trabalhadores do 
sexo masculino recebem 200 dólares americanos 
por mês, e também recebem um bónus de 5% por 
assiduidade, um bónus de 30% por trabalho no 
turno da noite, e um subsídio de alimentação de 
40 dólares americanos.

Para que o emprego de trabalhadores Zambianos 
possa ser efectivo, representantes do Princes Tuna 
(Mauritius) ltd explicaram que cada potencial 
trabalhador deve providenciar um certificado 
de saúde e passaporte válido. Mais adiante, a 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?locations=ZM
http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?locations=ZM
http://prb.pmo.govmu.org/English/PRB Reports/report2016/Pages/Civil-Service.aspx
http://prb.pmo.govmu.org/English/PRB Reports/report2016/Pages/Civil-Service.aspx
http://prb.pmo.govmu.org/English/PRB Reports/report2016/Pages/Civil-Service.aspx


Capítulo 2: Análise de Lacunas de Competências nos  
Mercados Laborais nas Maurícias e na Zâmbia

44

empresa também delegará o seu médico para 
conduzir avaliações dos potenciais riscos do país 
de origem.

VII. Benefícios, Riscos e 
Desafios do Movimento de 
Trabalhadores qualificados 
entre a Maurícias e Zâmbia 

A análise abaixo fornece uma indicação sobre os 
benefícios e oportunidades entre as Maurícias 
e a Zâmbia, assim como os riscos e desafios 
que possam existir quando o movimento de 
trabalhadores qualificados é planeado pelos dois 
países.

Benefícios

 � As Maurícias e a Zâmbia estão próximos 
em termos de distância geográfica 
comparativamente aos mercados 
de trabalhos aos quais as Maurícias 
normalmente recorre, nomeadamente 
Bangladesh, Índia e China. Certamente 
será mais económico para as Maurícias 
buscar trabalhadores qualificados e semi-
qualificados na Zâmbia.

 � O facto da especialização profissional 
estar disponível nas Maurícias também 
representa uma vantagem para a 
Zâmbia que passa a ter outras fontes de 
competências para além da vizinha África 
do Sul. 

 � Maurícias a Zâmbia são ambos membros 
da SADC e COMESA e como tal têm 
proximidade económica e de adesão 
aos Protocolos da SADC relativamente a 
Emprego e Trabalho.

 � As Maurícias são um país de língua Inglesa 
contrariamente a outros países como 
Japão ou China de onde a Zâmbia recebe 
os seus trabalhadores qualificados. 

 � Um movimento de competências das 
Maurícias para a Zâmbia, particularmente 
em casos de médicos de clínica geral 
vai melhorar o nível de desemprego 
nas Maurícias enquanto os médicos 
vão melhorar o défice de serviços que 

prevalece na Zâmbia. Igualmente, o 
movimento de trabalho da Zâmbia para 
Maurícias no sector industrial vai permitir 
que desempregados Zambianos sejam 
capazes de gerar ganhos que possam 
enviar para as suas famílias na Zâmbia.

 � O projecto-piloto de troca no sector da 
saúde e processamento de alimentos vai 
certamente abrir portas para trocas em 
outros sectores. Isto pode igualmente 
despertar os outros países da SADC 
para que se envolvam em tais trocas e 
permitam o movimento de competências 
de forma mais livre na região da SADC.

Desafios & Riscos

 � A inviabilização de estatísticas e 
informações de representantes do governo 
torna difícil avaliar minuciosamente a 
gestão de trabalho e o movimento de 
trabalho dentro e fora da Zâmbia. 

 � Existe pouca informação disponível sobre 
as competências na região da SADC. Dado 
que o sector privado das Maurícias não 
tem acesso a estas informações, recorre 
apenas aos mercados tradicionais que são 
Bangladesh, Índia e China. 

 � Na esfera social e cultural, existe sempre o 
risco da fraca adaptação a novos meios. Se 
esta deslocação de médicos das Maurícias 
para a Zâmbia se tornar realidade, 
as condições de trabalho a que estes 
médicos se acostumaram nas Maurícias 
poderão não ser as mesmas na Zâmbia, 
especialmente nas províncias rurais. 
Ao mesmo tempo, o sistema de turnos 
de trabalho nas fábricas das Maurícias 
poderá não ser aceite pelos trabalhadores 
Zambianos.

Recomendações

De acordo com as conclusões acima, o seguinte é 
recomendado:

 � A deslocação de profissionais qualificados 
das Maurícais para a Zâmbia e vice-
versa pode apenas ser uma realidade 
se existirem provisões claras em ambos 
os países, especialmente em condições 
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e procedimentos de recrutamento de 
profissionais estrangeiros. Enquanto 
as Maurícias tem um mecanismo 
estabelecido, a mesma estrutura não 
existe na Zâmbia. Esta área poderia 
ser o primeiro passo para cooperação 
entre Maurícias e Zâmbia para a troca 
de experiências. Se tais procedimentos 
estiverem também em falta em outros 
países da SADC, haveria uma necessidade 
de estabelecimento e harmonização para 
facilitar a deslocação de competências 
laborais. 

 � Enquanto que há estatísticas disponíveis 
em termos de tendências gerais do 
Mercado de trabalho nas Maurícias, por 
exemplo sobre o total de empregos por 
sector ou desemprego em geral, tem sido 
difícil encontrar tendências específicas 
de sector em termos de escassez de 
competências e excedências. Baseámo-
nos nos relatórios da HRDC do ano 2012, 
com informações de informantes-chave. 
Existe uma necessidade dos dados serem 
recolhidos e publicados regularmente. 
Isso garantirá que os empregadores e 
os fazedores de políticas se mantenham 
atualizados com a realidade de cada setor.

 � Empresários das Maurícias entrevistados 
apontaram que têm falta de informação 
sobre as competências de trabalho 
disponíveis nos países da SADC, e 
solicitaram a disponibilização dessa 
informação de forma regular. Uma 
plataforma online ou uma página de 
internet pode ser estabelecida, detalhando 
as competências laborais disponíveis e 
procedimentos para registar as pessoas da 
região. 

 � A equivalência e reconhecimento 
de qualificações é outro assunto 
crítico. Enquanto que as Maurícias 
têm reconhecimento das políticas de 
qualificações para estrangeiros, o mesmo 
não acontece na Zâmbia. Um profissional 
ou um trabalhador qualificado pode 
procurar emprego nas Maurícias, e as suas 
qualificações podem ser examinadas pelas 
autoridades relevantes para determinar 
a correspondência nos requisitos da 
vaga a que concorre. No entanto, não 

existe visibilidade sobre os mesmos 
procedimentos do lado da Zâmbia. É 
necessário que sejam reconhecidas 
as qualificações da mão-de-obra 
estrangeira para facilitar o movimento de 
competências laborais das Maurícias para 
a Zâmbia e para outros países da região da 
SADC.

Conclusões 

Esta secção debruçou-se sobre a estrutura legal, 
preparação organizacional e o âmbito para uma 
potencial cooperação entre Maurícias e Zâmbia 
em termos de gestão de migração laboral. O 
estudo mostrou que os dois sectores onde há 
possibilidade de troca entre os dois países são o 
Sector de Saúde, onde Maurícias pode fornecer 
médicos, como aconteceactualmente para o 
Botswana, e o Sector da Agricultura, onde existe 
uma variedade de trabalhadores manuais na 
Zâmbia na qual as Maurícias pode encontrar 
recursos humanos para substituir a sua força de 
trabalho em idade avançada. 

Existem grandes diferenças, como esperado, 
entre os dois países em termos de competências 
disponíveis mas também em termos de 
disponibilidade legal e estrutura institucional 
(Consulte Anexo 1). Apesar disso, ambos os países 
enfrentam a realidade de escassez de trabalho e 
escassez de competências específicas em vários 
sectores.  

Ainda assim mantém-se a barreira entre 
os dois países, principalmente a falta de 
estrutura legal e institucional que facilitaria 
a migração circulatória. A falta de estrutura 
legal transparente relativamente à migração de 
trabalhadores na Zâmbia é um obstáculo para o 
movimento organizado de competências laborais 
das Maurícias para a Zâmbia. Acrescentado a 
isto, existe a necessidade do estabelecimento 
de uma estrutura legal clara para garantir que 
trabalhadores estrangeiros entrem em qualquer 
país onde os seus direitos serão assegurados.

Para esse fim, a próxima secção oferece um 
modelo de estrutura para a migração de trabalho 
circular na SADC que possa ser usado para a troca 
de profissionais entre Maurícias-Zâmbia, ou para 
além das fronteiras da região.



Capítulo 3
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Capítulo 3: Modelo de Migração Laboral Circular dentro 
da Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral

Introdução e Benefícios da 
Migração Laboral Circular

Para muitos países, o recrutamento para trabalho 
temporário é preferencial ao recrutamento 
permanente devido à sua flexibilidade, 
controlabilidade (Castles) e substituibilidade deste 
último tipo tipo de recrutamente relativamente 
à a migração irregular. A maior parte dos 
países da SADC optam por uma residência e 
estabelecimento de trabalhadores estrangeiros 
com limite temporal, em vez de políticas de 
migração permanente. Em termos de impacto 
do desenvolvimento, políticas de migração 
temporária aliviam a pobreza fornecendo trabalho 
para indivíduos rurais com falta de rendas gerando 
trabalho, ajudando famílias a pagar propinas da 
educação e serviços de saúde ou a criar pequenos 
negócios.53 A ONU define benefícios adicionais de 
Programas de Migração Temporária  em todos os 
níveis como se segue:54

53 Development impacts of seasonal and temporary migration: 
A review of evidence from the Pacific and Southeast Asia 
Authors: John Gibson et al - http://researchcommons.waikato.
ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/Development%20
impacts.pdf?sequence=1 

54 Abella, M., 2006 ‘Policies and best practises for management 
of temporary migration’, paper prepared for the International 
Symposium on International Migration and Development, Turin, 
Italy, 28–30 June. p. 21-22

1. Aumento da flexibilidade do Mercado de 
trabalho para responder à temporária e 
cÍclica flutuação na economia; 

2. Ajuda  indústrias específicas/sectores 
económicos a enfrentar a escassez de 
trabalho; 

3. Aumenta a vantagem competitiva dos 
países em certas indústrias; 

4. Minimiza possibilidades de deslocação de 
trabalhadores nativos, através da gestão 
sectorial e alocação de trabalhadores 
estrangeiros; 

5. Minimiza o custo de fornecimento de 
benefícios de bem-estar social; 

6. Serve de primeiro filtro para aqueles que 
podem ser integrados com êxito como 
migrantes permanentes; 

7. Apoia firmas multinacionais que devem 
movimentar o seu próprio pessoal entre 
as subdivisões / sucursais e sedes como 
parte das suas operações globais; 

8. Promove a boa-vontade através do 
fornecimento de trabalhadores jovens 
de oportunidades em certos países para 
formação de curto prazo ou aprendizado; 

9. Promove o comércio internacional e 
investimentos através da facilitação 
do movimento de comerciantes e 
provedores de serviços; e 

10. Promove a troca cultural permitindo aos 
jovens o financiamento parcial das suas 
férias, através de regimes temporais ou 
empregos de curto-prazo nos países 
visitados.

O desenho deste modelo de migração de 
circulação dentro da SADC (CLMM) constitui o 
primeiro passo rumo à captura desses benefícios 
através do desenvolvimento de um mecanismo 

http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/development%2520impacts.pdf?sequence=1
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/development%2520impacts.pdf?sequence=1
http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/8154/development%2520impacts.pdf?sequence=1
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/symposium_turin_files/p03_symp_abella.pdf
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/symposium_turin_files/p03_symp_abella.pdf
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/symposium_turin_files/p03_symp_abella.pdf
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/symposium_turin_files/p03_symp_abella.pdf
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sofisticado visando a mobilidade de nacionais 
da SADC e assegurando o seu retorno e 
reintegração.55 Nós propomos um ciclo de 
migração temporário de cinco fases: 

1. Planeamento 

2. Recrutamento 

3. Preparação para Partida 

4. Preparação para Emprego 

5. Regresso 

55 É importante notar que existiram planos de mobilidade 
laboral temporária, principalmnte na África do Sul e nas 
Maurícias.

Figura 3.1: Ciclo Proposto pelos Programas de Migração Temporária  dentro dos países da Comunidade 
para o Desenvolvimento da África Austral

1. Planeamento 
Estruturas Institucionais

Análise de competências e reconhecimento de 
qualificações  Acordo Bilateral de Trabalho

2. Recrutamento 
através do SEP/AEP
Análise de Trabalho, 
Blindagem, Triagem, 

Pré-Selecção e 
Selecçãao

3. Pré-Partida
Orientação Cultural, 
literacia financeira, 

Formação linguística 
e em TIC, instruções 

médicas

4. Preparação para 
Emprego

Preparação do Visto e 
transporte

Integração e monitoria

5. Retorno e 
Reintegração

Re-qualificação e 
capacitação

Colocação de trabalho
Criação de PME 
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Fases de um ciclo de migração 
temporária

Fase 1: Planificação 

Antes de perceber a viabilidade de implementação 
do programa de migração laboral circular, é 
imperativo assegurar uma expressão clara do  

 

Enquadramento  

Institucional 

•Qual é o envolvimento do Ministério do Trabalho?   
•Quais são as outras instituições que estão envolvidas e quem deveria ser incluido no ciclo 

migratório?  
•Quais são os outros mecanismos de coordenação interinstitucional? 
•Qual é o papel e a responsabilidade das agências privadas de emprego?  

Quadro  

Regulamentar 

•Quais são as políticas, regulamentos e procedimentos a tomar lugar para facilitar o trabalho 
migratório? 

•Quais são as directrizes desenvolvidas para salvaguardar o bem-estar e integração regular de 
trabalhadores estrangeiros? 

•Quais são os regulamentos para facilitar a entrada e permanência de estrangeiros?  

Competências 
Necessárias 

•Quem recolhe os dados necessários no mercado de trabalho?  
•Poderá uma avaliação quantitativa e/ou qualitativa do mercado de trabalho ser feita? 
•Até que ponto a federação/ associação está envolvida na recolha de dados? 
•As competências dos trabalhadores serão transmissíveis e reconhecidas?  

interesse de dois ou mais governos na facilitação 
da mobilidade de competências e trabalho. Isto 
requer a participação de países na identificação 
dos seus respectivos objectivos, assim como o 
desenvolvimento de impactos na concepção 
de tais programas. Fazendo isto, o processo de 
planeamento deve esforçar-se para responder 
às questões que se seguem sobre o processo de 
migração laboral: 

a. Quadro institucional para regular e 
implementar a migração laboral circular 

Por forma a facilitar a migração laboral circular, 
os Ministérios do Trabalho dentro da SADC 
precisam desenvolver orientações claras e 
estruturas regulamentares. Na maior parte dos 
países, existem regulamentos sobre a  estadia, 
residência e emprego de migrantes temporários, 
em alguns casos de mecanismos para migrantes 
que querem estender a sua estadia rumo à 
residência permanente. Estas políticas podem ser 
estendidas para migrantes circulares.

Como previamente discutido no Capítulo 1, 
vários intervenientes deviam ser envolvidos no 
desenvolvimento nacional e estrutura regional 
para gestão de trabalho migratório circular, 
incluindo os SEP e o Secretariado da SADC. 
Contudo, os Ministérios do Trabalho deviam 
tomar a liderança no processo. Este processo 

inclui o desenvolvimento de políticas e monitoria 
da implementação através do estabelecimento de 
um mecanismo de coordenação interinstitucional. 
Especificamente, o papel das unidades de emprego 
deve ser clarificado e formar adequadamente o 
seu pessoal para responder às responsabilidades 
dos seus trabalhos. Isso inclui nomeadamente:

 � Realizacão de testes rápidos do mercado 
laboral; 

 � Realização de perfis de Mercado Laboral 
Internacional e organizar missões de 
pesquisa de factos quando necessário; 

 � Desenvolvimento de orientações para o 
requerimento de autorizações de trabalho 
no país de destino (incluindo categorias 
de pessoas relacionadas, testes médicos, 
modelos de contractos de trabalho, 
benefícios sociais e remessas, etc.);  
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 � Clarificação do papel das agências de 
emprego privado na implementação de 
programas de CLM e lista de verificação 
das agências licenciadas; 

 � Articulação dos mecanismos de 
coordenação entre o país de origem e 
destino na monitoria e implementação de 
planos de migração laboral circular;

 � Gerir a informação sobre mercados 
de trabalho através de sistemas de 
informação actualizados sobre mercados 
de trabalho. 

b. Análise de competências e reconhecimento 
de qualificações

Qualquer programa de migração laboral circular 
deve ser concebido conforme as necessidades 
do país de origem e destino. Este passo-chave 
dentro da fase de planeamento é essencial se o 
trabalho migratório for a servir de ferramenta de 
desenvolvimento. Em muitos dos países da SADC, 
existem estudos limitados levados a cabo dentro 
do governo e sectores privados para entender as 
tendências do mercado laboral e as autorizações 
de emprego. Contudo, a avaliação rápida 
quantitativa deve ser realizada nomeadamente 
por associações de profissionais, que estão 
em contacto directo com os empregadores, 
instituições públicas focadas apenas em sectores 
específicos tais como departamentos de Saúde, 
Educação, etc., outros parceiros sociais tais 
como Sindicatos de Comércio ou Agências de 
Recrutamento Privado que são responsáveis 
pela publicações de vagas e as necessidades 
dos empregadores, em relação ao perfil dos 
trabalhadores.

Uma vez identificadas as competências 
necessárias, é importante avaliar as qualificações 
existentes no país de origem e destino (Figura 
3.2). As qualificações devem ser reconhecidas e 
isto apenas pode ser feito através do processo 
de avaliação (i.e., desenvolvimento da estrutura 
de qualificação nacional, comparação sobre 
a capacitação curricular com o suporte de 
instituições profissionais e de capacitação). Isto 
também inclui a procura de possibilidades de 
desenvolvimento mútuo de orientações para o 
reconhecimento da aprendizagem prévia (RPL), 
visando avaliar e certificar as competências 
e conhecimentos de um indivíduo.56 Assim 
que este passo importante estiver concluído, 
as competências de potenciais candidatos 
também precisam ser avaliadas durante a fase 
de recrutamento. Os organismos responsáveis 
por esta avaliação são oMinistério do Trabalho, 
Ministério da Segurança Social, Ministério das 
Finanças, Autoridade Nacional de Qualificação e 
AEP. 

A Figura 3.2 descreve o processo rumo ao 
desenvolvimento mútuo do reconhecimento 
das qualificações da mobilidade de trabalho. 
Uma vez identificado o sector e as competências 
pelo país de origem e de destino, são idealizadas 
detalhadamente as qualificações requisitadas e 
os perfis. Para avaliar as qualificações necessárias 
dos requisitos que o país procura, é necessária 
uma qualificação nacional dos organismos 
profissionais, que pode idealmente levar a 
acordos bilaterais detalhando o processo de 
reconhecimento mútuo nas áreas visadas para 
mobilidade/trocas. As Tabelas 3.1 e 3.2 abaixo 
fornecem exemplos de estruturas nacionais de 
qualificação. 
 

56 A pessoa que trabalhou neste campo específico sem nenhuma 
certificação terá, por exemplo, de apresentar provas tais como 
cartas de recomendação e amostra de trabalho produzido, 
entre outros.
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Figura 3.2: Processo de reconhecimento das qualificações no programa de migração laboral circular 

Nota: Avaliação realizada com a colaboração de órgãos/instituições nacionais/profissionais TVET.  

Tabela 3.1: Estrutura Nacional de Qualificações 
nas Maurícias 

NÍVEL 
EDUCAÇÃO 
PRIMÁRIA / 

SECUNDÁRIA  

TVET /  
LOCAL DE 
TRABALHO  

EDUCAÇÃO SUPERIOR  NÍVEL 

10   Doutorado 10 

9 
Mestrado, Certificados e Diplomas  

de Pós-Graduação 9 

8 Licenciatura com Honra,  
Programas de Conversão 8 

7 Licenciatura (comum) 7 
6 Diploma Diploma 6 

5 
HSC / GCE Nível 
“A” / BAC / IBAC 

Certificados Certificado 
5 

4   4 
3 Nível “O” SC/GCE 3 
2  2 
1 Certificado de Educação Primária 1 

 

Tabela 3.2. Estrutura Nacional de Qualificações 
na Zâmbia 

c. Definindo a harmonização bilateral para 
mobilidade laboral

O primeiro passo para a implementação é a 
assinatura do acordo bilateral de trabalho, que 
protege trabalhadores migrantes. É também 
aconselhado desenhar mais acordos sectoriais, 
que podem subsequentemente ter detalhes dos 
modos de operação do programa de migração 
circular. Ministérios de Trabalho e Negócios 
Estrangeiros devem tomar a dianteira nesta fase 
do ciclo  do programa de migração laboral circular. 

Avaliação das qualificações com a autoridade 
nacional de qualificações nos países de origem 

e destino

Identificação de escassez de mão-de-obra 
e competências em sectores seleccionados

Desenvolvimento de 
qualificações e perfis exigidos

Desenvolvimento do reconhecimento mútuo das 
qualificações em categorias específicas através de um acordo 

bilateral entre as autoridades nacionais de qualificação
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Figura 3.3: Acordos de mobilidade de trabalho entre os intervenientes-chave num Programa de 
Migração Laboral Circular CPLOP

Acordo entre os serviços de 
emprego público 

1.  Troca nas tendências do mercado de 
trabalho e necessidades

2. Apoio a implementação do programa 
de migração laboral circular 

Acordo entre as 
autoridades de 

qualificação nacional 
no reconhecimento mútuo 

das qualificações

Acordo de Migração 
Laboral entre o Governo 

X e Y

Países participantes num Pgrama de Migração 
Laboral Circular devem considerar a criação de 
um corpo de coordenação interinstitucional 
para organizar o fluxo de trabalho das várias 
instituições envolvidas no processo como 
previamente discutido. Aqui está a lista-proposta 
de grupos de trabalho técnico:

Figura 3.4: Harmonização de trabalhos sob um 
organismo de coordenação interinstitucional 

Ó
rg

ão
 in

te
r-

in
sti
tu
c i

on
al

 
 d

e 
co

or
de

na
çã

o 

Grupo de trabalho técnico (GTT) 
sobre a preparação do BLA 

Presidido pelo MFA e MoL 

GTT sobre avaliação e 
reconhecimento de competências 

Presidido pelo MoE e MoL 

GTT sobre Reintegração 
Presidido pelo MoF e MoL 

GTT sobre Recrutamento 
Presidido pelo MoSS e MoL 

Acordo entre o SEP e 
AEP seleccionadas 

para assegurar a 
implementação suave do 

recrutamento e preparação
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Fase 2: Recrutamento através dos 
Serviços de Emprego Público e Agências 
de Emprego Privadas

O processo de recrutamento deve seguir a 
análise de lacunas de competências, avaliação 
do mercado de trabalho e campanha de 
sensibilização de emprego no sector privado. 
Como foi previamente visto nos estudos de caso 
nas Maurícias e na Zâmbia, alguns empregadores 
vêm a terciarização do recrutamento exterior 
como o último recurso e devem ser sensibilizados 
sobre os seus benefícios. Daí em diante, o 
próximo passo no processo de recrutamento de 
trabalho migratório é o de atrair, seleccionar e 
indicar candidatos que se encaixem (quer sejam 

permanentes, quer sejam temporários) para 
trabalhos dentro de uma organização. Isto deve 
ser implementado pelos SEP, AEP e empregadores 
relevantes. Embora o Governo possa promover e 
incentivar o trabalho migratório, ele é no final das 
contas o responsável para que os empregadores 
suportem os custos planeados do recrutamento 
de trabalho migratório circular. A fase do 
recrutamento deve fluir da análise de trabalho 
e envio, terciarização de solicitações através de 
registo, selecção do candidato, pré-selecção e 
selecção conforme detalhado na Figura 3.5. Se as 
competências e experiências não se encaixarem 
na procura do trabalhador, os Ministérios 
do Trabalho, TVET ou outras instituições de 
capacitação devem oferecer uma capacitação 
complementar aos trabalhadores. 

Figura 3.5: Processo de recrutamento na migração laboral circular internacional 

 

 

SELECÇÃO  

Levada a cabo pelo empregador estrangeiro quer 
virtualmente ou cara-a-cara (quando possível). 

Pode ser acompanhado por uma série de (i) avaliações 
técnicas e (ii) médicas assim como (iii) verificacao de 

referências  antes de fornecer ao candidato a oferta final 
de emprego.  

Em alguns casos, a participação de membros da família no 
processo de selecção pode  mostrar-se  benéfico 

especialmente se o programa não permitir que membros 
da família se juntem. 

PRÉ-SELECÇÃO  
As entrevistads cara-a-cara são realizadas para garantir que os candidatos registados se encaixam no emprego. Na maioria dos casos, um resumo geral é recomendado sobre as 

condições do trabalho para manter o maioria dos candidatos interessados. Esta fase é levada a cabo pelo pessoal dos SEP/AEP e /ou pessoas qualificadas em RH. Esta lista seria mais 
tarde submetida ao empregador com toda a documentação necessária, e este/a finalizaria depois a lista de pessoas que ele/a gostaria de entrevistar.  

TRIAGEM  

Baseados nos critérios de objectivos propostos, vai acontecer a primeira filtragem. Este estágio não requer entrevista cara a cara mas realizada apenas baseado na lista de requisitos 
fornecidos tais como idade, competências linguísticas, certificados, número de anos com experiência, etc.   

FORNECIMENTO ATRAVÉS DO REGISTO   

Os anúncios de trabalho darão aos candidatos períodos razoáveis para fazerem o registo quer pela internet e/ou pessoalmente fornecendo toda a documentação necessária  
(ex., requerimento para completao, CV, cópias de certificados, cópias de registos criminal, cartas de recomendações, etc.) 

ANÁLISE DE TRABALHO 

Uma descrição do trabalho e especificações é preparada por empregadors estrangeiros  
dos SEP e/ou AEPs para garantir que as especificações são compreendidas no contexto 

local (ex., qualificações desejadas, terminologias, técnicas etc.).  

No contexto do recrutamento para o exterior, a descrição do trabalho deve também ser 
incluida no pacote de realocação (ex., passagem aérea, seguro de saúde, instalações de 

acomodação, etc.) ,
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Na maioria dos países, o recrutamento local e 
internacional não é só governado por agências 
de emprego público mas também agências 
de recrutamento/emprego privadas (AEP) 
que desempenham um papel importante 
no funcionamento do mercado de trabalho. 
Contudo, a falta de mecanismos apropriados 
de monitoria das agências licenciadas pode  
tornar-se um grande desafio para assegurar um 
processo de recrutamento profissional e ético, e 
,portanto, impedir os benefícios da mobilidade 
do trabalho. A decisão de ir através das AEP ou a 
não implementação do programa de migração do 
trabalho deve daí em diante ser minuciosamente 

discutida durante a assinatura de um  MdE/ABT 
entre governos. É aconselhado que o registo dos 
SEP seja propriamente seleccionado, de acordo 
com as suas qualificações dentro do Mercado 
Africano e o SEP tome a dianteira no recrutamento 
dos trabalhadores pouco/semi-qualificados. Para 
além disso, as orientações fortes por forma a 
reduzir as más práticas devem ser desenvolvidas 
e fornecidas às AEP seleccionadas tais como 
contractos de emprego modelo, uma vez que 
oprograma deve ser inteiramente garantido 
pelo sector privado e suportado pelos Governos. 
Abaixo estão sugeridos passos que as AEP ou SEP 
devem seguir no processo de recrutamento.

Figura 3.6: Passos a seguir pelas Agências de Emprego Privadas e pelos Serviços de Emprego Públicos 
no recrutamento 

O SEP verifica os empregadores e oficiais submetidos às AEPs e 
informa a comissão de coordenação conjunta

O SEP participa na divulgação aos potenciais trabalhadores

A AEP regista candidatos

A AEP desenvolve os questionários de pré-seleção e seleção, testa 
e verifica-os com os empregadores e submete o documento final 
ao SEP

Realizar um exercício de pré-seleção e apresentar a lista aos 
empregadores e ao SEP

Coordenar a entrevista de seleção com o empregador através do 
Skype ou pessoalmente com a participação do representante do 
SEP

O SEP fornece orientações à AEP sobre a preparação de 
contractos de trabalho e benefícios sociais, que é apresentada aos 
empregadores

Coordenar o exame de aptidão para o emprego para candidatos 
selecionados

Coordenar outras avaliações técnicas e checagem de referências

Informar candidatos seleccionados e enviar-lhes ofertas de 
emprego condicional

Coordenar a coleta de documentos adicionais necessários para fins 
de imigração, como registo policial

Coordenar os pedidos de autorização de emprego/trabalho/
ocupação para trabalhadores e dependentes (se aplicável)

SEP a realizar ou coordenar a informação pré-partida com a 
participação da AEP e dos empregadores (quando possível). Isto 
inclui cursos de alfabetização financeira, orientação cultural e 
instruções de emprego

SEP a coordenar a assistência aeroportuária com o Ministério do 
Interior, com a presença da AEP

Coordena a reintegração dos candidatos seleccionados no emprego 
local, em forte coordenação com o SEP

O SEP recebe e verifica as ofertas dos empregadores e informa a 
comissão de coordenação conjunta

O SEP realiza a divulgação aos potenciais candidatos

O SEP desenvolve uma base de recrutamento após conclusão do 
processo de registo

Desenvolver os questionários de pré-seleção e seleção e testá-los 
com os empregadores

Realizar exercício de pré-selecção e apresentar lista aos 
empregadores

Coordenar a entrevista de seleção com o empregador através do 
Skype ou pessoalmente

Coordenar a elaboração de contratos de trabalho e benefícios 
sociais com empregadores e ministérios envolvidos (ex: justiça, 
segurança social, etc.)

Coordenar o exame de aptidão para o trabalho com o Ministério 
da Saúde para os candidatos seleccionados

Coordenar outras avaliações técnicas e checagem de referências

Informar candidatos seleccionados e enviar-lhes ofertas de 
emprego condicional

Coordenar a coleta de documentos adicionais necessários para fins 
de imigração, como registo policial

Coordenar os pedidos de autorização de emprego/trabalho/
ocupação para trabalhadores e dependentes (se aplicável) com o 
Ministério do Interior

SEP a realizar ou coordenar as instruções pré-partida com a 
participação dos empregadores (quando possível). Isto inclui 
cursos de alfabetização financeira, orientação cultural e instruções 
de emprego

SEP a coordenar a assistência aeroportuária com o Ministério do 
Interior

SEP a organizar sessões informativas pós-chegada para 
trabalhadores estrangeiros e ajudar no processo de integração

Coordena a reintegração dos candidatos seleccionados no trabalho 
local

Implementação pelas Agéncias 
de Emprego Privadas (AEP)

Implementação pelos Serviços 
de Emprego Públicos (SEP)
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Fase 3: Briefings de Pré-partida 

Os briefings de pré-partida tornaram-se uma 
ferramenta importante para a protecção de 
trabalhadores migrantes. Estes programas 
educacionais forneceram informações básicas 
para a partida de trabalhadores migrantes de 
forma a tranquilizar a sua transição dentro do 
país de destino e dar-lhes força para maximizar 
os benefícios dos seus empregos no exterior.57 O 
briefing de pré-partida que se segue é proposto 
para os programas de migração laboral circular 
dentro da SADC:

 � ORIENTAÇÃO CULTURAL: ajuda os 
migrantes circulares e suas famílias 
a desenvolver expectativas realistas 
e competências necessárias para se 
adaptarem com êxito no seu novo país, 
e apresentarem as suas preocupações e 
questões. O briefing de um dia é levado a 
cabo pelos SEP e empregadores (quando 
possível) e inclui assuntos tais como 
informação geral do país (contexto político 
e económico), comunicação e serviços de 
saúde, alojamento, transporte, choques 
culturais, direitos e obrigações dos 
trabalhadores estrangeiros, etc. 

 � LITERACIA FINANCEIRA: ajuda os migrantes 
circulares a entenderem o conceito de 
salário, taxas sob o salário e orçamento, 
assim como os possibilita a aceder aos 
serviços bancários independentemente 
dos seus empregadores e opções de 
transferência de fundos para os seus países 
de origem. Para além disso, a preparação 
para a sua reintegração é discutida em 
forma de curso que abrange assuntos 
tais como desenvolvimento de noções de 
negócios e planos, acesso a empréstimos, 
etc. O curso pode ser ministrado por 
uma instituição de formação pública ou 
privada. 

57 M.M.B.  Asis  and  D.R.  Agunias,  “Reforçando os programas de 
pré-partida na Indonésia, Nepal e Filipinas”, Issue  in  Brief,  Edição 
No.  5,  Setembro 2012. Disponível em: http://publications.
iom.int/books/iom-mpi-issue-brief-no-5-strengthening-pre-
departure-orientation-programmes-indonesia-nepal 

 � CAPACITAÇÃO LINGUÍSTICA: visa capacitar 
os migrantes circulares com competências 
práticas de comunicação. Os tópicos de 
formação enfatizam a capacidade dos 
participantes comunicarem no seu país de 
destino, por exemplo, na candidatura a um 
emprego, procura de casas, matricular as 
crianças na escola e em actividades diárias 
tais como ir às compras ou aobanco, 
entre outras coisas. O curso podem ser 
ministrados por instituições de formação 
públicas ou privadas. 

 � EDUCAÇÃO EM TI: visa capacitar os 
migrantes que não têm conhecimentos 
dos princípios básicos TI, Sistema de 
operação de Windows, acesso à internet 
e pesquisa, e princípios básicos de e-mail. 
O curso pode ser ministrado também 
por instituições de formação públicas ou 
privadas. 

 � BRIEFING SOBRE SAÚDE: o foco devia 
ser colocado nos seguintes temas: 
(i) Consciencialização sobre o HIV e 
prevenção; (ii) acesso a cuidados médicos 
(especialmente cuidados de emergência) 
e (iii) Fundamentos do seguro de saúde. O 
deve ser realizado pelo Ministério da Saúde 
na presença do empregador. Aconselha-
se a participação de organizações não 
governamentaios locais.

 � BRIEFING SOBRE EMPREGO: visa explicar de 
forma meticulosa os termos e condições do 
contracto de trabalho com empregadores 
internacionais. Isto inclui explicação sobre 
salários, deduções obrigatórias e outras 
áreas. É normalmente realizado pelos SEP 
e pelos empregadores. A participação de 
sindicatos é aconselhada. Para ver um 
modelo de contracto de emprego para 
trabalhadores estrangeiros de viagem 
para as Maurícias, por favor consulte o 
seguinte link oferecido pelo Ministério de 
Trabalho, Relações Industriais, Emprego e 
Formação. 

Em alguns países, os briefings de pré-partida 
são cobrados aos trabalhadores. No entanto, 
é extremanente aconselhado que os SEP ou 
empregadores assumam responsabilidades de 
financiamento total ou parcial e se coordenem 
para oferecer estes cursos aos trabalhadores 
migrantes. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahukewjfvirc6yjmahwhqbqkhfg5dgsqfggdmaa&url=http%253a%252f%252fwww.migrationpolicy.org%252fpubs%252fpredepartureorientation.pdf&usg=afqjcnho0m7bws5zatvdkepz3n7obf-qgq&sig2=ryxgo69flgvdxka6ukp8cw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahukewjfvirc6yjmahwhqbqkhfg5dgsqfggdmaa&url=http%253a%252f%252fwww.migrationpolicy.org%252fpubs%252fpredepartureorientation.pdf&usg=afqjcnho0m7bws5zatvdkepz3n7obf-qgq&sig2=ryxgo69flgvdxka6ukp8cw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahukewjfvirc6yjmahwhqbqkhfg5dgsqfggdmaa&url=http%253a%252f%252fwww.migrationpolicy.org%252fpubs%252fpredepartureorientation.pdf&usg=afqjcnho0m7bws5zatvdkepz3n7obf-qgq&sig2=ryxgo69flgvdxka6ukp8cw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahukewjfvirc6yjmahwhqbqkhfg5dgsqfggdmaa&url=http%253a%252f%252fwww.migrationpolicy.org%252fpubs%252fpredepartureorientation.pdf&usg=afqjcnho0m7bws5zatvdkepz3n7obf-qgq&sig2=ryxgo69flgvdxka6ukp8cw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahukewjfvirc6yjmahwhqbqkhfg5dgsqfggdmaa&url=http%253a%252f%252fwww.migrationpolicy.org%252fpubs%252fpredepartureorientation.pdf&usg=afqjcnho0m7bws5zatvdkepz3n7obf-qgq&sig2=ryxgo69flgvdxka6ukp8cw
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Figura 3.7: Processo de recrutamento na migração laboral circular internacional 

Fase 4: Preparação para o Emprego

a. Visto e transporte 
Devido ao facto do Protocolo da SADC sobre 
Livre Circulação não estar a ser implementado, os 
países da SADC têm rigorosos requisitos de visto 

Tabela 3.3: Suporte pré-consular e logístico para migrantes circulares

Tipo de Suporte Autoridade Responsável 
Emissão de Passaporte Serviços de Passaporte – Ministério do Interior 

Assistência para preencher o formulário de requisição de visto Serviço de Emprego Público e AEP

Seguimento de vistos e autorização de trabalho Ministério de Negócios Estrangeiros e 
Embaixadas disponíveis 

Autorização de Viagem Ministério do Interior

Briefing sobre a  viagem e formulário de informação Serviço de Emprego Público e AEP

Assistência no Aeroporto Trabalho, Ministério do Interior, SEP e AEP

b. Integração e monitoria 
As medidas de integração podem apenas ser 
bem-sucedidas se os migrantes receberem apoio 
significativo durante a fase da pré-partida, que 
deve definir um conjunto realístico de expectativas 
sobre vida no país de destino. Para além de um 

Excursão pós-chegada e instruções do empregador: inclui integração no alojamento, visita à 
polícia, SEP e outros serviços básicos;

Suporte do ponto focal do migrante dentro da empresa para resolver quaisquer problemas 
e obter cartões de saúde, cartões de segurança social, abrir contas bancárias;

Envolvimento de organizações comunitárias que trabalham para o bem-estar dos 
migrantes;

Formação no local de trabalho e acompanhamento rigoroso durante o período 
probatório;

Acompanhamento regular realizado pelo agregado do trabalho / embaixada / SEP/ AEP.

para emprego. É importante que os migrantes 
sejam apoiados pelas respectivas autoridades 
nacionais para que os vistos sejam concedidos 
sem entraves. Esta facilitação só pode existir no 
contexto de acordos entre governos e de uma 
coordenação inter-institucional. 

importante foco na fase de pré-partida, o suporte 
contínuo é necessário durante o trabalho no 
país anfitrião. No contexto da migração circular, 
as medidas de integração e monitoria que se 
seguem devem ser planeadas para que sejam 
medidas complementares às de pré-partida:
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Fase 5: Regresso e reintegração 

A reintegração é a reinclusão ou reincorporação 
do migrants no seu país de origem (OIM, 2004). 
É frequentemente tido como um processo no 
qual o  migrante regressa ao seu país, activando 
ou re-estabelecendo conexões sociais e voltando 
a envolver-se na economia do seu país. Neste 
contexto de migração circular, a reintegração 
devia encorajar a manutenção de redes e 
conexões no país de origem que assegurem a 
reinserção dentro da comunidade, de modo a 
fornecer uma assistência quando os migrantes 
regressam a casa, e se regressarem ao país de 
acolhimento.58

 
Para garantir o voluntarismo necessário para a 
mobilidade circular, os migrantes necessitam 
de ser informados sobre as vantagens e 
desvantagens dos planos existentes e disponíveis 
após o regresso. Isso requer uma consolidação 
de informações sobre como beneficiar de de 
tais programas, assim como o estabelecimento 
de políticas de melhores práticas para conferir 

58 GFMD Paper, 2009, Athens.

benefícios aos migrantes. Tais informações devem 
ser fornecidas durante o briefing de pré-partida 
para que os migrantes estejam completamente 
conscientes das oportunidades após o seu 
regresso e possam antecipadamente planear 
e orçamentar a sua reintegração. A conexão é 
mantida também com as instituições nacionais, 
e se for realizada antes da partida e monitoria é 
feita durante a sua estadia no país de destino. 

O primeiro ponto do contacto após o regresso 
deve ser o Ministério do Trabalho, no Serviço 
Público de Emprego, que poderá avaliar as 
opções de reintegração dos migrantes circulares 
e fornecer referências para instituições relevantes 
de suporte. Propomos que os países estabeleçam 
grupos técnicos de trabalho para apoiar o regresso 
e a reintegração dos trabalhadores, implementado 
pelos seguintes intervenientes: Ministério do 
Trabalho, Ministério do Desenvolvimento de 
Negócios, Ministério responsável pela formação, 
Ministério das Finanças e Ministério da Segurança 
Social. Abaixo estão algumas opções a serem 
propostas aos regressados.

Figura 3.8: Opções de reintegração após o regresso
 

 
 

 

Re-qualificação/Elevação de 
competências  atrav és da 

capacitação contínua  
Colocação no Trabalho  

Cria ção de PM E e/ou 
aperfeiçoamento: Apoio pode 

incluir facilidade para início de 
negócio e assistência de 

negócio/planeamento estratégico; 
aumentou o acesso ao crédito, 

consciencialização sobre poupança;
Melhor acesso ao crédito e aumento 

da literacia financeira; 
consciencialização sobre 

poupanças, propriedade de contas 
bancárias e oportunidades de 

investimento. 

Incentivos fiscais e outros 
incentivos financieiros 

concedidos  para repatriados e 
sua reintegração. Isto pode incluir 

por exemplo, facilidades de 
empréstimos com taxas de interesse 
preferencial, contas-poupanças, 

redução de taxas/insenção,
redução dos custos de

transferências bancárias. 
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Conclusão

Devido aos elevados níveis da migração juvenil, a 
migração Sul-Sul, e a migração realacionada com 
o novo crescimento económico, a Comunidade 
para o Desenvolvimento de África Austral tem 
uma forte necessidade de desenvolver programas 
de migração laboral nacional, transfronteiriça e 
regional. O mapa de percurso para a Faciltação 
da Mobilidade Sul-Sul na África Austral oferece 
recomendações para auxilar os Estados-
Membros da SADC a desenvolver soluções de 
políticas nacionais e abordagens para melhorar a 
governação da migração laboral dentro da região 
da África Austral. 

Os governos devem harmonizar políticas e 
padrões de desenvolvimento nacional, bilateral 
e programas de trabalho migratório regional 
para assegurar a protecção dos direitos básicos 
de migrantes e aproveitar os benefícios da 
migração nos países de origem e destino. Em 
primeiro lugar, uma estrutura institucional 
clara desenvolvida por migrantes internos e 
externos, guiada pelo Ministério do Trabalho, 
irá melhorar a implementação e coordenação da 
migração laboral. Além disso, a coordenação de 
mecanismos interinstitucionais pode organizar 
o envolvimento de outras instituições-chave ao 
nível nacional. Para garantir o bem-estar das 
nações no estrangeiro, Estados-Membros podem 
ou decretar medidas reguladoras ou fornecer 
serviços de apoio. A negociação do acordo 
bilateralde trabalho migratório entre os Estados 
fornece uma importante oportunidade para 
clarificar a protecção dos migrantes. 

Ao nível nacional, os objectivos da política 
para a melhoria da gestão do migração laboral 
devem incluir o desenvolvimento de sistemas 
de protecção social forte para trabalhadores 
temporários e mecanismos de monitoria de 
agências de emprego privado. Mais adiante, a 
política de mobilidade laboral deve trabalhar 
para a qualificação dos migrantes nos países 
de destino. Como prova das condições e 
competências do mercado laboral nas Maurícias 
e na Zâmbia, a mobilidade laboral pode ocorrer 
entre países com diferenças em termos de 

competências e estruturas legais. Para capitalizar 
estas oportunidades e facilitar a migração 
circulatória, estruturas legislativas nacionais 
devem estar alinhadas com as necessidades do 
mercado laboral, e os Estados-Membros devem 
procurar parceiros de cooperação no sector do 
trabalho para fornecer análises actualizadas.  

Programas de migração temporária podem 
conduzir a desenvolvimentos regionais através do 
fornecimento de trabalhos para indivíduos rurais 
que têm falta de rendimento, ou para aqueles 
que não podem encontrar trabalho devido à 
imcompatibilidade das suas competências. Os 
programas podem aumentar a flexibilidade 
dos mercados laborais nacionais, minimizar a 
deslocação de trabalhadores locais, e servir 
como primeira impressão para os trabalhadores 
interessados na migração permanente e 
promoção das trocas culturais. A concepção 
deste modelo de migração laboral circular dentro 
da SADC (CLMM) constitui o primeiro passo 
rumo a captura destes benefícios através do 
desenvolvimento de um mecanismo sofisticado 
visando a organização da mobilidade do migrante 
e assegurando o seu regresso e reintegração. 
Um ciclo migratório temporário bem regulado 
de cinco fases que começa desde a Planificação 
até ao Regresso pode trazer benefícios para 
empregadores, assim como para os trabalhadores 
migrantes e suas famílias. 

Seguindo adiante, a OIM espera continuar a sua 
colaboração com a SADC e os Estados-Membros 
da OIM para estabelecer e implementar 
estruturas intra-estatais e inter-regionais em 
toda a região para melhor facilitar a mobilidade 
laboral. A OIM vai continuar a parceria como 
governo e sociedade civil, incluindo associações 
de Migrantes, para procurar formas inovadoras 
de assistir os migrantes temporários depois do 
regresso, colocando vários recursos para sua 
reintegração com sucesso. Por último, a OIM vai 
trabalhar para assegurar que os trabalhadores 
migrantes temporários estejam melhor protegidos 
através do desenvolvimento e implementação de 
estratégias de migração laboral ao nível nacional 
e regional. 
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Nós oferecemos este Guia Regional para a 
Facilitação da Mobilidade Laboral Sul-Sul na África 
Austral l para fornecer recomendações claras que 
possam auxiliar os Estados-Membros da SADC a 
desenvolver soluções de políticas nacionais para 
a melhoria da governação de migração laboral.
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Anexos

Anexo 1: Agências de Migração Laboral e Procedimentos nas 
Maurícias e na Zâmbia 

A. Ministérios do Trabalho e outras entidades das Maurícias e da Zâmbia envolvidas na gestão 
da migração laboral 

País Título do Ministério/entidade Mandato (s) na migração laboral

Maurícias

Ministério do Trabalho, 
Emprego, Relações Industriais e 
Capacitação  

No comando da coordenação geral do programa de migração 
laboral através da Divisão do Trabalho/ – Unidade de 
Autorização de Trabalho para Migração  Laboral para dentro 
do país e Divisão de Emprego para migrações para fora do país, 
que têm como função a gestãode  programas de  migração 
circular com o Canadá e a Itália, em forte coordenação com a 
OIM das Maurícias;  têm um importante papel nas negociações 
de acordos de migração laboral

Gabinete de Investimento 
e Gabinete de Imigração e 
Passaportes

Coordena a emissão de autorizações para profissionais

Zâmbia

Ministério do Trabalho e 
Segurança Social 

Mandato e responsabilidade no concernente ao trabalho 
migratório; é também responsável pelo desenvolvimento de  
outras orientações 

Ministério do Interior Coordena a emissão de autorizações de trabalho em consulta 
com o Ministério do Trabalho 

Fonte: Autor baseado em informações recolhidas através de revisões de literatura e em reuniões de trabalhostécnicas nacionais na Mauritânia 
e Zâmbia. 
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Anexo 3: Lista de Pessoas Entrevistadas na Zâmbia 

Nome Organização Posição Mandato/Sector
1 Dr K.V. Rao Clínica Médica Baba Chefe Executivo Saúde

2 Sr. Tom Ryan Centro Médico para Cuidar de 
Negócios 

CEO Saúde

3 Sr. Gerson Banda Escritório Central de Estatísticas Planificador Sénior Governo

4 Sr. Peter Mwansa Hospital Coptic Gestor de Recursos Humanos Saúde

5 Sra. Jane Lewis Corpo Médico Gestora Clínica saúde

6 Sra. Mubanda Chileshe Departamento de Migração Chefe de Pesquisa e 
Planeamento 

Governo

7 Sr. Elijah Mhango Consultores Ecores Director de Gestão IT & Media

8 Sra. Sipiwe Mwanza Hospital Fairview  Directora de RH Saúde

9 Sra. Beatrice Zulu Conselho Geral de Enfermagem 
da Zâmbia 

Escrivã em exercício Saúde

10 Dr. Mary Zulu Conselho de profissionais de 
Saúde da Zâmbia 

Escrivão Saúde

11 Sra. Chileshe Munyandi Centro Médico Health Shield Administradora de Hospital Saúde

12 Sra. Benjamin Kabaso Hospital Hilltop Administrador de Hospital Saúde

13 Sr. Jimmy Lungu Hotel & Tourism Training 
Institute Trust

Gestor de Desenvolvimento Saúde

14 Sr H.N. Nshika Departamento de Migração Oficial de Relações Públicas Governo

15 Sra. Annie Lane Organização Internacional para 
as Migrações (IOM)

Oficial Nacional Agência de 
Desenvolvimento

16 Sra. Getrude Kasanka Levy General Hospital Directora Administrativo 
Hospitalar 

Saúde

17 Sr. Moobwe Njemba Lusaka Trust Hospital Administrador de Hospital Saúde

18 Dr Kennedy Lishimpi Ministério da Saúde Director-Cuidados Clínicos & 
Serviços de Diagnósticos

Saúde

19 Sr. Wisdom Chelu Ministério da Saúde Coordenador Nacional de 
Anestesia 

Saúde

20 Sr. David Banda Ministério de Trabalho e 
Segurança Social 

Director de Planificação  Governo

21 Sra. Peggy Mlewa Ministério do Trabalho e 
Segurança Social

Directora de Planificação  Governo

22 Sr. Michael Makondo MTN Gestor de Capital Humano & 
Remuneração 

Telecomunicações

23 Dr Edna Chikoye Laboratórios Nkanza Consultor édico Saúde

24 Dr Ruby Correos Centro Médico Northmead Director Médico Saúde

25 Sra. Patricia Mwanza Pearl of Health HR Officer Saúde

26 Sra. Roseanne Thorne Precision Recruitment 
International

Gestor de País RH

27 Dr Velepi Mtonga Divisão de Gestão de Serviços 
Públicos

Secretário Permanente Governo

28 Sr. Bonface Nalishiwa Divisão de Gestão de serviços 
Públicos 

Director do Departamento 
de Recursos Humanos 

Governo
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Nome Organização Posição Mandato/Sector
29 Sr. Charm Kalimbika Divisão de Gestão de Serviços Director de Assistência, 

Treinamento, Pesquisa & 
Planeamento 

Governo

30 Sr. Katongo Kahinga Self Help Africa Chefe, Finanças e 
Administração 

Agricultura

31 Sra. Pricilla Kampamba Sunbird Eye Clinic Transmitido aos RH pela 
Recepção 

Saúde

32 Dr Ayshat Gasanalieva Teba Medical Hospital Director Médico Health

33 Sr. Kenneth Sichinga Técnica de Educação, 
Vocacional & Autoridade 
de Capacitação e 
Empreendedorismo (TEVETA)

Gestor de Desenvolvimento 
de Sistemas de Capacitação

Governo

34 Sr. Justin Songeya Tiny Tim & Friendss Dir de Dep. De Programas & 
Operações 

Saúde

35 Prof Sekeleni Banda Universidade da Zâmbia (UNZA) Professor de Medicina Educação

36 Dr Chipepo Kankasa Hospital Universitário (UTH) Director do programa 
do Centro Pediátrico de 
excelência de HIV/SIDA

Saúde

37 Dr Ben Chirwa Hospital Universitário (UTH) Superintendente Médico 
Sénior Senior /MD de UTH

Saúde

38 Sra. Mwinga Tolosi  Hospital Universitário  (UTH) Chefe Oficial de Enfermagem Saúde

39 Dr Selestine Nzala UNZA – Escola de Medicina, 
Estudos de Pós-graduação em 
Assistência 

Docente Sénior Saúde

40 Dra. Patricia Katowa-
Mukwato

UNZA – Escola de Medicina, 
School of Medicine, Estudos 
de graduação de assistentes de 
Dean 

Docente Saúde

41 Dr. Sody Mweetwa-
Munsanka

UNZA - Escola de Medicina, 
Dep. Ciências Biomédic

Docente Saúde

42 Dr. Geoffrey Kwenda UNZA – Escola de Medicina, 
Dep. Ciências Biomédicas 

Chefe de Departamento Saúde

43 Sr. Timothy Katenga UTH - Departamento de 
Patologia & Microbiologia 

Chefe de Laboratório 
Cientista 

Saúde

44 Dr Hamakwa Mantina UTH – Departamento de 
Patologia & Microbiologia 

Chefe de Departamento Saúde

45 Dr. Sumbukeni Kowa UTH – Laboratório de 
Alimentação e Controle de 
Drogas 

Chefe de Departamento Saúde

46 Sr. Clement Chipungu Vision Care Opticians Director – Marketing Saúde

47 Sra. Sombo Kaweza Agência de Desenvolvimento 
da Zâmbia 

Especialista, Pesquisa e 
Política 

Associação

48 Sr. Hilary Hazele Federação de Empregadores da 
Zâmbia 

Gestor e Economista Associação

49 Sr. Justin Kangwa Instituto de Recursos Humanos 
da Zâmbia 

Presidente Associação

50 Dr Aaron Mujajati Associação Médica da Zâmbia Presidente Sa’ude

51 Sra. Manzia Chibomba União dos Agricultores 
Zambianos 

Economista Sénior Agricultura

Fonte: StraConsult.
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Anexo 4: Política actual e quadro regulador sobre migração 
laboral em 9 países da Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral

País Política Nacional sobre 
Migração Laboral?

Regulamento (s) sobre Migração 
para dentro do país ?

Regulamento na Migração 
para fora do país?

República Democrática 
do Congo

Madagáscar

Malawi

Maurícias Em desenvolvimento

Moçambique

Namíbia Em desenvolvimento

República Unida da 
Tanzânia

Em desenvolvimento

Zâmbia

Zimbabué Em desenvolvimento

Fonte: StraConsult.

Anexo 5: Lista de Políticas Africanas e Quadros Reguladores 

1. Protocolo da SADC sobre a Facilitação de Circulação de Pessoas 2005 e todos os documentos 
relevantes para encorajar a ratificação e implementação de protocolos. Isso inclui nomeadamente 
o Plano de Acção de Trabalho Migratório da SADC (2013-2015/2016-2019) e Quadro Político de 
Migração Laboral na SADC.  

2. Protocolo da Livre Circulação e seus Processos de implementação da Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental (ECOWAS). Estes serão analisados como um exemplo da estrutura 
regional, que se tornou uma força dentro do contexto Africano e empreendeu vários passos para 
garantir a sua implementação total. É importante tomar norta do  programa (2013-2018) que 
promove a livre circulação, residência e estabelecimento dos cidadãos da ECOWAS. Financiado pela 
União Europeia, o programa visava promover o diálogo regional sobre a mobilidade laboral dentro 
do Processo Consultivo Regional para o Diálogo Migratório na África Ocidental, fortalecimento de 
sistemas de informação de mercados e coordenação entre as agências de emprego público para 
fornecer informações actualizadas e realísticas das necessidades do mercado laboral em cada um 
dos países; extensão do acesso a segurança social e cobertura de trabalhadores migrantes e garantir 
a portabilidade dos direitos sociais; fortalecimento da capacidade institucional para a luta contra o 
tráfico de pessoas.

3. Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento de um Quadro Político da Migração 
Regional – O quadro foca-se em medidas de fortalecimento normativo, institucional e directrizes 
que colaboram para a gestão da migração na região. Fornece uma orientação de políticas 
compreensivas e integradas nas questões temáticas em relação à migração: a) Migração Laboral, 
b) Gestão de Fronteiras c) Migração Irregular, d) Deslocação Forçada, e) Direitos Humanos 
dos migrantes f) Migração Interna, g) Dados da Migração, h) Migração e Desenvolvimento e  
i) Cooperação Inter-Estatal e parcerias. Destaca também outras ramificações sociais de migração 
e saúde, ambiente, género, conflitos, etc. Além disso, traz recomendações específicas para serem 
adaptadas e implementadas pelos Estados-membros.



69Guia Regional para a Facilitação da 

Mobilidade Laboral Sul-Sul na África Austral

4. Livre Circulação Laboral na Comunidade da África Oriental.59 Uma vez que o cometimento de Estados 
parceiros parece estar a mover-se mais rápido do que outras comunidades económicas regionais 
(RECs), este protocolocomprometeu-se a abrir as seguintes categorias de trabalhadores em 2010: 
Burundi – profissionais; Quénia – gestores, profissionais, técnicos e profissionais associativos, 
negócios e trabalhadores relacionados ao comércio; Ruanda – profissionais e técnicos e profissionais 
associativos; República Unida da Tanzânia – profissionais e técnicos e profissionais associativos; 
Uganda – gestores, profissionais, técnicos e profissionais associativos, arte e trabalhados relacionados 
com comerciantes.

5. Posição Comum sobre a Migração e Desenvolvimento da União Africana (2006) – reitera a importância 
do estabelecimento regular e transparentede políticas de migração laboral abrangentes; legislação e 
estrutura nos níveis regionais e nacionais podem resultar em benefícios significativos para os Estados 
de origem e destino. 

6. Quadro de Políticas Migratórias para África (2006) – que declarou que a “ A migração laboral é uma 
realidade actual e histórica na África, com impacto directamente na economias e sociedades dos 
Estados Africanos de várias formas. O estabelecimento regular, transparente de compreensivo das 
políticas de migração laboral, legislação e estruturas nos níveis nacionais e regionais pode resultar em 
benefícios significativos para os Estados de origem e destino.” Ao mesmo tempo, a migração coloca 
desafios para África, levantando assuntos de fuga de cérebros, discriminação e exclusão social. Ainda 
assim a migração laboral pode e serve como uma máquina de crescimento e desenvolvimento para 
todas as partes envolvidas.

7. Declaração sobre Migração da União Africana (Junho 2015) – reafirma compromissos anteriores com 
vista a acelerar a mobilidade e integração no continente, migrações em desenvolvimento enquanto 
lida com migrações regulares e irregulares.

8. Programa Conjunto de Migração Laboral (Janeiro 2015) – dentro do contexto do Quadro de Políticas 
para África, o Programa da JLMP sobre Governação da Migração Laboral para o Desenvolvimento 
e Integração em Áfricaestá a colaborar com as Comunidades Económicas Regionais de África 
e OIM, OIT, UNECA e UNDP. Este novo programa precisa de ser tomado em consideração quando 
idealizadaa Matriz de Exportação de Migração Laboral confome o programa de 4 anos proposto 
da JLMP. Alguns dos objectivos que se seguem podem ser suportados através do desenvolvimento 
de tais matrizes de exportação: (i) domesticação de padrões internacionais na migração laboral,  
(ii) encorajar a implementação da harmonização dos regimes de livre circulação e coerência nacional 
das políticas de migração laboral em RECs., (iii) Resolver a disparidade entre competências e 
qualificações, enquanto aumenta o reconhecimento das qualificações de harmonização ao longo da 
África; (iv) capacitar as Instituições de Trabalho para realizar uma governação da migração laboral, 
políticas e administração.

9. Quadro Multilateral da OIT sobre  Migração Laboral (2006) – constitui um conjunto de princípios 
não-vinculativos que visam a assistência governamental, parceiros sociais e intervenientes nos seus 
reforços de regular e proteger a migração laboral. Isso fornece um conjunto abrangente de orientações 
baseadas em direitos e princípios para que uma compilação global de boas práticas de migração 
laboral possa ser desenvolvida pelos governos e parceiros sociais. 

10. Quadro de Orientação sobre a Exportação da Migração Laboral para o Ruanda (2015) – visa regular 
a migração laboral para assegurar que os benefícios envolvidos sejam bem maximizados por todas as 
partes envolvidas, e manter os formuladores de políticas de desenvolvimento de recursos humanos e 
estratégias informadas no Ruanda.

11. Programa Acelerado sobre Integração Económica (APEI), que trata da facilitação de negócios e 
mobilidade de talentos dos países participantes: Malawi, Maurícias, Moçambique Seicheles e Zâmbia. 
O projecto é destinado a dois grandes aspectos além-fronteiras. A componente I foca na circulação 
relacionada com migração, incluindo tanto negócio de curto-prazo assim como visitas profissionais e 
tarefas, e empregos de longo-prazo, facilmente localizáveis com profissionais altamente qualificados. A 
componente II é destinada a assuntos relacionados com mobilidade, nomeadamente desenvolvimento 
de competências e integração de mercados laborais. 

59 http://siteresources.worldbank.org/SPLP/Resources/461653-1253133947335/6440424-1271427186123/6976445-1271432492689/Free_
movement_of_labour_in_the_EAC_FINAL.pdf

http://siteresources.worldbank.org/splp/resources/461653-1253133947335/6440424-1271427186123/6976445-1271432492689/free_movement_of_labour_in_the_eac_final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/splp/resources/461653-1253133947335/6440424-1271427186123/6976445-1271432492689/free_movement_of_labour_in_the_eac_final.pdf
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