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Programa do atelier país a realizar em Cabo -Verde  

Formulação de um plano de trabalho para a elaboração de uma 
estratégia com vista a melhor atrair as poupanças dos migrantes para as 

actividades produtivas  

Praia, 18 e 19 de Setembro 2012 

 

 
Terça-Feira, 18 de Setembro de 2012 / 1º dia 

9.30h-10.30h      Sessão 1 : Introdução do atelier 

� Alocução de boas-vindas 
� Apresentação do atelier no quadro do projecto MEDAO. Ignacio Suárez, 

Coordenador dos ateliers países, FIIAPP 
� Conteúdo e objectivos do atelier. Francisco Lima Fortes, ADEI ; Rilde 

Fernandes, Banco de Cabo Verde 
� Programa e metodologia do atelier. Julie Héraud, Facilitadora análise FOFA  
� «Tour de table» : apresentação dos participantes 

 

 

10.30h-11.00h     Intervalo para o lanche 

 
11.00h-13.00h   Sessão 2 : As remessas de fundos em Cabo Verde : ponto de 

situação  

� Revisão das iniciativas existentes em Cabo Verde relativamente às remessas 
de fundos dos migrantes (legislação ; quadro institucional ; ambiente de 
negócios) 

� Debate entre os participantes sobre as apostas ligadas à elaboração de 
uma estratégia com vista a melhor atrair as poupanças dos migrantes para 
actividades produtivas e sobre os objectivos pretendidos através da 
implementação de acções nesse domínio   

� Levantamento das partes envolvidas : grupo-alvo e beneficiários finais ; 
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potenciais actores e parceiros de implementação  
� Síntese dos debates : esclarecimentos sobre os objectivos prioritários, grupos-

alvo e beneficiários finais, assim como dos actores e parceiros-chave de 
implementação a ter em consideração.  
 
 

13.00h-14.00h    Intervalo para o almoço 

 
14.00h-17.00h  Sessão  3 : Aplicação da Análise FOFA (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças) (1) 

-Facilitação do trabalho entre os participantes sobre a identificação das Ameaças, 
Oportunidades,  

Forças e Fraquezas a considerar na implementação de acções com vista a melhor 
atrair as poupanças  

dos migrantes para actividades produtivas 

� Elaboração de um primeiro draft de matriz FOFA 
 

Quarta-Feira,  19 de Setembro 2012 / 2º dia 

9.30h-11.00h       Sessão  4 : Aplicação da Análise  FOFA (2)  

� Facilitação do trabalho entre os participantes sobre a finalização da matriz 
FOFA 

� Identificação dos eixos estratégicos para a elaboração de uma estratégia 
com vista a melhor atrair as poupanças dos migrantes para actividades 
produtivas, de acordo com a matriz FOFA.  
 

11.00h-11.30h     Intervalo para o lanche  

 
� 11.30h-13.00h Sessão 5 : Identificação de um plano de trabalho sectorial 

para a elaboração de uma estratégia com vista a melhor atrair as 
poupanças dos migrantes para actividades produtivas de acordo com a 
matriz FOFA.  

� Facilitação do trabalho entre os participantes sobre a elaboração de um 
plano de trabalho sectorial a implementar no quadro do projecto (resultados 
esperados, actividades, papel dos diferentes actores, indicadores de 
seguimento e avaliação)  

� Identificação conjunta das necessidades correspondentes em matéria de 
assistência técnica 
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13.00h-14.00h Intervalo para o Almoço 

 
14.00h-17.00h Sessão 6 : Conclusões do Atelier 

� Apresentação de um primeiro esboço do plano de trabalho sectorial e de 
definição das necessidades em matéria de assistência técnica, Julie Héraud, 
moderadora análise FOFA 

� Balanço do atelier : Francisco Lima Fortes, ADEI ; Rilde Fernandes, Banco de 
Cabo Verde. 

� Encerramento do atelier. Ignacio Suárez, Coordenador ateliers país, FIIAPP. 

 

 

 


