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Projeto 
 

«Apoio e Pareceres para Administrações Públicas Africanas Responsáveis por Iniciativas sobre 
Migração e Desenvolvimento na Rota Migratória da África Ocidental» 

 
 

 
Plano de Trabalho Setorial Conjunto para o Desenvolvimento de um Plano de Comunicação 

Destinado a Mobilizar as Poupanças dos Migrantes Para Atividades Produtivas 
 

 

1. Desenvolvimento de um plano de trabalho  setorial conjunto: processo e intervenientes 

O projeto MeDAO implementado pela FIIAPP (Fundação Ibero-americana Internacional para a 
Administração e Políticas Públicas - Espanha), em parceria com o GIP International (Grupo de 
Interesse Público para o desenvolvimento de assistência técnica e cooperação internacional - França) e 
o CeSPI (Centro para o Estudo da Política Internacional - Itália) é financiado pela Comissão 
Europeia e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Espanha. 
Tem como objetivo fortalecer as capacidades das administrações públicas encarregues de identificar e 
gerir iniciativas ao abrigo dos quatro eixos da Migração e Desenvolvimento,1promovendo os efeitos 
positivos da migração no desenvolvimento em quatro países, nomeadamente: Cabo Verde, Costa do 
Marfim, Marrocos e Senegal.  
 
A terceira fase do projeto fornece apoio técnico para a implementação de um plano de trabalho  
setorial conjunto relativo às ações a serem implementadas no projeto no decorrer de 8 meses: 
outubro de 2012 – maio/junho de 2013. Foi levado a cabo um workshop participativo para o 
desenvolvimento deste plano de trabalho na Praia a 18 e 19 de setembro de 2012, sob os auspícios 
da instituição parceira do projeto, o Instituto das Comunidades  (doravante, IC). 
 
Como o IC escolheu explorar os mecanismos destinados à promoção dos efeitos económicos e 
sociais da migração no desenvolvimento, especialmente na mobilização das poupanças dos 
migrantes para atividades produtivas, o workshop concentrou-se na seleção de ações estratégicas a 
serem implementadas nesta área. 
 
Para além dos representantes do IC2 e do Ministério das Comunidades (MDC),3participaram no 
workshop representantes das seguintes instituições: a Agência para o Desenvolvimento e Inovação 
Empresariais e o ministério responsável pela sua supervisão, o Ministério do Turismo, Indústria e 
Energia; a  Cabo Verde Investimentos (sob a mesma supervisão); o Ministério do Desenvolvimento 
Rural; o Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima; a Direção-Geral das Alfândegas (sob a 
supervisão do Ministério das Finanças e Planeamento); o Instituto Nacional de Estatística; Banco de 
Cabo Verde; a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e a Associação Nacional de 
Municípios de Cabo Verde. Também estiveram presentes representantes da Bolsa de Valores de Cabo 
Verde, de instituições financeiras (Caixa Económica de Cabo Verde e Banco Comercial do Atlântico ) 

���������������������������������������� �������������������
1 Desenvolvimento de programas de formação relacionados com o emprego; proteção social de migrantes e das suas famílias; mecanismos 
para a promoção dos efeitos sociais e económicos da migração no desenvolvimento; fortalecimento da ligação da diáspora com o seu país de 
origem.�
2 Incluindo representantes do projeto CAMPO, integrado na estrutura do IC no final de 2011.�
3 Até agora uma organização independente, o IC irá tornar-se uma Direção-Geral do MDC.�
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e de organizações da sociedade civil (Organização das Mulheres de Cabo -Verde, Plataforma das 
ONG’s, Associação MORABI).  
 
2. Análise estratégica 
 

2.1. Desafios e Questões 
 
A emigração é uma caraterística fundamental da sociedade cabo-verdiana4 e as remessas 
desempenham um papel vital na economia do país. O Banco de Cabo Verde distingue estatisticamente 
as remessas (remessas dos emigrantes) dos investimentos feitos por migrantes (investimento dos 
emigrantes), classificando transferências superiores a 10 000 € como um investimento. Esta 
classificação sublinha o pequeno valor dos investimentos, feitos principalmente no setor 
imobiliário, em comparação com o valor das transferências de remessas, que correspondeu a 10,2% 
do PIB em 2011. No geral, as poupanças dos migrantes não estão muito centradas em atividades 
produtivas, tais como o investimento e o empreendedorismo. 
Contudo, Cabo Verde, caraterizado por um sistema político democrático estável, tem várias vantagens 
a seu favor em termos de boa governação e melhoria do clima de negócios, que promovem atividades 
produtivas na sua diáspora. Estas condições são reforçadas por uma ampla gama de iniciativas, 
especificamente direcionadas para os migrantes, que incluem: uma série de produtos financeiros e 
serviços específicos, oferecendo isenções e subsídios das taxas de juros; incentivos alfandegários 
especiais, especialmente para migrantes que regressem; programas que apoiam o empreendedorismo 
migrante, etc. Para além disso, os migrantes têm a oportunidade de beneficiar de incentivos fiscais e 
alfandegários e programas de apoio destinados à promoção do investimento estrageiro no geral. 
Existem inúmeros obstáculos à mobilização efetiva das poupanças dos migrantes para atividades 
produtivas, mas o mais significativo prende-se com a falta de coordenação interinstitucional e de 
uma estratégia abrangente que possam servir como uma referência transsectorial e guiar as ações 
dos diversos intervenientes. Várias instituições públicas sob a supervisão de diferentes ministérios a 
funcionar de modo independente, levando à duplicação e ao desperdício de recursos. Um bom 
exemplo é o apoio do empreendedorismo através de serviços que fornecem informação, assistência e 
apoio para desenvolver planos de negócios, uma vez que tais serviços (que podem ser especificamente 
direcionados aos migrantes ou a um público-alvo maior do qual os migrantes fazem parte) são 
oferecidos pelo IC, CAMPO (agora parte do IC), pela ADEI (Agência para o Desenvolvimento 
Empresarial e Inovação) e pelo Cabo Verde Investimentos. No passado recente, também houve vários 
fundos para apoiar o empreendedorismo, financiados por vários parceiros de desenvolvimento, que 
incluíram: fundos de capital de risco da ADEI, um fundo de start-up do CAMPO; e fundos de crédito 
da Organização de Mulheres Cabo-verdianas (OMCV) como parte do projeto «Remessas de 
migrantes para o desenvolvimento», etc. (estando este último completamente terminado). Por 
conseguinte, a questão da coordenação e racionalização, que também se aplica a intervenientes 
não-governamentais no setor privado e da sociedade civil, parece ser essencial.  
O outro grande ponto fraco do sistema atual prende-se com a informação e comunicação 
direcionadas aos migrantes, quer seja relacionada com oportunidades existentes ou mecanismos de 
incentivo e apoio para o investimento e empreendedorismo em Cabo Verde. Os emigrantes não têm 
noção quer das realidades económicas do país quer dos incentivos a decorrer especificamente 
concebidos para os auxiliar. Quanto aos incentivos destinados a promover o investimento estrangeiro 
no geral, os migrantes não têm muitas vezes noção de que podem ser elegíveis para os mesmos como 
cabo-verdianos na diáspora. As dificuldades nesta área devem-se parcialmente a problemas com a 
coordenação, em que, por exemplo, cada interveniente comunica no seu próprio campo de ação. Não 
existe nenhum meio de comunicação unificado para migrantes, que compile informação acerca das 
oportunidades económicas que existem no país e de todos os produtos, serviços e esquemas de 
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4 De acordo com o Banco Mundial, a taxa de emigração foi de 37,5% em 2010, porém é muitas vezes estimado que a diáspora cabo-
verdiana, no seu todo, é superior à população realmente residente em Cabo Verde. �
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incentivo e apoio ao investimento e empreendedorismo. Esta comunicação fragmentada também 
carateriza os eventos (feiras, fóruns, etc.) organizados no estrageiro pelos diferentes intervenientes. 
Por enquanto, Cabo Verde está longe de falar com uma voz unificada aos empreendedores e 
potenciais investidores na sua diáspora e de lhes apresentar uma imagem coerente. Está em falta uma 
estratégia de comunicações abrangente, que iria esclarecer os objetivos, grupos-alvo, principais 
mensagens e o papel dos diferentes intervenientes na sua implementação, incluindo embaixadas e 
consulados.  
 

2.2. Focalizações estratégicas 
 
O plano de trabalho apresentado abaixo tem como objetivo lidar com estes desafios e questões com 
base nas seguintes focalizações estratégicas. 
 

2.2.1. Coordenação, cooperação e parcerias 
 
O fortalecimento da coordenação interinstitucional e da cooperação com os intervenientes relevantes 
no setor privado e na sociedade civil foi identificada como uma prioridade-chave estratégica. Parece 
necessário incluir todas as atividades que promovem o empreendedorismo e investimento migrante 
numa estrutura coerente e perfilar estas atividades. Contudo, este é um projeto a médio termo que 
recai na jurisdição das autoridades cabo-verdianas,5motivo pelo qual a forma como se lida com este 
aspeto é considerada como sendo paralela às atividades do projeto, mas sem requerer o apoio técnico. 
Ao invés, o apoio técnico para o projeto irá concentrar-se na componente comunicativa, de acordo 
com as conclusões retiradas do workshop. As duas abordagens estão intimamente relacionadas, uma 
vez que um dos objetivos principais de desenvolver e implementar uma estratégia de comunicação 
destinada a mobilizar as poupanças dos migrantes para atividades produtivas é precisamente 
fortalecer a coordenação, consultoria e parcerias, com ênfase especial em parcerias público-
privadas. 
 

2.2.2. Em direção a uma estratégia de comunicação e planeamento coordenados 
 
De modo a lidar com as atuais falhas na sua política de comunicação, Cabo Verde tem de fornecer 
uma resposta coordenada à falta de conhecimento dentro da diáspora acerca de oportunidades 
económicas em Cabo Verde e à falta de mecanismos mais específicos e visibilidade de incentivos e 
apoio destinados a promover o investimento e empreendedorismo migrantes. O desenvolvimento de 
um plano de comunicação irá permitir delinear a ação de diferentes intervenientes e incorporá-la 
numa estrutura de uma estratégia plurianual, em conjunto com as prioridades nacionais para o 
desenvolvimento do país, que estão especificadas no Documento da Estratégia de Crescimento e 
Redução de Pobreza 2012-2015 (DSCRP III). Este plano será baseado numa análise detalhada dos 
grupos-alvo, destinando-se a definir melhor as mensagens principais, em que os diferentes 
segmentos da diáspora poderão ser priorizados para promover diferentes tipos de atividades 
económicas.6. Para além de assegurar que as mensagens são consistentes, é necessário desenvolver 
ferramentas e materiais de comunicação comuns: publicações, websites, eventos e visitas 
organizados em parceria, programas de rádio e televisão, etc. De modo a dar resposta a estes desafios, 
este plano de trabalho consiste em duas fases diferentes: uma fase para desenvolvimento do plano de 
comunicação em si e uma fase de apoio para implementar determinadas ações no plano de 
comunicação, que terá a ver com o desenvolvimento das publicações conjuntas e com a sua 
���������������������������������������� �������������������
5 A criação recente do MDC também se enquadra nesta estrutura, uma vez que este novo ministério tem como objetivo coordenar todas as 
iniciativas relacionadas com a migração e as comunidades cabo-verdianas.�
6 O posicionamento no ciclo de migração é, por exemplo, um componente de perfil importante. Por exemplo, a segunda e até terceira 
gerações têm muitas vezes perfis mais interessantes e recursos para o investimento e empreendedorismo, mas são caraterizadas como tendo 
um distanciamento emocional e não terem grande noção da realidade do país, incluindo as mudanças a nível linguístico (baixa proficiência 
em português), exigindo portanto uma abordagem comunicativa distinta.�
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disseminação.�O desenvolvimento e implementação deste plano de comunicação irá, deste modo, 
fornecer uma primeira experiência de cooperação prática para todos os intervenientes envolvidos na 
mobilização das poupanças dos migrantes para atividades produtivas, o que irá contribuir para o 
desenvolvimento de uma coordenação estratégica e poderá facilitar a adoção a médio prazo de uma 
estrutura estratégica global nesta área. 
 
3. Plano de trabalho  setorial conjunto para o desenvolvimento de um plano de comunicação 

destinado a mobilizar as poupanças dos migrantes para atividades produtivas 
 
Objetivo geral: Contribuir para a promoção dos efeitos económicos e sociais da migração no 
desenvolvimento mobilizando as poupanças dos migrantes para atividades produtivas. 
 
Objetivo específico: Apoiar Cabo Verde no desenvolvimento de um plano de comunicação destinado 
a mobilizar as poupanças dos migrantes para atividades produtivas. 
 
Os resultados e objetivos descritos abaixo foram concebidos para atingir estes objetivos. 
 
Resultado esperado n.º 1 É desenvolvido um plano de comunicação destinado a mobilizar as 
poupanças dos migrantes para atividades produtivas. 
 
Pré-requisitos:  
 
Criação de mecanismos de coordenação e cooperação 
 
As atividades detalhadas abaixo irão ser implementadas com o apoio do projeto com início em 
outubro / novembro de 2012. 
 
De modo a serem levadas a cabo sem percalços, é necessário, em simultâneo e sob liderança do 
MDC, implementar mecanismos de coordenação interinstitucional e cooperação com os 
intervenientes relevantes no setor privado e na sociedade civil (por exemplo, na forma de um grupo 
de trabalho).� Tais mecanismos parecem ser necessários de modo a desenvolver uma estratégia 
abrangente para mobilizar as poupanças dos migrantes para atividades produtivas, mas também, a 
curto prazo, para implementar as atividades de comunicação planeadas como parte do plano de 
trabalho. Enquanto aguarda a sua formalização, o MDC poderá marcar reuniões ad hoc dos 
membros do futuro grupo de trabalho, conforme necessário, de modo a auxiliar a implementação 
deste plano. 
 
Atividade 1.1. Desenvolvimento da metodologia para estudo da forma de desenvolvimento do plano 
de comunicação 
Um estudo da forma de desenvolvimento do plano irá procurar estabelecer os elementos principais de 
uma estratégia de comunicação coordenada destinada a mobilizar as poupanças dos migrantes para 
atividades produtivas, que será por seu turno implementada num plano de comunicação plurianual. 
Em particular, o estudo terá como objetivo caraterizar os grupos-alvo desta comunicação, avaliar o 
seu nível atual de informação acerca da situação económica de Cabo Verde, as oportunidades para 
empreendedorismo e investimento e os incentivos e esquemas de apoio existentes, bem como analisar 
as suas necessidades e expetativas, que são cruciais para assegurar que as mensagens se adaptam aos 
interesses e preocupações específicos dos grupos-alvo. Também irá concentrar-se na identificação dos 
intervenientes envolvidos no desenvolvimento e implementação do plano de comunicação, em Cabo 
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Verde e nos países de destino,7com base no mapeamento e conduzindo uma análise pormenorizada 
das atividades de comunicação dos diferentes intervenientes (incluindo os seus projetos propostos 
acerca do assunto). Irá levar a recomendações, sendo com base nestas que será desenvolvido o plano 
de ação proposto, definindo: 

- A estratégia de comunicação geral: objetivos gerais de comunicação, grupos-alvo, objetivos 
específicos para cada grupo-alvo; 

- As atividades de comunicação: natureza das atividades a serem organizadas durante o 
período abrangido pelo plano e ferramentas de comunicação escolhidas; 

- O papel dos diferentes intervenientes na implementação destas atividades, bem como os 
mecanismos de coordenação, consultoria e parceria entre eles. 

- A estrutura de monitorização / avaliação do plano (indicadores para medir se os objetivos 
de comunicação foram atingidos e provisões relacionadas com o feedback);� 

- Os recursos humanos e financeiros necessários para a implementação do plano.  
A metodologia detalhada do estudo irá ser desenvolvida pelo perito em comunicações recrutado para 
o projeto. A metodologia irá especificar as diferentes fases do estudo que devem combinar várias 
abordagens:  

- uma revisão da literatura e dos dados existentes sobre empreendedorismo e 
investimento de emigrantes cabo-verdianos no seu país de origem: perfis, recursos, 
motivações, necessidades e expetativas de empreendedores e potenciais investidores, etc.; 
dados estatísticos disponíveis acerca da criação de um negócio (número de negócios criados, 
setores, tamanho e duração das empresas, etc.); e investimento (número de investimentos, 
quantia, natureza, setores, etc.) feito por emigrantes cabo-verdianos;� 

- uma missão de campo a Cabo Verde para encontros bilaterais com todos os intervenientes 
relevantes nos setores público e privado e na sociedade civil em Cabo verde, destinada a 
mapear de modo preciso todas as iniciativas de comunicação existentes e planeadas 
acerca do empreendedorismo e investimento de migrantes: publicações (folhetos, 
brochuras, boletins informativos...), websites, organização de eventos e visitas (feiras, 
fóruns...), difusão radiofónica e televisiva, cooperação com os meios de comunicação, etc.� 

- missões de campo nos dois principais países de residência da diáspora cabo-verdiana 
(Estados Unidos e Portugal),8com o objetivo de melhor compreender quer as caraterísticas 
dos grupos-alvo quer dos parceiros e potenciais condutas para disseminação da comunicação: 
as missões irão incluir reuniões com departamentos das embaixadas e consulados, 
representantes de associações e redes universitárias e empresários, etc., bem como entrevistas 
individuais e em grupo com membros influentes da comunidade empresarial na diáspora 
cabo-verdiana. 

 
Atividade 1.2. Reunião do grupo de trabalho de modo a validar a metodologia para estudo da forma 
de desenvolvimento do plano de comunicação 
Nesta atividade, o perito em comunicação nomeado para o projeto apresenta a metodologia proposta 
para o estudo e faz com que seja validada pelos intervenientes cabo-verdianos: IC / MDC e 
instituições que aspiram a fazer parte do futuro grupo de trabalho. Em particular, esta reunião irá 
permitir esclarecer a contribuição esperada de todos os intervenientes (tipo, formato e agendamento) 
no que diz respeito à partilha de informação e dados necessários para levar a cabo o estudo. Esta 
reunião também irá permitir que o perito recolha contactos relevantes para as missões de campo nos 
Estados Unidos e Portugal. 
 
Atividade 1.3. Condução de um estudo para desenvolvimento do plano de comunicação 
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7 De acordo com uma abordagem-piloto: são planeadas missões de campo nos dois principais países onde reside a diáspora cabo-verdiana 
(Estados Unidos e Portugal). �
8 Serão visitadas, no máximo, duas ou três cidades por país. A metodologia irá incluir os critérios propostos para a escolha destas cidades, 
bem como uma lista das mesmas. �
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O estudo irá ser conduzido pelo perito em comunicações recrutado para o projeto, de acordo com a 
metodologia validada. De modo a que o estudo decorra sem percalços, será necessária a total 
cooperação do IC / MDC e instituições que aspiram a fazer parte do futuro grupo de trabalho de modo 
a que possam participar no processo de consulta (disponibilidade para partilha de informações, 
incluindo através de encontros bilaterais), sendo o seu envolvimento e disponibilidade essenciais de 
modo a delinear um mapa preciso das iniciativas de comunicação existentes e planeadas. Para além 
disso, será pedida a colaboração de embaixadas e consulados, representantes de associações, 
universidades e redes empresariais e profissionais nos Estados Unidos e Portugal, de acordo com a 
metodologia validada. 
 
Atividade 1.4. Reunião do grupo de trabalho de modo a fornecer feedback sobre / validar os 
resultados e recomendações do estudo e delinear o plano de comunicação 
Nesta atividade, o perito em comunicação nomeado para o projeto apresenta os resultados e 
recomendações do estudo e o plano de comunicação plurianual proposto aos membros do futuro 
grupo de trabalho para validação. A reunião também se irá concentrar no detalhe das atividades 
incluídas como parte do plano de ação a ser implementado com o apoio do projeto ao longo do 
período janeiro-maio de 2013 (desenvolvimento de publicações conjuntas e a sua distribuição). Os 
parceiros de desenvolvimento também serão convidados com o objetivo de os informar acerca dos 
resultados e recomendações do estudo e acerca do desenvolvimento do plano de comunicação, de 
modo a procurar apoio para a sua implementação para além do período coberto por este plano de 
ação. 
 
Atividade 1.5. Finalização do plano de comunicação 
O plano de comunicação será finalizado pelo perito em comunicação nomeado para o projeto com 
base nas discussões e comentários recebidos durante o feedback / reunião de validação. 
 
 
Resultado esperado n.º 2 - É apoiada a implementação de certas ações no plano de comunicação 
 
Atividade 2.1. Apoio para o desenvolvimento de publicações conjuntas 
A falta de ferramentas de comunicação unificadas para migrantes, que compilem informação acerca 
das oportunidades económicas que existem no país e de todos os produtos, serviços e esquemas de 
incentivo e apoio ao investimento e empreendedorismo é uma das principais falhas das ferramentas de 
comunicação existentes atualmente em Cabo Verde relacionadas com o assunto. Por conseguinte, o 
projeto irá apoiar o desenvolvimento de tais ferramentas através de um perito em comunicação que irá 
criar propostas para publicações conjuntas: um folheto detalhado e uma brochura. O perito também irá 
fazer propostas para um boletim informativo conjunto (apresentação, formato, conteúdo, 
periodicidade, responsabilidades editoriais e coordenação, recipientes e procedimentos para a 
distribuição), que irá reunir contributos regulares de todos os intervenientes relevantes nos setores 
público e privado e na sociedade civil.  
 
Atividade 2.2. Reunião do grupo de trabalho de modo a fornecer feedback sobre / validar as 
publicações conjuntas propostas 
As publicações conjuntas propostas (folheto detalhado e brochura) desenvolvidas pelo perito em 
comunicação nomeado para o projeto irão ser apresentadas para feedback / validação na reunião 
organizada para o grupo de trabalho. Também serão apresentadas para validação propostas 
relativamente à estrutura, formato e distribuição de papéis para a execução de um boletim informativo 
conjunto. 
 
Atividade 2.3. Finalização das publicações conjuntas 
Com base nas discussões e comentários recebidos durante esta reunião, o 
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