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Reunião Inaugural do Comité de Pilotagem (CdP) 

Para Validação da Metodologia do Estudo para a formulação de um plano de comunicação com 

vista a mobilizar as poupanças dos migrantes para actvidades produtivas 

Hotel Pestana Trópico, Cidade da Praia 

Acta da Reunião 14 de Dezembro de 2012 

 

1. Presença dos membros do Comité de Pilotagem (CdP) 

Francisco Carvalho, Ministério das Comunidades 

Rosângela Alfama, Ministério das Comunidades 

Nadir Delgado, CAMPO, Ministério das Comunidades 

Anastácio Silva, Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima 

Ana Cristina Mendes, Cabo Verde Investimentos 

Amílcar Monteiro, Camara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento 

Yuri Queita, Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde 

Edmilson Mendonça, Bolsa de Valores de Cabo Verde 

EloÍsa Cardoso, Organização das Mulheres de Cabo Verde 

Frantz Tavares, Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação 

Carlos Monteiro, Ministério do Desenvolvimento Rural 

Maria de Lurdes Pires, Ministério do Desenvolvimento Rural 

Sónia Melo, Consultora MeDAO/FIIAPP 

Daya Almeida, Consultora MeDAO/FIIAPP 

Marzia Cardinali, Coordenadora técnica MeDAO/FIIAPP 

Fatoumata Niang Nioux, Encarregada do projeto MeDAO/FIIAPP 

 

2. Apresentação e enquadramento do projeto 

 

O Diretor-Geral do Ministério das Comunidades (MDC), Francisco Carvalho, apontou a importância 

desta iniciativa e sublinhou que os temas relacionados à migrações dizem respeito a todas as 
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instituições presentes, portanto de extrema relevância para o país. 

A coordenadora técnica do projeto MeDAO, Marzia Cardinali, apresentou a concepção e estado do 

projeto, sublinhando a inserção dos atores cabo-verdianos neste contexto.  O projeto “Appui et 

Conseil aux Administrations Publiques Africaines responsables des initiatives sur la migration et le 

développement, dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » desenvolve-se em quatro eixos 

prioritários e três fases (relatórios nacionais, estudo comparativo e actividades complementares nos 

países em questão – Cabo Verde, Costa do Marfim, Marrocos e Senegal). No que concerne Cabo 

Verde, em setembro de 2012, foi desenvolvido um plano de trabalho que definiu como prioridade a 

concepção de um plano de comunicação destinado a mobilizar as poupanças dos migrantes para 

actividades produtivas.  

Neste contexto, o seguinte calendário indicativo de actividades deve ser considerado: 

 

Reunião de validação do plano de comunicação CV Fevereiro 2013 

Implementação/seguimento do plano de comunicação Março a Abril 2013 

Finalização dos produtos de comunicação Maio 2013 

Seminário final em Madrid Junho 2013 

 

3. Apresentação da metodologia1 

 

Sónia Melo e Daya Almeida, consultoras do projeto, apresentaram a metodologia proposta para o 

desenvolvimento do plano de comunicação. Os principais pontos apresentados podem ser 

resumidos: 

 Apresentação de programas recentes/em curso em Cabo Verde relacionados com  migrações 

e diaspóras (exemplos: Start Up Fund, Projeto Remessas, etc). 

 Necessidade de definição dos termos de comunicação: objetivos, delimitação da audiência, 

mensagens (conteúdo), canais de comunicação, actividades e materiais (produtos), parcerias 

e implementação. 

 Missões de campo nos EUA e Portugal serão estruturadas a partir das reuniões e dos dados 

colectados e analisados primeiramente em Cabo Verde. 

 A liderança do projeto é do MDC conjuntamente com as instituições presentes. 

 Possíveis ferramentas de comunicação apresentadas: 

o Digitalização de redes existentes: ferramenta de baixo custo porém exige constante 

atualização e um responsável que dinamize o conteúdo. 

o Fomento e dinamização de uma rede de negócios da diáspora cabo-verdiana. 

o Organização de eventos dinamizadores para empreendedores e investidores na 

diáspora. 

                                                           
1
 Ver em anexo a metodologia proposta e diaporamas uilizados na apresentação. 
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o Plataforma de internet: crowdfunding, plataforma de mentores, plataforma de 

informação ao investidor, atração para o investimento da diáspora cabo-verdiana 

para além da primeira geração migrante. 

o Criação de brochuras. 

o Criação de spots radiofônicos e televisivos. 

o Rede mediatizada de embaixadores/empreendedores - elos motivadores e 

dinamizadores, que sirvam de interface entre cabo-verdianos a viver em Cabo Verde 

e cabo-verdianos a viver fora do país. 

 Em resumo: necessidade do CdP decidir: 

Objetivos 

Grupos-alvo 

Produtos (quantos/quais) 

Conteúdo 

Implementador/gerenciador 

Parceiros 

 

4. Discussão conjunta sobre a metodologia 

Nesta etapa da reunião do CdP, os participantes presentes discutiram as vantagens e desvantagens 

dos possíveis produtos de comunicação apresentados anteriormente. 

As seguintes questões foram levantadas: 

 Possibilidade de utilizar produtos de largo e específico espectro. 

 Existe uma falta de informação da diáspora em relação ao que se passa em Cabo Verde e das 

oportunidades de negócios e/ou relações com as instituições. 

 Existe um interesse nacional para que o governo apoie/promova o investimento em 

diferentes setores da economia. Alguns instrumentos /abordagens devem ser atualizados 

para melhor aproveitamento dos recursos. 

 Existe a necessidade de incentivar a educação financeira do emigrante e de suas famílias. 

Muitos recursos chegam por meios informais e são gastos inteiramente em despesas e 

gastos correntes. As famílias podem ser um grupo-alvo da estratégia. 

 Necessidade de identificar grupo-alvo dentro da comunidade de emigrantes. Pensar em 

pessoas com maior poder de influência. 

 Discussão sobre em quais línguas produzir o material: português, inglês, crioulo.  

 Utilizar a ligação emocional da diáspora com Cabo Verde como propulsor comunicativo. 
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 Falta coordenação entre as diferentes instituições envolvidas. 

 Mensagens a serem exploradas junto aos cabo-verdeanos no exterior: a) investimentos e 

parcerias; b) formalização de remessas; c) criação de empresas/negócios. 

 Canais a serem estabelecidos para a estratégia: a) evento networking/negócios nos EUA 

(contactar Gunga Tavares do Consulado em Boston); b) criação de brochuras, spots 

publicitários (video, rádio, jornais online e tradicionais, etc.) com conteúdos relevantes; c) 

implementação de plataforma/website para aglotinar materiais e acções comunicativas 

com a diáspora/cabo-verdianos no mundo num único sítio web.  

 Divisão de tarefas: 

 

Canal Objetivo Conteúdo Audiência Implementador 

Evento 

networking nos 

EUA 

Criação de 

sinergias entre 

diáspora 

empreendedora 

(business) nos 

EUA e diversos 

setores 

econômicos em 

Cabo Verde 

 Dinamização de 

contactos para 

investimentos  

 Pessoas-chave na 

diáspora nos EUA 

e setores 

produtivos/institui

ções/organizações 

de Cabo Verde 

Cabo Verde 

Investimentos (a 

confirmar até final 

de janeiro) 

Produção spots 

publicitários e 

brochuras 

Informação e 

divulgação de 

iniciativas e 

actividades das 

diversas 

instituições/organi

zações públicas e 

privadas 

Remessas, micro-

crédito, apelo a 

investimentos, etc 

Identificação de 

organizações, 

pessoas-chave, 

canais de 

divulgação em 

Portugal e nos 

EUA  

Ministério das 

Comunidades 

Plataforma/ 

Website 

Plataforma 

aglotinadora das 

ações 

comunicativas 

Todo conteúdo 

produzido no 

quadro do projeto 

Cabo-verdeanos 

no exterior com 

potencial 

investidor, 

famílias em CV, 

etc 

ADEI 

 


