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Estudo de Formulação de um Plano de Comunicação 

Possíveis Ferramentas de Comunicação: 

 
• ‘Digitalização’ de redes que já existem para facilitar a 

troca de ideias e a comunicação entre os membros da 

diáspora 

 

• Criação Rede de Negócios Diáspora Cabo-Verdiana 
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Estudo de Formulação de um Plano de Comunicação 

OBJECTIVOS REUNIÃO 14/12/2012 

1. Definição grupos-alvo/audiência  

2. Ferramentas de comunicação: Quantos produtos de 
comunicação? Onde?Quando? 

3. Conteúdo/mensagem 

4. Implementador/gerenciador – inst. Responsável 
pelo produto 

5. Parceiros 
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Estudo de Formulação de um Plano de Comunicação 

 

      Possíveis Ferramentas de Comunicação: 
• Organização de  Eventos dinamizadores para 

empreendedores /investidores. Exemplo de eventos de 

networking: mentores / investidores / ideias de negócio /  

potencial empreendedor 

• Plataformas Internet: 

- Crowdfunding. Mobilizar investidores na diáspora para 

projectos específicos. Plataformas de micro-crédito. 

Exemplos Kiva, Zidisha, Zaven, Fonkozé. 

- Plataforma de mentores 

- Plataforma de informação investidor em Cabo Verde 

- Apelo raízes cabo-verdianas – criação de redes de 

comunicação que incentivam o contacto e investimento 

com Cabo Verde (USA, por exemplo) 
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Estudo de Formulação de um Plano de Comunicação 

Possíveis Ferramentas de Comunicação: 
 

• Criação de brochuras informativas tradicionais 

Poderão ser distribuídas por associações  várias, 

consulados 

• Transmissão de spots radiofónicos e televisivos em 
parceria com os média diaspóricos locais (EUA, Portugal) 

• Potenciar a Televisão Global de Cabo Verde – com 

emissão via internet 

• Desenvolver uma rede (mediatizada) de 

Embaixadores/empreendedores da Diáspora Pessoas 

que falem e representem a diáspora cabo-verdiana que 

investe 
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, 

Blog do projeto: 

http://migrationdev.blogspot.com/ 
 

 

Obrigada! 
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