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Exemplo 1: França & 21 países (AFD) 

Observatório de custos de envio de dinheiro  

www.envoidargent.org 
 

Objetivos:  Promover a transparência dos custos de 

transferência e uma melhor compreensão das modalidades 

de envio de dinheiro.  
 

Componentes: Website/portal de informações  
 

Audiência atingida: diáspora que utiliza serviços de envio de 
dinheiro para o país de origem 

http://www.envoidargent.org/


Exemplo 2: Haiti & EUA 

Fonkoze– Construindo as bases econômicas para a 

democracia no Haiti  

www.fonkoze.org 
 

Objetivos:  Reduzir a pobreza por meio de micro-empréstimos 

para investimentos locais. 
 

Componentes: Serviços financeiros e educacionais por meio 

de um site interativo, treinamentos, ativa arrecadação de 

remessas e 46 antenas em todo Haiti. 
 

Audiência atingida: Diáspora nos EUA / haitianos de zonas 
urbanas e, principalmente, rurais. 

http://www.fonkoze.org/


Exemplo 3: Brasil & Japão (BID) 

Dekassegui Empreendedor 

www.dekassegui.sebrae.com.br 
 

 

Objetivos: Implementar um programa que permita aos 

emigrantes ter os instrumentos, as capacidades e o suporte 

necessário para criar novas iniciativas empresariais. 
 

Componentes: Formação via internet, treinamentos e 

consultorias presenciais no Brasil, brochuras, ampla 

divulgação do website. 
 

Audiência atingida: Dekasseguis no Japão desejosos de 

voltar ao Brasil / Famílias de origem japonesa 

estabelecidas no Brasil que se beneficiam das remessas e 

desejam abrir um negócio.  

 

http://www.dekassegui.sebrae.com.br/


Exemplo 4: Filipinas & Itália (IFAD) 

Mobilização de recursos dos migrantes para 

cooperativas agrícolas 

http://www.ifad.org/remittances/projects/asia/ph-atikha.htm   

Objetivos:  Apoiar a criação e a replicação de cooperativas 

agrícolas nas Filipinas por meio das remessas dos 

emigrados filipinos na Itália. Desenvolver a capacidade em 

educação financeira dos envolvidos. 
 

Componentes: Campanha multimediática por meio do 

facebook, formação dos participantes através do skype, 

organização de grandes sessões e conferências para 

informação e divulgação. 
 

Audiência atingida: Filipinos na Itália / Famílias rurais de 

emigrantes filipinos. 

 



, 

Visitez et Utilisez le Blog du projet: 

http://migrationdev.blogspot.com/ 
 

 

Obrigada! 
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