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Contexto do projecto MeDAO  
 

1) Implementação do plano de acção de Rabat (2006) 
http://www.dialogueuroafricainmd.net/web/index.php 

2) Reunião de peritos  sobre a migração e o desenvolvimento 
(Dakar 2008)- 

3)  4 eixos prioritários:  
I.   sistemas de formação ligados ao emprego  

II.   protecção social 

III.  mecanismos de apoio as iniciativas económicas e  sociais  da  diáspora 

IV. Reforço dos laços  socio-identitários com a diáspora 

 

4)  Cabo Verde,  Côte d’Ivoire,  Maroccos e Sénégal manifestam a 
sua vontade  de se envolverem devidamente nos quatro eixos. 

http://www.dialogueuroafricainmd.net/web/index.php


As 3 fases  e  objectivos do Projecto MeDAO   

1)Melhoria  conhecimento dos quatro eixos :  

      2 reuniões de troca de  informações  +60 
entrevistas  e 1 pesquisa  baseada nos  estudos 
existentes = 4 relatórios  país e 1 estudo 
comparativo + 1 blog http://migrationdev.blogspot.com/ 

2a) Reforço  capacidades nos 4 eixos :  

     4 seminários de formação en comun que  
oferecem um fórum de intercâmbio, reflexão e 
trabalho entre os 4 países, com a ajuda de 
peritos  internacionais e  a participação  de 
representantes da diáspora. =  1 kit formação   

 

http://migrationdev.blogspot.com/


As 3 fases e objectivos do Projecto MeDAO   

2b)Reforço  capacidades   no  1e  eixo :  

     1atelier-país dirigido por  1 perito  metodologista e 1 
perito  temática= 1 plano de trabalho  sobre uma  
prioridade especifica (CV Desenvolvimento Plano de 

Comunicação Destinado /Poupanças dos Migrantes) 

3a) Implementação do  plano de trabalho :  com  a 
assistência  técnica da FIIAPP e de peritos, à médio 
prazo  

3b) Seguimento e capitalização :  4 missiões/relatórios  
de avaliação  meio percurso   (CeSPI) e 1 seminário  de 
intercâmbio  (Madrid- Juin 2013) 

 

 



Objetivos do PdT  

 

• 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. 

  

 



 R.1. É desenvolvido um plano de 

comunicação destinado a mobilizar as 

poupanças dos migrantes para atividades 

produtivas 

 

 R.2. É apoiada a implementação de certas 

ações no plano de comunicação 
 

 

 

                  Resultados esperados 
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Actividades R1  

• Iniciativa para a criação de mecanismos de coordenação e cooperação  

• MDC marca reuniões ad hoc dos membros do futuro grupo de trabalho, 
conforme necessário, de modo a auxiliar a implementação deste plano de 
trabalho 

• Desenvolvimento da metodologia para estudo da forma de desenvolvimento 
do plano de comunicação 

• Reunião do grupo de trabalho para a validação da metodologia para estudo da 
forma de desenvolvimento do plano de comunicação 

• Condução de um estudo para desenvolvimento do plano de comunicação 

• Reunião do grupo de trabalho de modo a fornecer feedback sobre / validar os 
resultados e recomendações do estudo e delinear o plano de comunicação  
(20/02/2013) 

• Finalização do plano de comunicação (28/02/2013) 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades R2  

• Desenvolvimento das publicações conjuntas 
(04/2013)  

• Reunião do grupo de trabalho para a validaçao 
das publicações conjuntas propostas (04/2013) 

• Finalização das publicações conjuntas (05/2013) 

• Apoio para a implementação de ações-piloto 
para a distribuição de publicações conjuntas 
(05/2013) 

• Cópia em massa das publicações conjuntas 

 

 

 

 

 

 

 



Reunião Inaugural do Comité de Pilotagem 
 

 

Objetivo : Validação da  Metodologia 

  do Estudo para a  formulação de um plano 

de comunicação com vista a mobilizar as 

poupanças dos migrantes para 

actividades produtivas 

 

 

 

 

 

 



 

Visite e Faça uso do  Blog do projecto: 

http://migrationdev.blogspot.com/ 
 

 

Obrigada! 

Bom trabalhol!  
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