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Desenvolvimento dos produtos: 
Proposta do Plano de Comunicação

Sónia Melo e Daya Almeida
Cidade da Praia

3 de Maio de 2013
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�� Apresentar detalhes dos produtos discutidos ao longo das Apresentar detalhes dos produtos discutidos ao longo das 
úúltimas reuniões do CdP;ltimas reuniões do CdP;

�� Definir e aprimorar temas e conteDefinir e aprimorar temas e conteúúdos desejados;dos desejados;

�� Definir responsDefinir responsááveis pela execuveis pela execuçção de cada produto e ão de cada produto e 
seus diversos desdobradamentos;seus diversos desdobradamentos;

�� Definir questões de orDefinir questões de orççamento. amento. 
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Produto 1: Organização das sessões do projeto 
MeDAO em Boston dentro do evento “Our roots”

29/06/2013

Liderança:  
CCISS(Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de 
Sotavento) e CI(Cabo Verde Investimentos)

Estrutura: 
O evento “Our roots” é organizado anualmente pela 
Bridgewater State University e pelo Consulado-Geral (CG) 
de Cabo Verde em Boston. O intuito é aproveitar o 
momento, acoplando sessões do projeto (time-slots) dentro 
deste grande evento. 
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Tarefas:
� Estreita comunicação com o CG em Boston e com o corpo 

organizador do evento da Bridgewater (acionar contactos 
locais nos EUA);

� Definição da delegação de empresários caboverdianos;
� CCISS organiza encontro(s) preparatório(s) com a 

delegação definida;
� Definição dos temas/áreas prioritários (ex. construção, 

turismo, energias renováveis, TIC, etc)
� Decidir quantas sessões são desejáveis no evento:

Sugestão:
A) Sessão Networking/Business Matching (CCISS);
B) Sessãoplenária (CI);
C)Intervenção durante o evento de cabo-verdianos e de líderes 
da comunidade nos EUA.
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Tarefas:
A) Sessão Networking/Business Matching
• Dinamização/Moderação CCISS. ADEI pode colaborar;
• Duração 1h30 / 2h;
• Confecção de formulários de participação;
• Definir lista de convidados e enviarconvites a tempo 

(contactar CG e sua rede de contactos).

B) Sessão Plenária
• A CI organiza palestra sobre investimento externo em CV;
• Duração 1h;
• Definição/concertação dos temas prioritários a abordar.
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Outros pontos:
� A Banca, a Bolsa de Valores, instituições de Micro-

Finanças poderão apresentar ações próprias durante o 
evento; 

� Oportunidade de estabelecimento de relações 
comentidades bancárias e empresas de transferência de 
dinheiro locais;

� FIIAPP se encarregará da organização administrativa 
(crachás, documentação, etc) e algum apoiologístico;

� FIIAPPpoderá financiar as viagens para representantes 
dasseguintes instituições: MdC, CI, CCISS, ADEI, 
Ministério do Turismo, Indústria e Energia e mais uma 
utras instituição a indicar pelo CdP.
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Produto 2: Portal / Página web

Liderança:  
ADEI(Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação)

Estrutura: 
Criação de um portal comum - uma página de entrada para 
toda a diáspora cabo-verdiana no seu contacto com as 
diferentes entidades do país, nas suas variadas valências 
junto dos migrantes e da diáspora.
O portal não substitui os sítios em linha das diferentes 
instituições – ele unifica informações em comum.
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Tarefas:
� Proceder à compra de um domínio a fim de garantir espaço 

em um servidor;
� Atribuir responsabilidade para renovação da compra;
� Definir nome do portal:

� Definir responsabilidade para execução/criação do portal 
(profissional webdesigner experiente);

Sugestão:
A) Cabo-Verdianos no Exterior
B)Cabo-Verdianos no Mundo
C) PotalCabo-Verdiano Global
D) CaboVerde Global
E) DiásporaCabo-Verdiana
F) Diáspora Global Cabo-Verdiana
Outro?
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Tarefas:
� Definir responsabilidade para inserção e supervisão de 

conteúdos do portal – que deverão vir das diferentes 
intituições relevantes;

� Definir em quantos idiomas será produzido o portal: 
português, inglês e caboverdiano; 

Exemplo de menu para o portal:

�Apresentação
�Invista em CaboVerde
�Ligação para Organizações / Instituições
�Remessas
�Perguntas frequentes
�Notícias
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Produto 3: Preparação dos materiais de comunicação

Liderança:  
MdC(Ministério das Comunidades)

Estrutura: 
� Diversos sub-produtos de comunicação serão realizados a fim 

de levar diversas mensagens a públicos diferentes.  Formatos 
e conteúdos devem ser urgentemente definidos a fim de iniciar 
podução.

� Decisão/alocação financeira para a realização e eventual 
envolvimento de profissionais especializados para os casos 
em que o departamento de comunicação do MdC não tenha 
capacidade/competências a nível interno.
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Tarefas:
• Mobilizar os serviços especializados do departamento de 

Comunicação do MdC. Responsável pela coordenação, 
produção e execução da produção dos materiais de 
comunicação.

• Produtos sugeridos pelo MdC:
A) 2 Outdoors
B) 1 Publi-reportagem de 10 Minutos (CV/PT/EN)
C) 4 Hallups
D) 2 dísticos de 3 x 1. m 
E) 15.000 flyers A5
F) 1 Spot para Rádio
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Tarefas:
� Meios de comunicação sugeridos pelo MdC em email:

� Definir temas e objetivos para cada produto;
� MdC irá produzir propostas/versões de layout/ formato/ 

roteiro de filmagens/ spot de rádio; e/ou definir empresa a 
contratar;

A) Internet (sites e páginas institucionais);
B) Aeroportos (implicando TACV e ASA: aviões e salas de 
embarque);
C) Rádios e televisões (CV e exterior);
D) Encontros de emigrantes (CV e exterior).
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Outros pontos:
� Apresentação do orçamento da empresa de comunicação

localizada em Cabo Verde
� MDC: eventualmente diminuir o número de itens sugeridos 

e focalizar em determinados produtos
� Operacionalizar  o início da produção de todos os produtos 

de comunicação o quanto antes
� Estreitar o trabalho de conjunto das instituições líderes dos 

diferentes produtos – MDC, CCISS, ADEI, CI 



14

,

Visitez et Utilisez le Blog du projet:
http://migrationdev.blogspot.com/

Obrigada!
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