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Prefácio

Desde a primeira reunião do Fórum Global para as Migrações 
e Desenvolvimento (FGMD), em 2007, os estados participantes e as 
organizações da sociedade civil têm dedicado atenção à forma como as 
diásporas - comunidades de emigrantes e seus descendentes - contribuem 
para o desenvolvimento nos seus países de origem ou ascendência. Os 
múltiplos papéis das diásporas atraem cada vez mais reconhecimento: como 
remetentes de remessas, claro, mas também como investidores, filantropos, 
inovadores e primeiros impulsionadores no crescimento de importantes 
sectores, como o turismo e o desenvolvimento do capital humano. O poder 
e o potencial das diásporas são claros, mas muitos governos entendem 
que poderiam conseguir muito mais estabelecendo parcerias estreitas 
e produtivas com as comunidades da diáspora. Isto aplica-se tanto aos 
governos dos países em que as diásporas se instalaram quanto aos governos 
dos seus países de origem.

Ambas as nossas instituições, a Organização Internacional para 
as Migrações e o Migration Policy Institute, estudaram o engajamento 
da diáspora durante grande parte de uma década, num esforço para 
compreender as suas complexidades e as suas implicações práticas para o 
desenvolvimento social e económico - e para ajudar os governos a aproveitar 
ao máximo este potencial. Como muitos outros tópicos na agenda do FGMD, 
o tema do envolvimento da diáspora ganhou força, como demonstra o facto 
de ter sido abordado repetidamente em mesas redondas do Fórum. Ao 
abordar o tema repetidamente, o FGMD tem ajudado a criar comunidades de 
interesse entre países, clarificar conceitos e partilhar exemplos de políticas 
e programas bem-sucedidos.  Este manual é um dos primeiros produtos 
concretos da Plataforma de Parcerias do FGMD e é exemplo de uma das 
formas que as atividades conjuntas dos estados podem assumir no âmbito 
do FGMD.

Estamos confiantes de que este manual dará mais um impulso ao 
engajamento dos governos com as suas populações da diáspora e vice-
versa. Transmite uma quantidade notável de informação sobre as ações 
dos governos, quais foram bem-sucedidas ou quais fracassaram e porquê. 
Descreve o vasto leque de instituições que os governos estabeleceram para 
trabalhar com as diásporas. Fornece aos governos um roteiro estratégico que 
pode ajudar a estabelecer uma direção clara na construção de uma relação 
construtiva com as diásporas.
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O manual não deve ser apenas lido, mas usado. Grande parte da 
informação foi fornecida por profissionais e eles serão os juízes finais da 
sua utilidade. Esperamos que esta compilação única de respostas políticas, 
programáticas e institucionais provenientes de um número impressionante 
de governos venha a revelar-se um recurso ao qual os profissionais possam 
recorrer repetidas vezes.

Demetrios G. Papademetriou William Lacy Swing
Presidente Diretor-Geral

Migration Policy Institute  Organização Internacional para as Migrações 
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Sumário Executivo

Os governos de países de origem e de destino dos migrantes 
reconhecem o valor que as populações da diáspora podem trazer aos esforços 
de desenvolvimento nos seus países de origem. O Fórum Global para as 
Migrações e Desenvolvimento tem procurado, desde a sua primeira reunião 
em 2007, destacar os tipos de políticas e programas que podem ampliar 
os recursos, tanto humanos como financeiros, que os emigrantes e os seus 
descendentes aportam para o desenvolvimento. Este manual prossegue esse 
esforço com base em investigações anteriores das instituições colaboradoras, 
na literatura académica e política, nas consultas e entrevistas aprofundadas 
com funcionários do governo e atores não governamentais e num inquérito 
original em duas partes que foi concebido e administrado especificamente 
para este exercício e que foi respondido por 62 governos nacionais.

O manual encontra-se dividido em três partes principais. Cada parte dá 
exemplos concretos de políticas e programas que têm sido eficazes e retira 
lições úteis e desafios comuns associados aos tópicos em questão.

A Primeira Parte, em três capítulos, traça uma estratégia para o 
envolvimento da diáspora, começando por um «roteiro» adaptável que 
estabelece quatro elementos estratégicos principais: identificar os objetivos 
do envolvimento da diáspora, mapear a localização e as características 
da diáspora, construir a confiança entre as diásporas e as instituições 
governamentais e mobilizar a diáspora para atuar como parceira no 
desenvolvimento do país de origem.

O Capítulo 2 centra-se na capacitação, uma componente essencial 
em todos os elementos da estratégia de envolvimento. A capacidade de 
conceber políticas e implementar programas de forma eficaz é fundamental 
para o sucesso das relações com a diáspora. Para a maioria dos governos, os 
dois grandes problemas de capacidade são o financiamento inadequado e a 
falta de conhecimentos técnicos. Superar estes desafios exige inovação, quer 
seja expressa através da criação de novas estruturas, quer da utilização de 
estruturas existentes para novos fins relacionados com a diáspora. As parcerias 
criativas entre governos e o sector privado, organizações da sociedade 
civil, outros governos e organizações internacionais também podem ser 
eficazes no aumento da capacidade das instituições governamentais. A boa 
comunicação com a diáspora, através de meios como consultas regulares 
ou conselhos formais da diáspora, também contribui para a construção dos 
conhecimentos e competências técnicas das instituições governamentais.
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O Capítulo 3 sublinha a importância de um monitoramento rigoroso 
e de uma avaliação das políticas e programas. Os recursos são muitas vezes 
concentrados na linha da frente dos programas, ao mesmo tempo que 
negligenciam os ciclos de feedback que permitem que os governos percebam 
se os recursos estão a ser usados como devido e os programas estão a 
funcionar como pretendido. As avaliações são essenciais para determinar se 
são necessários ajustes para manter as políticas no caminho certo. Devem 
ser recolhidos dados de base no início de um projeto para tornar possíveis as 
comparações do antes e depois da atuação. As avaliações mais modernas são 
dispendiosas; os doadores podem ajudar um governo parceiro a construir 
uma cultura de avaliação e a selecionar uma mistura adequada de medidas 
qualitativas e quantitativas de eficácia.

A Segunda Parte do manual analisa os quadros jurídicos e institucionais 
que os governos estabeleceram para facilitar o envolvimento da diáspora. 
O capítulo 4 descreve e avalia as instituições que os governos usam para 
interagir com as populações da diáspora. O inquérito realizado para 
recolher informação para o manual identificou mais de 400 instituições 
governamentais em 56 países que envolvem diretamente as diásporas 
através dos seus programas; 77 das quais foram criadas especificamente 
para lidar com as diásporas numa base formal. Estas instituições existem a 
diferentes níveis de governo, desde ministérios independentes a unidades 
dentro de outros departamentos. Muitas estão associadas a outras pastas 
governamentais, como os negócios estrangeiros, a integração regional, 
o comércio ou o trabalho. Mais de um terço das inquiridas foram criadas 
desde 2005. Os seus propósitos e eficácia também variam muito.

O Capítulo 5 examina os quadros legislativos e regulamentares 
através dos quais as diásporas interagem com os seus países de origem. São 
apresentados seis mecanismos que incentivam o envolvimento da diáspora: 
Leis de nacionalidade e requisitos de residência e vistos flexíveis; direitos 
políticos; direitos de propriedade, incentivos fiscais para investimento; 
portabilidade de pensões, seguros e cuidados de saúde; e reconhecimento 
formal das diásporas como parte da nação e parte integrante do 
desenvolvimento nacional.

Cada um dos seis capítulos da Terceira Parte examina uma área 
programática fundamental em que as diásporas têm desempenhado papéis 
positivos no desenvolvimento do país de origem: remessas, investimento 
direto, transferência de capital humano, filantropia, investimento no mercado 
de capitais e turismo. Estes capítulos identificam «menus» de opções de 
políticas e retiram lições das experiências que os governos identificaram 
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como relevantes nas suas respostas ao inquérito. Também  destacam os 
desafios que os decisores políticos enfrentaram e continuam a enfrentar à 
medida que as  reflexões e as ações nestas seis áreas continuam a evoluir.

O Capítulo 6 aponta para duas tendências da política de remessas: uma 
aposta no reforço das infraestruturas financeiras de suporte à transferência 
de remessas e outra na ênfase renovada e mais sofisticada quanto ao 
aumento da produtividade dos fluxos de remessas através de mecanismos 
como a titularização e as ligações entre remessas e produtos financeiros 
conexos. A transparência e a concorrência nos mercados de remessas 
ajudaram a reduzir os custos de transferência em muitos corredores, mas 
outros continuam a ser dispendiosos e a oferecer opções limitadas.

O investimento direto de empresários da diáspora e investidores 
de risco nos seus países de origem reforça as perspetivas de crescimento 
económico, fomentando a criação e crescimento das empresas, apoiando a 
inovação e desenvolvendo novos sectores da economia. O Capítulo 7 aponta 
para a importância do acesso à informação, às redes, à formação, ao capital 
financeiro e às infraestruturas públicas como questões de política pública. Se 
apoiada por políticas que criam um ambiente propício ao empreendedorismo, 
a colaboração entre investidores da diáspora e empresários locais pode 
propiciar um poderoso estímulo ao desenvolvimento.

O Capítulo 8 explora novas orientações políticas relativas à transferência 
de capital humano através das ligações à e da diáspora. Os membros da 
diáspora podem ajudar a colmatar lacunas de conhecimento e competências 
que prejudicam os países em desenvolvimento numa economia baseada no 
conhecimento. Nos últimos anos, governos e organizações internacionais 
têm-se afastado dos programas de «retorno de talentos», baseados no 
regresso definitivo dos membros da diáspora e apostado em políticas para 
incentivar a circulação de pessoas altamente qualificadas entre os seus países 
de origem e destino. A manutenção de ligações transfronteiriças através de 
redes informais ou programas organizados permite que os países de origem 
expandam o seu acesso a competências científicas e técnicas que, de outra 
forma, poderiam ser perdidas através da emigração. No entanto, é necessário 
um equilíbrio delicado de incentivos para garantir que o talento local ganhe 
com a exposição às redes da diáspora em vez de se sentir secundarizado. 

O papel da filantropia privada no desenvolvimento está em expansão, 
e as diásporas são fontes de investimento social que vão desde avultadas 
contribuições dos indivíduos com riqueza até às doações coletivas de 
migrantes com rendimentos médios e até relativamente pobres. O Capítulo 
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9 salienta que os governos adotaram três abordagens para incentivar 
as contribuições filantrópicas da diáspora: atrair filantropos individuais, 
envolver instituições filantrópicas criadas pelas diásporas e incentivar os 
doadores a juntar os seus fundos através de plataformas intermediárias. 
Vários governos, tanto em países de origem como em países de destino, 
estabeleceram programas que combinam doações da diáspora com fundos 
governamentais.

O Capítulo 10 é dedicado a uma dimensão relativamente negligenciada 
dos fluxos financeiros das diásporas para os países de origem através 
de investimentos no mercado de capitais - depósitos bancários, ações e 
obrigações, empréstimos, instrumentos de dívida titularizados e derivados.
Os investidores da diáspora podem ter recursos valiosos de conhecimento 
cultural e linguístico, redes locais, perspetiva de longo prazo e diferentes 
perceções de risco em comparação com outros investidores estrangeiros. 
Este capítulo analisa quatro meios específicos que os governos usam para 
mobilizar a riqueza das diásporas: contas especiais de depósito para não 
residentes, empréstimos transnacionais, «obrigações da diáspora» emitidas 
pelo Governo e titularização de futuros fluxos de remessas. 

O Capítulo 11 examina o papel das diásporas numa das principais 
fontes de criação de emprego e de receitas nos países em desenvolvimento: 
o turismo. As diásporas podem desempenhar um papel único e importante 
na abertura de mercados internacionais para novos destinos turísticos. 
Alguns governos incentivam o turismo promovendo visitas de regresso de 
membros da diáspora. As variações sobre este tema incluem a promoção do 
turismo de saúde, do turismo de negócios e do turismo genealógico (ou de 
«raízes»).



15

IN
TR

O
D

U
ÇÃ

O

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Introdução

O engajamento das diásporas com os seus países de origem não é 
novo. Muito antes da comunidade internacional tomar conhecimento, os 
emigrantes e os seus descendentes foram participando nos esforços de 
desenvolvimento em casa, trabalhando com o sector público e privado. 
Agora, mais do que nunca, os governos de ambos os lados do eixo da migração 
reconhecem o valor destes compromissos espontâneos e procuram formas 
de cooperar com eles. Os países de origem pretendem atrair os talentos e 
recursos das diásporas, enquanto os países de destino esperam aumentar 
a eficácia da sua assistência ao desenvolvimento e das suas políticas de 
imigração e integração. Com efeito, os decisores políticos e os profissionais 
dos países de origem e de destino partilham um objetivo comum: reforçar o 
papel das diásporas no desenvolvimento. Isto, por sua vez, cria uma janela 
perfeita de oportunidade para o seu envolvimento. 

As diásporas têm o potencial de dar muitos contributos. Os mais 
reconhecidos entre estes são as remessas que enviam para as suas pátrias 
- mais de 400 mil milhões de dólares em 2010 (dos quais cerca de 325 
mil milhões de dólares foram para países em desenvolvimento),1 mais do 
dobro do total da ajuda pública ao desenvolvimento (APD). As diásporas 
são também grandes investidores diretos em indústrias fundamentais e 
emergentes, patronos conhecidos das indústrias nascentes do turismo e 
generosos filantropos. Estimativas preliminares do Banco Mundial indicam 
que a poupança anual das diásporas de países em desenvolvimento pode 
rondar os 400 mil milhões de dólares.2 Termos como o ganho de cérebros, 
a banca de cérebros, o fundo de cérebros e a circulação de cérebros3 
entraram no léxico dos economistas, destacando o valor das competências, 
conhecimentos e redes transferíveis da diáspora, que são parte integrante do 
desenvolvimento de uma economia moderna e baseada no conhecimento.

As primeiras quatro reuniões do Fórum Global para as Migrações e 
Desenvolvimento (FGMD) reconheceram estas contribuições. A questão 
fulcral que muitos políticos enfrentam agora não é tanto se as diásporas 
podem beneficiar os seus países de origem, mas como o fazem e que tipo de 
políticas e programas governamentais podem fomentar estas relações.
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Porquê Elaborar um Manual sobre  
o Engajamento da Diáspora?

O reconhecimento generalizado do papel das diásporas no 
desenvolvimento levou a um aumento das políticas e programas que 
tentam maximizar a boa vontade e os recursos dos emigrantes e dos seus 
descendentes. Contudo, tem sido difícil acompanhar os desafios e os 
sucessos que surgiram destas experiências. A maioria das discussões tem 
sido teórica ou simplesmente descritiva e não se avaliou se as políticas e 
programas atingiram os seus propósitos. Como resultado, estas análises 
não ofereceram aos decisores políticos e aos profissionais lições e boas 
práticas para orientar novas iniciativas. Este manual é um guia de referência, 
fornecendo uma análise e síntese dos resultados dos esforços dos governos 
para envolver as suas diásporas.

Este manual destina-se a colmatar lacunas no discurso atual sobre o 
papel das diásporas no desenvolvimento, fornecendo o seguinte: 

 ÂUm guia fácil, acessível e prático sobre as últimas iniciativas 
governamentais relacionadas com a diáspora. Longe de ser exaustivo, 
o manual apresenta um leque cuidadosamente selecionado de opções 
de políticas e programas viáveis com base em experiências reais de 
todo o mundo. Tem como objetivo destacar boas práticas, desafios, 
lições aprendidas e casos promissores que podem ser aperfeiçoados 
e adaptados aos contextos locais. Mais especificamente, o manual 
centra-se em políticas e programas iniciados por e com governos:

 � A vários níveis (regional, nacional e local)
 � Tanto de países de origem como de destino 
 � Em parceria com outros governos e intervenientes.

 ÂUm roteiro para um compromisso de engajamento estratégico e 
sustentável. Para além de uma discussão sobre as políticas e programas 
existentes, o manual também oferece um plano estratégico de ação 
para aqueles que estão interessados em engajar mais plenamente as 
diásporas. O engajamento da diáspora é melhor abordado enquanto 
processo e não como uma, ou mesmo uma série, de ações únicas. 
O roteiro destina-se a ajudar os decisores políticos e os profissionais 
a encaixarem os muitos elementos da política da diáspora numa 
estratégia coerente. Descreve os passos decisivos que os governos 
podem dar com os seus parceiros, à medida que projetam, 
implementam e melhoram as políticas e programas estratégicos e 
sustentáveis relativos à diáspora.

1
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Em suma, este manual é, simultaneamente, uma fonte de informação 
e um guia prático para os governos que pensam em introduzir ou melhorar 
as suas políticas, programas e/ou instituições centradas na diáspora.

Caixa 1. Definindo “Diáspora” 

Não há uma definição amplamente aceite de “diáspora” e, na verdade, o termo é usado para 
muitos fenómenos diferentes. No seu uso clássico, “diáspora” é um termo histórico específico 
para a expulsão forçada do povo judeu da Babilónia e, como tal, carrega uma conotação 
trágica associada a um sentimento duradouro de perda e um anseio por regressar a uma pátria 
ancestral. Assim, o dicionário Merriam-Webster define “diáspora” em sentido estrito como “o 
estabelecimento de colónias dispersas de judeus fora da Palestina após o exílio babilónico”.   

Na ciência social contemporânea, o termo é frequentemente usado de forma muito mais ampla. 
O académico de Oxford Robin Cohen, no Diásporas Globais: Uma Introdução, identifica quatro 
tipos de diásporas, rotuladas da seguinte forma: vítima («dispersão de pessoas para longe de 
uma pátria ancestral ou estabelecida após um evento decisivo”), trabalho (“movimento ou 
migração de uma pátria em busca de trabalho”), imperial (“migração de uma pátria por ambições 
expansionistas adicionais”) e comércio (“migração de uma pátria em busca do comércio e do 
desenvolvimento”).4 Outros académicos identificam a pertença a uma diáspora como um estado 
de espírito; Jennifer Brinkerhoff, define-a como: “A parte psicológica pertencente a uma cultura 
coletiva, à terra de origem ou à pátria.”5

O uso do termo em discussões políticas geralmente deixa para trás as raízes históricas do 
termo em prol de uma descrição empírica, como na definição oferecida por Gabriel Scheffer: 
“As diásporas modernas são grupos étnicos minoritários de origem migrante residindo e agindo 
em países de acolhimento, mas mantendo fortes ligações sentimentais e materiais com os seus 
países de origem - as suas pátrias.”6  

No mínimo, a “diáspora” implica uma identidade distinta relacionada com uma comunidade de 
origem. É cada vez mais comum utilizar o termo para se referir aos migrantes que deixaram 
os seus países apenas recentemente, e talvez temporariamente, bem como para se referir às 
comunidades estabelecidas.

O termo “diáspora” neste manual é igualmente amplo. Refere-se aos emigrantes e seus 
descendentes que vivem fora do país de nascimento ou de ascendência, quer de forma temporária 
quer permanente, mas que ainda mantêm laços afetivos e materiais com os seus países de origem. 
O fio condutor comum entre estas chegadas recentes e membros de comunidades há muito 
estabelecidas é que se identificam com o seu país de origem ou ascendência e estão dispostos a 
manter laços com ele. Estes laços são, potencialmente, benéficos para o desenvolvimento.

Como Utilizar este Manual 

O manual está dividido em três partes principais:

A Primeira Parte (Desenvolvimento de um Roteiro para um 
Engajamento Eficaz e Sustentável) apresenta um plano de ação estratégico 
para os governos que querem envolver mais plenamente as suas diásporas. 
Envolver as diásporas é tanto um processo como um resultado. A forma como 
as políticas, programas e instituições são escolhidos e criados e a forma como 

2
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os objetivos são alcançados são indicadores decisivos de sucesso. Um roteiro 
descreve os elementos fundamentais que os governos devem considerar à 
medida que concebem e implementam políticas e programas centrados na 
diáspora.

 ÂO Capítulo 1 («Os Elementos de um Roteiro para o Engajamento da 
Diáspora») destaca a importância de se ter uma abordagem estratégica 
para a criação de instituições, políticas e programas da diáspora. 
Muitos dos desafios salientados noutros capítulos poderiam ter sido 
diminuídos ou evitados se os decisores políticos e os profissionais 
tivessem identificado primeiro os objetivos e capacidades dos governos 
e de outros potenciais parceiros; compreendido as necessidades, 
desejos e potencial das diásporas; construído a confiança entre as 
diásporas e o Estado; e mobilizado cuidadosamente as diásporas para 
trabalhar para objetivos mutuamente aceites. 

 ÂO Capítulo 2 («Reforço de Capacidades para uma Implementação 
Eficaz») destaca o valor de uma aposta sustentada no reforço de 
capacidades. Este capítulo sublinha que as instituições, políticas 
e programas da diáspora não são, em muitos aspetos, diferentes 
de outras iniciativas de desenvolvimento: só prosperam se houver 
financiamento e conhecimento técnico adequados e parcerias 
significativas. Em termos de capacitação, o foco deve estar não só 
nos governos e outros atores que dirigem instituições da diáspora e 
implementam iniciativas centradas na diáspora, mas, também, nos 
membros da diáspora e nas organizações que as representam.

 ÂO Capítulo 3 («Monitorização do Progresso e Avaliação do Impacto») 
reconhece a monitorização, a avaliação e os ajustes como pré-
requisitos para um envolvimento mais eficaz com as diásporas. Muitas 
das iniciativas salientadas nas partes 2 e 3 negligenciaram o ciclo de 
feedback: o monitoramento próximo das iniciativas e o seu impacto 
e a utilização destes resultados para uma melhoria. Este capítulo 
sublinha a necessidade de superar o «fator  medo» na monitorização 
e avaliação, não só entre gestores de programas e beneficiários de 
financiamento, mas entre os próprios doadores. Identifica também 
uma série de instrumentos de monitorização e avaliação que os 
governos e os seus parceiros utilizaram, desde ferramentas simples e 
baratas até às mais elaboradas e sofisticadas.

A Segunda Parte (Construção de Instituições e Redução de Barreiras) 
discute o quadro institucional e jurídico para o engajamento da diáspora. 
Divide-se em dois capítulos:

 ÂO Capítulo 4 («Construção das Instituições da Diáspora: Esculpir um 
Nicho no Funcionamento Interno do Governo») analisa 77 gabinetes, 
órgãos e cargos que os governos de 56 países criaram especificamente 
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para formalizar o seu engajamento com as diásporas. O capítulo 
divide-se em seis secções correspondentes ao posicionamento da 
instituição da diáspora dentro da estrutura organizacional do governo: 
ministério, subministério, nacional, local, consular ou estrutura  para-
governamental.

 ÂO Capítulo 5 («Redução das Barreiras: Seis Ações para Facilitar o 
Engajamento da Diáspora») destaca a legislação e os regulamentos 
que incentivam os membros da diáspora a envolverem-se 
espontaneamente com os seus países de origem, com pouco ou 
nenhum apoio adicional por parte dos governos. Este capítulo identifica 
o valor da redução dos obstáculos ao envolvimento, principalmente 
através da eliminação de disposições regulamentares e legislativas que 
restringem ou desencorajam a mobilidade entre os países de origem 
e de acolhimento e inibem a participação das diásporas na política, na 
sociedade e na economia dos seus países de origem.  

A Terceira Parte (Criação de Pontes: Seis Áreas para o Engajamento 
da Diáspora) identifica seis áreas programáticas em que as diásporas têm 
desempenhado um papel central e positivo: remessas, investimentos diretos, 
transferências de capital humano, contribuições filantrópicas, investimentos 
no mercado de capitais e turismo. Os capítulos 6-11 visam identificar o 
mais recente pensamento sobre cada área programática, destacando como 
vários programas evoluíram nos últimos anos, os desafios que os decisores 
políticos e profissionais enfrentaram e as lições que podem ser retiradas das 
suas experiências.  

Está disponível uma página web hospedada na Plataforma de Parcerias 
do FGMD. A página fornece uma cópia do manual para descarregar e leitura 
on-line, tem links ativos para os recursos disponíveis na Internet e será 
atualizada à medida que mais informações forem disponibilizadas (www.
gfmd.org/diasporahandbook). 

Para manter este manual da diáspora fiel ao seu propósito, o 
documento está escrito e formatado para que os leitores possam optar por 
visitar apenas as secções que lhes interessam. Cada capítulo pode ser lido de 
forma autónoma, o que significa que há alguma repetição entre capítulos. Os 
decisores políticos e os profissionais com pouco tempo disponível deverão 
conseguir facilmente localizar no manual as principais conclusões nas suas 
áreas de maior interesse.
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Metodologia de Investigação

Para identificar as abordagens de programas promissores e tirar lições 
dos mesmos, este manual baseia-se grandemente em informações recolhidas 
diretamente de decisores políticos e profissionais. Foi preparado no âmbito 
da PFP, uma ferramenta financiada pelo FGMD para facilitar a partilha de 
conhecimentos no domínio da migração e desenvolvimento. Através da 
PFP, os Estados que participam no FGMD foram convidados a partilhar as 
suas próprias experiências, necessidades e prioridades no envolvimento das 
diásporas para o desenvolvimento através de quatro formas: 

 Â Inquérito. O Migration Policy Institute (MPI) e a Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) aplicaram um inquérito de 
duas partes, entre dezembro de 2010 e maio de 2011, nos Estados 
que participaram no FGMD. Os pontos focais nacionais do FGMD 
receberam o primeiro questionário, baseado no inquérito de 2005 da 
OIM sobre as políticas de engajamento da diáspora e no Inventário 
de Capacidades e Práticas Institucionais de 2009 compilado pela OIM 
e pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas de 
Migração (ICMPD). Sessenta e dois países responderam ao primeiro 
questionário, que identificou mais de 400 instituições, em vários 
níveis de governo e da sociedade civil, que envolvem ativamente a 
diáspora. A OIM e o MPI distribuíram um segundo questionário mais 
detalhado diretamente às instituições governamentais identificadas 
pelos pontos focais do FGMD, que foi respondido por instituições de 
30 países. As conclusões de ambos os inquéritos forneceram muitos 
dos exemplos, perspetivas e conclusões presentes neste manual.

 ÂEntrevistas em profundidade. Entre fevereiro e julho de 2011, a 
OIM e o MPI realizaram também entrevistas em profundidade com 
funcionários de 35 instituições governamentais e organizações 
da sociedade civil (OSC), que gerem diretamente programas de 
envolvimento da diáspora. As longas entrevistas - realizadas em inglês, 
francês e espanhol - destacaram algumas das questões e desafios que 
os decisores políticos e profissionais enfrentam no terreno.

 ÂConsultas. A OIM e o MPI também convocaram um seminário 
consultivo em julho de 2011. O seminário, realizado em Bruxelas, foi 
organizado em parceria com a Iniciativa Conjunta das Nações Unidas 
para as Migrações e Desenvolvimento (JMDI), que, na altura, estava a 
desenvolver um manual complementar centrado principalmente em 
iniciativas da sociedade civil. A versão final do manual da OIM/MPI foi 
distribuída aos governos participantes em momento que antecedeu 
ao Debate Final do FGMD de 2011 e foi discutida na sessão do PfP da 
reunião do FGMD em dezembro.

3
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 ÂRevisão da literatura e da documentação de políticas e de programas. 
O manual também beneficiou de uma revisão de livros especializados 
e documentos de políticas e projetos partilhados por governos e 
outros intervenientes. Esta revisão incluiu avaliações e análises de 
impacto de programas e políticas, sempre que disponíveis.

O manual baseia-se em trabalhos anteriores sobre o engajamento da 
diáspora levados a cabo pelo MPI e pela OIM. Os materiais do MPI relevantes 
incluem um documento de referência encomendado pelo governo da 
Holanda para a Mesa Redonda 1.2 no FGMD de 2009, em Atenas, uma 
publicação que explora as instituições governamentais que trabalham com 
diásporas7 e uma publicação sobre formas de envolvimento da diáspora.8 
A OIM produziu uma série de publicações, incluindo um extenso relatório 
que descreve os resultados de um inquérito de 2005 sobre as políticas de 
envolvimento da diáspora entre os Estados membros da OIM,9 bem como 
numerosas avaliações internas e externas dos seus diversos projetos que 
envolvem as diásporas.10 Estes trabalhos contribuíram substancialmente 
para o enquadramento e conteúdo deste manual.
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O engajamento da diáspora é um processo que requer atenção contínua 
em toda a ampla frente de ação. Também requer uma estratégia. A 
Primeira Parte deste manual oferece um «roteiro» que estabelece 

alguns dos pilares da estratégia de engajamento da diáspora. Reconhece 
que a relação de cada diáspora com o país de origem ou ascendência e 
país de destino ou residência é única, mas defende que certos elementos 
fundamentais são componentes necessários de quase todas as estratégias 
de engajamento bem-sucedidas.

A estratégia de um governo para o engajamento da diáspora tem de 
incluir os seguintes elementos: identificar objetivos, mapear a geografia e 
competências da diáspora, criar uma relação de confiança entre a diáspora 
e os governos tanto do país de origem como de destino e, em última análise, 
mobilizar a diáspora para contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
Chega-se ao «destino» quando a diáspora está estabelecida como um 
verdadeiro parceiro no desenvolvimento do seu país de origem. Ao longo 
da sua implementação, uma estratégia de envolvimento da diáspora deve 
dedicar atenção ao reforço da capacidade das instituições governamentais e 
das comunidades da diáspora para trabalharem entre si e com outras partes 
interessadas.

A Figura 1 resume o roteiro em forma gráfica. Foi desenvolvido pelo 
Migration Policy Institute (MPI), a pedido do governo da Holanda, para a Mesa 
Redonda 1.2 do terceiro Fórum Global sobre Migrações e Desenvolvimento 
(FGMD), realizada em Atenas em 2009, e beneficiou do contributo dos seus 
participantes, bem como de outras partes interessadas que participaram 
em consultas prévias. A discussão do roteiro no FGMD gerou a ideia de um 
manual sobre o envolvimento da diáspora.

As caixas centrais da Figura 1 representam os principais elementos 
da estratégia. Embora sejam apresentadas como uma série de etapas, na 
verdade, estes elementos irão avançar de forma interdependente. Acima 
de tudo, deve haver um feedback constante entre os processos. As setas 
mostram os processos necessários para se passar de uma fase para a outra 
(lembrando que nenhuma fase nunca está completa, mas deve permanecer 
sempre num estado de interação dinâmica com as outras). Os balões ao 
lado são representativos do tipo de ações associadas a cada elemento da 
estratégia; não são exaustivos nem obrigatórios. Nem todas as ações serão 
relevantes para todos os governos, uma vez que algumas são específicas dos 
países de origem e outras dos países de destino.

O capítulo 1 deste manual divide o roteiro e apresenta e discute cada 
um dos seus elementos com maior detalhe. O capítulo 2 centra-se na questão 
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abrangente do reforço das capacidades, que é importante para a realização 
de cada etapa do roteiro e deve continuar mesmo depois do envolvimento da 
diáspora se ter tornado uma realidade plena. O capítulo 3 aborda um elemento-
chave da sustentabilidade: a continuação do monitoramento e da avaliação, 
para garantir que o envolvimento da diáspora progrida e atinja os objetivos de 
desenvolvimento das e para as diásporas e os países a que estão ligadas.

Figura 1. Um Roteiro para Engajar a Diáspora

Fonte:    Migration Policy Institute 2009.
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Capítulo 1: Os Elementos de um Roteiro para 
o Engajamento da Diáspora

Nenhum roteiro pode servir como modelo único aos governos 
que trabalham para envolver mais eficazmente as suas diásporas. Cada 
diáspora tem um conjunto único de necessidades e capacidades baseadas 
na sua experiência histórica e nas realidades atuais dos seus países de 
origem e destino - e as abordagens governamentais devem refletir essas 
complexidades. No entanto, uma estratégia para o envolvimento da diáspora 
incluirá, quase sempre, certos elementos fundamentais, que são analisados 
neste capítulo.

Muitos dos elementos do processo e da ação relacionados com as 
quatro fases do roteiro são relevantes para os governos de origem e de 
destino. A maioria é adequada para parcerias bilaterais ou multilaterais e 
alguns, como os acordos de geminação, exigem parceria.

Identificar Objetivos e Capacidades

O primeiro passo para qualquer governo na elaboração de uma 
estratégia para facilitar um maior engajamento da diáspora no 
desenvolvimento é identificar os seus próprios objetivos na realização desta 
prossecução e definir os instrumentos e mecanismos internos 
(administrativos, financeiros, etc.) necessários para a tarefa. Para os países 
de destino, a estratégia pode diferir de acordo com as características e 
origens das diásporas envolvidas.

Os governos podem, então, apurar até que ponto as suas próprias 
capacidades irão atingir os seus objetivos, que capacidades têm as diásporas 
visadas e quais devem ser criadas ou procuradas noutros intervenientes. 
Se, por exemplo, o objetivo de um país de origem é reduzir a pobreza ou 

1
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apoiar a balança de pagamentos nacional, a sua política de diáspora (tanto 
em termos de conteúdo como de instrumentos) irá, provavelmente, centrar-
se nas remessas, nos investimentos empresariais e, talvez, nos mercados 
de capitais. Se, no entanto, o seu objetivo é melhorar a competitividade do 
país em termos económicos, a sua política de diáspora é mais suscetível de 
enfatizar os conhecimentos e competências que os membros da diáspora 
podem canalizar para os seus países de origem. O país de origem pode, 
por exemplo, facilitar os esforços pessoais dos membros da diáspora para 
transferir competências para a pátria, ou trabalhar para ligar as instituições 
de educação e empresas do país de origem a instituições avançadas nos 
países de destino com as quais os membros da diáspora têm laços.

O governo das Filipinas, a título ilustrativo, prossegue uma estratégia 
de implantação em larga escala de mão de obra no estrangeiro, para reduzir 
o desemprego e manter um fluxo de receitas de remessas. A Índia e a 
China, pelo contrário, têm dado prioridade, nos últimos anos, a incentivar 
empresários e profissionais altamente qualificados da diáspora para 
desenvolverem atividades nos seus países de origem.   

Para além das considerações de política interna, os objetivos podem 
também ser identificados como resultado do diálogo entre os governos dos 
países de origem e de destino. Para um país de origem, a parceria com um 
país de destino poderia facilitar o envolvimento da diáspora na divulgação de 
informação nas comunidades da diáspora sobre oportunidades e programas 
que permitam uma maior mobilidade para os membros da diáspora, ou 
prestar apoio financeiro a projetos conjuntos que envolvam a diáspora. Para 
um país de destino que decidiu trabalhar com uma diáspora específica é 
importante verificar que o país de origem correspondente está disposto 
a envolver a sua diáspora nas atividades de desenvolvimento, bem como 
garantir que os objetivos definidos pelo país de destino são consistentes com 
as prioridades de desenvolvimento do país de origem.

Os objetivos do envolvimento da diáspora não podem ser definidos 
de forma isolada. Devem ser vistos como parte integrante do planeamento 
do desenvolvimento, e não como um complemento ou um acréscimo. As 
diásporas podem trazer importantes capitais financeiros, intelectuais e 
sociais para o processo de desenvolvimento, mas não podem substituir a 
criação de recursos domésticos (muito embora possam contribuir nesse 
sentido). Do mesmo modo, os esforços da diáspora não podem ser bem-
sucedidos quando os elementos básicos da boa governação não estão 
integrados no planeamento do desenvolvimento. O sucesso de governos 
como a República da Coreia e a província de Taiwan na China em capitalizar 
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o talento e a riqueza da diáspora foi em grande parte possível porque ambos 
os governos tinham estratégias de desenvolvimento sólidas para investir 
na educação, promover a ciência e a tecnologia, construir infraestruturas e 
fomentar o empreendedorismo.

Os governos também têm maior propensão em conseguir estabelecer 
metas realistas, mas ambiciosas, para o envolvimento da diáspora se 
consultarem os membros da diáspora na definição desses objetivos. O 
México, por exemplo, criou o Conselho Consultivo do Instituto para os 
Mexicanos no Exterior (CCIME), composto maioritariamente por líderes 
eleitos pelas comunidades da diáspora. O Conselho faz recomendações 
ao governo sobre as suas políticas da diáspora e envolve-se em amplas 
discussões sobre os programas do Instituto para os Mexicanos no Exterior 
(IME). Por sua vez, o Governo da Suíça apoiou um «diálogo estruturado» 
entre os kosovares residentes na Suíça e os seus municípios de origem 
no Kosovo sobre a resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, que deu origem a ideias sobre os temas de maior interesse para a 
diáspora e que também são relevantes para o desenvolvimento. 11

Conhecer a sua Diáspora

Com objetivos razoavelmente claros, o segundo passo crucial para um 
governo é conhecer a diáspora que espera engajar. Trata-se de realizar uma 
recolha séria e abrangente de dados (através de um recenseamento de 
migrantes/diáspora, por exemplo); mapear a localização da diáspora; 
compilar inventários de competências e experiência da diáspora; e envolver 
um vasto leque de membros da diáspora em exercícios de auscultação para 
entender o que a diáspora tem para oferecer, o que está disposta a oferecer 
e o que espera do governo, por sua vez. É fundamental reconhecer a 
diversidade das agendas, interesses e estratégias da diáspora. Através do 
estabelecimento de um diálogo contínuo com as diásporas, as políticas 
governamentais devem tentar conciliar - ou pelo menos compreender - 
visões diferentes e muitas vezes divergentes. As intervenções governamentais 
bem-sucedidas são o resultado de anos de envolvimento contínuo e aberto.

2
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O governo indiano, a título de exemplo, encarregou um Comité de Alto 
Nível da Diáspora Indiana de analisar a localização, a situação e o potencial 
papel de desenvolvimento dos cerca de 20 milhões de indianos não 
residentes (INR) e pessoas de origem indiana. As informações resultantes 
deste exercício de dois anos conduziram a uma nova orientação na política 
da diáspora, incluindo a criação de um Ministério dos Assuntos dos Indianos 
no Exterior em 2004.

Para os países de destino, um exercício de «conhecer a sua diáspora» 
implicará a recolha de dados em recenseamentos e inquéritos nacionais para 
revelar o local de nascimento e de ascendência dos residentes, protegendo ao 
mesmo tempo a identidade de subgrupos e indivíduos. Com esta informação 
agregada, os países de destino podem avaliar onde melhor investir os seus 
esforços para criar parcerias com países de origem. Informações mais 
detalhadas sobre as populações da diáspora podem ser recolhidas por países 
de origem e destino através da cooperação com organizações da diáspora, 
como associações profissionais, associações da terra natal e associações de 
antigos alunos. As embaixadas e consulados também podem desempenhar 
um papel importante na recolha de informações sobre capacidades e 
interesses da diáspora. O governo do Gana, citando um caso, está entre os 
que direcionam recursos para a gestão dos dados sobre migrações e, em 
particular, para a criação de perfis de membros da diáspora.

A falta de dados fiáveis sobre as diásporas é frequentemente 
identificada pelos governos como um obstáculo ao desenvolvimento de 
políticas e programas eficazes da diáspora. Os dados do recenseamento 
não costumam representar de forma fidedigna a emigração, uma vez que 
oferecem apenas uma imagem momentânea das pessoas que residem 
num país no momento do recenseamento. Assim, os governos dependem 
dos países de destino para recolher dados sobre o local de nascimento e 
a ascendência dos residentes. Vários países de destino realizaram estudos 
de caso sobre as suas populações da diáspora residentes, como as séries 
de dez países da Agência Alemã para o Desenvolvimento (GIZ, a abreviação 
alemã para Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)12 

sobre as comunidades da diáspora residentes na Alemanha. 13 As estimativas 
consulares baseiam-se muitas vezes na análise de dados e inquéritos de 
países de destino, com qualidade variável e, frequentemente, de âmbito 
limitado. A realização de inquéritos pormenorizados em larga escala também 
é dispendiosa. A Colômbia, por exemplo, realizou um exercício piloto em 
Londres para mapear as características dos colombianos residentes, mas 
até agora não foi capaz de alargar este exercício a outros locais onde a sua 
diáspora está concentrada.14



31

CA
PÍ

TU
LO

 1
: O

S 
EL

EM
EN

TO
S 

D
E 

U
M

 R
O

TE
IR

O
 

PA
RA

 O
 E

N
G

A
JA

M
EN

TO
 D

A 
D

IÁ
SP

O
RA

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Os números, distribuição, competências, prosperidade e nível de 
integração dos grupos da diáspora, juntamente com a sua história, definirão 
o universo de possibilidades para as parcerias com a diáspora. O quadro 
institucional da política da diáspora de um país de origem será bastante 
diferente, por exemplo, se tiver uma grande diáspora concentrada num 
ou em alguns países (como o caso do México) ou se tiver uma diáspora 
pequena e altamente dispersa (como o Gana). Do mesmo modo, a política 
de um país de destino diferirá em função das suas relações históricas com os 
países de origem das suas diásporas, da forma como as suas comunidades 
estão integradas na sociedade e, naturalmente, das suas prioridades de 
política externa. O governo dos EUA, por exemplo, incentivou a formação 
de várias fundações da diáspora para estimular uma ação unificada por 
parte de diversas comunidades de imigrantes: estas incluem a American 
Irish Foundation (Fundação Irlandesa Americana, agora fundida nos Fundos 
da Irlanda), a American India Foundation (Fundação Americana Indiana), 
a U.S.-Mexico Foundation (Fundação EUA-México) e a American Pakistan 
Foundation (Fundação América Paquistão). Estes organismos ajudam a 
articular os objetivos das comunidades da diáspora, tanto com os governos 
dos seus países de origem como com os governos dos países onde se 
instalaram.

Construir a Confiança

O projeto a longo prazo de construção de parcerias entre governos e 
diásporas é muito mais provável de ter sucesso se tiver uma base forte de 
comunicação e confiança mútua. A parceria é um caminho de dois sentidos. 
Com demasiada frequência, as diásporas têm sentido que os governos do 
país de origem as veem simplesmente como remetentes de dinheiro, 
enquanto alguns governos dos países de destino veem os grupos da diáspora 
a exigir apoio, tendo fraca capacidade para cumprir objetivos comuns. Todas 
as partes devem sentir que estão a extrair valor da relação. A construção de 
confiança é, portanto, um terceiro elemento necessário da estratégia de 
engajamento da diáspora.

3
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Para os governos do país de origem, a construção da confiança com as 
populações da diáspora pode também implicar a criação de um ambiente 
favorável para o engajamento da diáspora nas atividades de desenvolvimento. 
Tal incluiria medidas para melhorar o ambiente de negócios, como uma 
maior transparência nos regulamentos e requisitos de licenciamento e uma 
aplicação mais consistente do direito de propriedade. Outros elementos de 
boa governação e estado de direito são também importantes para atrair a 
diáspora. Os países de destino, coletiva ou individualmente, podem apoiar 
esses esforços. A Comissão Europeia (CE), por exemplo, financiou projetos 
em vários países de origem para ajudar os seus governos a desenvolverem 
quadros legais, regulamentares e/ou institucionais sólidos que prometem 
incentivar o investimento da diáspora.

Poucos governos assumiram a tarefa de conquistar a confiança de uma 
diáspora de forma tão séria como o governo do México. Desde os finais da 
década de 1990, o governo tem investido na comunicação e nos serviços à 
sua diáspora. 15 A criação do IME no Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
em 2002, trouxe coerência a estes esforços através de uma densa rede de 
mais de 56 escritórios consulares na América do Norte. O IME trabalha 
com grupos organizados da diáspora no conhecido programa Tres por Uno 
(3x1), através do qual três níveis do governo dão somas equivalentes às 
contribuições das organizações de migrantes para projetos de infraestruturas 
nas suas comunidades de origem. Milhares de projetos foram financiados - 
1.613 só em 2007, em 443 municípios.16 Um elemento-chave da estratégia de 
envolvimento da diáspora do México é o CCIME, o conselho consultivo acima 
referido. O conselho critica livremente e discorda das posições do governo 
quando se sente no dever de fazê-lo, o que, porventura paradoxalmente, 
consolida a confiança de ambas as partes, baseada na crença de que 
discordância não significa alienação.  

Como o caso do México demonstra, o estabelecimento de decisões 
conjuntas entre a diáspora e o governo é extremamente importante para a 
construção da confiança. A nível institucional, Israel e a sua diáspora deram 
um passo em frente ao desenvolverem uma Agência Judaica para Israel cada 
vez mais autónoma e para-governamental. As suas instituições e programas 
são geridos conjuntamente por representantes do governo e da diáspora. 
A nível mais local, a Parceria de Israel 2000 é um excelente exemplo de 
construção da confiança através da geminação entre municípios israelitas 
e comunidades judaicas da diáspora em todo o mundo. Idealmente, tais 
programas têm estruturas organizacionais com representação de ambos os 
lados, seja em conselhos de administração ou comissões profissionais para 
consulta sobre o desenvolvimento e a implementação de programas. Tal 
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permite dar voz e influência tanto às diásporas como aos representantes do 
governo em esforços fundamentais como a identificação de necessidades, a 
definição de prioridades e a alocação de recursos.

As parcerias de confiança com as diásporas podem ser construídas 
através de vários tipos de programas diferentes. Para além dos tipos de 
serviços prestados pelo IME, que incluem facilitar o acesso aos cuidados de 
saúde e à educação, muitos governos oferecem privilégios aos nacionais não 
residentes (e, em alguns casos, aos seus descendentes), tais como conceder 
importações isentas de impostos sobre bens, o repatriamento isento de 
impostos das divisas em moeda estrangeira e a capacidade de comprar ativos 
ou de aceder a empregos normalmente reservados aos cidadãos residentes. 
O sucesso das iniciativas com a diáspora, identificadas pela Iniciativa Conjunta 
Comissão Europeia/Nações Unidas sobre Migração e Desenvolvimento (ICCE-
NUMD), confirma a ligação positiva entre a existência de privilégios para as 
diásporas (como um regime fiscal especial ou processos simplificados para a 
criação de empresas) e o impacto sobre o seu envolvimento.17  

Muitos governos patrocinam eventos culturais em países com presença 
da diáspora; alguns, incluindo a China, também promovem a aprendizagem 
da «língua materna», subsidiando aulas e disponibilizando professores. Os 
direitos políticos são muitas vezes uma grande prioridade para as diásporas; 
os governos podem demonstrar e ganhar confiança junto da diáspora, 
facilitando o voto no estrangeiro e outras formas de participação política 
para os expatriados. O Gana, por exemplo, aprovou uma lei que permite 
a dupla nacionalidade em 2000 e uma lei que consagra o direito de voto 
aos ganeses no estrangeiro em 2006. Tais ações destinam-se a incutir um 
sentimento de pertença e de envolvimento com o país de origem. 

Para os governos dos países de destino, a construção de confiança 
com as populações da diáspora engajadas implica reconhecer que o seu 
duplo sentimento de pertença e o seu compromisso com as suas pátrias 
é compatível com uma integração profunda no país de residência. A dupla 
nacionalidade é um sinal que um governo pode darde que confia que as 
pessoas que têm vários compromissos cumprem as obrigações de plena 
cidadania. 

Os governos dos países de destino podem levar a mensagem de 
confiança a um nível mais profundo, e mais especificamente para o 
desenvolvimento, reconhecendo que as diásporas têm conhecimentos 
especializados que podem ser um contributo importante para as políticas 
de desenvolvimento dos seus países de origem. Os escritórios nacionais do 
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Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID) são 
encorajados a consultar grupos da diáspora, por exemplo, na formulação de 
planos de assistência ao país. Além disso, o Reino Unido apoia um Serviço 
Executivo Sénior, composto por membros da diáspora, para ocupar cargos 
séniores em governos de países em situação de pós-conflito.

Mobilizar a Diáspora para o Desenvolvimento 

Com a confiança estabelecida entre governos e diásporas, as 
características das diásporas bem compreendidas e os objetivos do 
envolvimento da diáspora claramente articulados, as parcerias para o 
desenvolvimento envolvendo diásporas podem ser mobilizadas com mais 
sucesso. Isto pode exigir a criação de novas instituições governamentais ou 
a revitalização das existentes.18 O Senegal foi um dos primeiros países a a 
introduzir este tipo de iniciativa, em 1993, com uma iniciativa de referência 
em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros passou a incluir a supervisão 
dos senegaleses no estrangeiro. Como veremos no capítulo 4, um número 
cada vez maior de países de origem está a criar ministérios dedicados a 
questões da diáspora, como o Ministério dos Assuntos dos Indianos no 
Exterior, o Ministério dos Malianos no Exterior e da Integração Africana, o 
Ministério da Diáspora da Arménia e o Ministério dos Haitianos Residentes 
no Exterior. Muitos mais países têm organismos a nível subministerial ou 
instituições especiais no governo. Os delegados da mesa redonda do Fórum 
Global para as Migrações e Desenvolvimento (FGMD) de 2007 (Mesa 
Redonda 1.2) salientaram repetidamente que os países de origem precisam 
de um quadro institucional a nível nacional para comunicar com as suas 
diásporas, coordenar políticas e fornecer apoio e acompanhamento nesse 
envolvimento.

4
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No entanto, mesmo que consiga construir a confiança, uma instituição 
governamental não é necessariamente o canal mais adequado para a 
mobilização de recursos financeiros da diáspora. A experiência de Israel 
demonstrou as vantagens de um mecanismo independente e responsável 
para a transferência de fundos filantrópicos da diáspora para a pátria - 
no caso de Israel, o American Jewish Joint Distribution Committee (Comité 
Judaico-Americano de Distribuição Conjunta) é gerido unicamente por 
membros da diáspora. Os judeus da diáspora e os israelitas no estrangeiro 
angariam mais de mil milhões de dólares em contribuições filantrópicas 
todos os anos19, o que sugere que as instituições formais para o envolvimento 
da diáspora podem ser completadas por iniciativas da sociedade civil. Note-
se, também, que, num quadro de cooperação bilateral entre os países de 
destino e de origem, um mecanismo não governamental de transferência 
de fundos poderá beneficiar de benefícios fiscais ou de incentivos em alguns 
países de acolhimento.

As estratégias para a mobilização da diáspora podem incluir eventos 
de grande relevo, como a organização anual do Pravasi Bharatiya Divas da 
Índia («dia dos indianos não residentes»), cuja primeira edição reuniu mais 
de 2000 membros relevantes da diáspora indiana para uma conferência 
que contou com a presença da maioria dos políticos seniores da Índia e dos 
vencedores do Prémio Nobel de nacionalidade ou descendência indiana. A 
Jamaica também realiza uma reunião anual de expatriados e descendentes 
de emigrantes. Nestes eventos ou noutras ocasiões, vários países distinguem 
membros da diáspora que deram contributos especiais para os seus países de 
origem, promoveram uma melhor compreensão entre os países de origem 
e de destino, ou demonstraram excelência na sua vida profissional. Entre 
os muitos prémios atribuídos aos membros da diáspora estão os Prémios 
Presidenciais para Indivíduos e Organizações Filipinas no Exterior, o Pravasi 
Bharatiya Samman, da Índia, o World Class New Zealand Awards (Prémios 
de Excelência da Nova Zelândia), e o Governor General’s Jamaican Diaspora 
Award for Excellence (Prémio do Governador Geral de Excelência para a 
Diáspora Jamaicana).

Os governos dos países de origem também podem nomear membros 
conhecidos da diáspora como porta-vozes sobre questões da diáspora, 
patrocinar viagens ao país de origem para líderes de opinião e jovens, 
ou estabelecer programas de voluntariado da diáspora. Um exemplo 
impressionante deste tipo de interação é o programa de Israel Taglit-
Birthright, iniciado em 2001, que organiza viagens educativas gratuitas a 
Israel para jovens adultos da diáspora com idades compreendidas entre os 
18 e os 26 anos. Desde a sua criação, mais de 260.000 jovens da diáspora 
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de 52 países participaram no programa.20 Os governos dos países de origem 
também podem estabelecer centros ou programas para facilitar os fluxos 
financeiros da diáspora, de que é exemplo o «balcão único» da Índia para 
investidores da diáspora.

Os governos de países de destino, atuando sozinhos ou em organizações 
regionais, podem associar-se a governos de países de origem em iniciativas de 
desenvolvimento, nomeadamente aquelas que beneficiariam de assistência 
técnica ou de apoio financeiro. Em 2003-05, a Comissão Europeia apoiou 
o programa de Retorno de Afegãos Qualificados para os cidadãos afegãos 
que residiam nos Estados-Membros da UE. Em cooperação com o governo 
do Afeganistão, e com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) 
como parceiro de implementação, o programa identificou afegãos com 
qualificações e experiência relevantes e apoiou o seu regresso ao Afeganistão 
para missões de 6 a 12 meses nos sectores público e privado. O programa 
era pequeno e relativamente dispendioso, mas uma avaliação concluiu que 
os afegãos participantes forneceram competências necessárias que foram 
utilizadas de forma relevante.21 A Holanda está a implementar um programa 
semelhante (Regresso Temporário de Nacionais Qualificados, na sua sigla 
em inglês TRQN) no Afeganistão, Geórgia, Etiópia, Bósnia e Herzegovina, 
Sudão e Serra Leoa. Também coopera com o programa da OIM Migração 
para o Desenvolvimento em África (MIDA) no Gana para apoiar o regresso 
temporário dos médicos da diáspora ao país de origem.

A Agência Canadiana de Desenvolvimento Internacional (CIDA na sigla 
em inglês) utiliza uma série de técnicas para mobilizar grupos da diáspora para 
o desenvolvimento nos seus países de origem. Financia diretamente projetos 
de desenvolvimento executados por grupos da diáspora com experiência 
na implementação de projetos de desenvolvimento, como a Associação de 
Engenheiros e Cientistas Haitianos-Canadianos. Para grupos da diáspora sem 
essa experiência, a CIDA criou parcerias tripartidas entre organizações da 
diáspora, organizações não-governamentais de desenvolvimento canadianas 
e organizações não governamentais nos países de origem. (Estas parcerias 
têm a vantagem adicional de evitar a impressão de que a política da diáspora 
de um governo está a apoiar uma oposição política organizada no exílio.) A 
ligação das organizações da diáspora às ONGs canadianas com uma sólida 
experiência nos países em desenvolvimento permitiu que as organizações da 
diáspora ganhassem os conhecimentos e perícia necessários para procurar 
fundos de doadores e trabalhar de forma independente. Muitas organizações 
da diáspora haitiana, depois de trabalharem com organizações da sociedade 
civil canadiana durante vários anos, solicitam agora financiamento à CIDA 
para executar projetos de desenvolvimento no Haiti por conta própria.
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Vários governos que são doadores da ajuda pública ao desenvolvimento 
(APD, comumente conhecida como ajuda externa) consideraram útil criar 
e/ou apoiar plataformas para facilitar o envolvimento da diáspora no 
desenvolvimento, como a Diasporas for Development (Diásporas para o 
Desenvolvimento) na Holanda, a Regroupement des Organismes Canado-
Haїtiens pour le Développement (Rede de Organismos Canadá-Haiti para o 
Desenvolvimento) no Canadá, e a Connections for Development (Ligações 
para o Desenvolvimento) no Reino Unido. Estas plataformas incentivam a 
partilha sistemática de ideias e informações, servindo também de veículos 
para a capacitação. Em alguns casos, podem também evoluir para parceiros 
operacionais das agências nacionais de desenvolvimento.

Ao trabalhar com parceiros da diáspora, vários governos e consórcios 
de doadores concluíram que os projetos e programas mais bem-sucedidos 
são aqueles que se baseiam nas iniciativas já existentes da diáspora e não 
nas que começaram de novo por iniciativa dos governos. Nesta linha, a 
Iniciativa Conjunta Comissão Europeia/Nações Unidas sobre Migração 
e Desenvolvimento observa que “as políticas demasiado impulsionadas 
pelos governos podem atuar como um dissuasor para o envolvimento da 
diáspora”.22

Os parceiros governamentais no engajamento da diáspora, dos países 
de destino ou de origem, não estão, de modo algum, limitados a nível 
nacional. É de particular importância estabelecer ligações entre as diásporas 
e os níveis locais de governo, dado que as contribuições das diásporas tendem 
a ser orientadas para os seus locais de origem. Os governos estaduais/
provinciais ou municipais podem estabelecer parcerias com populações da 
diáspora para ajudar no desenvolvimento dos países de origem.

O que é novidade, no entanto, é o interesse dos governos locais em 
fazer acordos de geminação com municípios que são grandes recetores e/ou 
destinos recentes de recém-chegados das suas comunidades. Os municípios 
holandeses estabeleceram relações com governos locais em países de 
origem como a Turquia, o Suriname e Marrocos. Atualmente, existem 
cerca de 39 iniciativas municipais de geminação centradas na diáspora na 
Holanda, e este número está a aumentar.23 Os projetos de parceria cidade-a-
cidade concentram-se frequentemente no reforço da governação local. Por 
exemplo, o município holandês de Zeist aconselha o seu município parceiro 
em Berkane, em Marrocos, sobre como melhorar a gestão de resíduos.
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Capítulo 2: Reforço de Capacidades 
para uma Implementação Eficaz 

Cumprir o prometido é mais fácil dizer do que fazer. Embora muitos 
governos reconheçam a importância do envolvimento da diáspora no 
desenvolvimento, muitos ainda não têm capacidade para conceber políticas 
eficazes e implementá-las a uma escala significativa. Isto explica o fosso entre 
esquemas que ficam bem no papel e políticas e programas verdadeiramente 
eficazes e que realmente fazem a diferença. Na verdade, um envolvimento 
eficaz requer quase sempre um esforço concertado para o reforço das 
capacidades. 

Para muitos países, os principais desafios para um engajamento 
eficaz da diáspora parecem centrar-se em duas questões relacionadas com 
a capacidade: a melhor forma de obter financiamento adequado e como 
melhorar o conhecimento técnico. Os governos com sérias intenções em 
envolver as diásporas têm de se comprometer em financiar os seus esforços 
o máximo possível (e a procurar fundos de outros países para colmatar 
as lacunas remanescentes) e em obter os conhecimentos e competências 
operacionais necessários para prosseguir eficazmente os seus objetivos.

Os Desafios à Capacitação

A. Angariar Financiamento Adequado

O analista Michael Fullilove observou que a maioria das instituições da 
diáspora estão subfinanciadas.24 Um olhar mais atento sobre os orçamentos 
das Filipinas, México, Índia e Mali - quatro países de origem que têm engajado 
ativamente as suas diásporas nos últimos anos - parece confirmar esta 
constatação. As instituições responsáveis pela pasta da diáspora nestes países 
receberam uma dotação relativamente pequena por parte do governo nacional. 

A responsabilidade de proteger e envolver a enorme diáspora das 
Filipinas assenta, em grande parte, em três agências governamentais: os 
Departamentos do Trabalho e do Emprego e dos Negócios Estrangeiros e 
a Comissão dos Filipinos no Exterior (CFO). Em 2009, os três organismos 
gastaram um total de 19,7 mil milhões de pesos (437 milhões de dólares), 
ou seja, 1,7 por cento do total das despesas do Governo nesse ano.25 A CFO, 
que é a principal agência responsável pelo envolvimento dos emigrantes, 

1



40

CA
PÍ

TU
LO

 2
: R

EF
O

RÇ
O

 D
E 

CA
PA

CI
D

A
D

ES
PA

RA
 U

M
A 

IM
PL

EM
EN

TA
ÇÃ

O
 E

FI
CA

Z

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

recebeu a menor dotação dos três, com apenas 45 milhões de pesos 
(1 milhão de dólares), ou 0,004 por cento do orçamento nacional.26

Os gastos do México com o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
como parte do orçamento total do poder executivo, também são bastante 
baixos, com apenas 1 por cento ou 5,3 mil milhões de pesos (397 milhões 
de dólares) em 200927. Deste montante, cerca de 6 por cento (24 milhões 
de dólares) foram gastos em serviços relacionados com os mexicanos no 
estrangeiro. Este montante financiou o Instituto para os Mexicanos no 
Exterior (IME), a principal agência que impulsiona a agenda da diáspora 
mexicana, as atividades consulares e outros programas relacionados. Em 
2009, o orçamento do IME para serviços a mexicanos no estrangeiro, com 
aproximadamente 2,8 milhões de dólares, correspondeu à parte mais 
pequena do orçamento do ministério.28

A Índia e o Mali criaram ministérios separados cujo objetivo específico 
é o de responder às necessidades das populações da diáspora. O Ministério 
dos Assuntos dos Indianos no Exterior recebeu 17 milhões de dólares 
no orçamento de 2009-2010, ou 0,02 por cento do orçamento geral da 
administração central (ou 90 mil milhões de dólares).29 O Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, responsável pela manutenção da presença consular 
no estrangeiro, entre outras atribuições, recebeu uma dotação seis vezes 
superior à do Ministério dos Assuntos dos Indianos no Exterior (125 milhões 
de dólares), mas ainda assim um montante pequeno relativamente a outros 
departamentos governamentais. Em conjunto, os dois ministérios receberam 
0,16 por cento do total do Plano Central.30

Da mesma forma, em 2009, o Ministério dos Malianos no Exterior e da 
Integração Africana tinha um orçamento total de cerca de 1,8 mil milhões 
de francos CFA (3,9 milhões de dólares).31 O financiamento do Governo para 
serviços consulares aos malianos é orçamentado através do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, que recebeu 22,7 mil 
milhões de francos CFA (49,3 milhões de dólares). Ambos os ministérios 
receberam 7 por cento do orçamento do governo central de 723,9 mil 
milhões de francos CFA (1,6 mil milhões de dólares).32

O orçamento que os governos devem atribuir às instituições da 
diáspora é altamente discutível. Em geral, os analistas utilizam dotações 
orçamentais globais para avaliar as prioridades e as despesas de um país; 
examinando, por exemplo, quanto é gasto na defesa versus saúde ou 
educação. Determinar o nível adequado do orçamento a atribuir é difícil 
quando o público-alvo e os principais beneficiários têm rendimentos mais 
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elevados do que os seus compatriotas no país de origem e, em alguns casos, 
nem sequer são cidadãos.

Na ausência de dados fiáveis ou um padrão, uma medida razoável 
para determinar a alocação de orçamento poderá ser comparar a dotação 
orçamental com a percentagem da população de um país que vive no 
estrangeiro. Com isso em mente, o México, as Filipinas e o Mali, todos com 
quase 10 por cento das respetivas populações no estrangeiro, poderiam 
indiscutivelmente aumentar a sua dotação orçamental nos esforços 
relativos à diáspora.33 Outro critério sugerido diz respeito às remessas 
enviadas enquanto percentagem do Produto Interno Bruto (PIB). Utilizando 
esta medida, as Filipinas, onde as remessas representam 13 por cento do 
PIB, deveriam gastar uma parte significativamente mais elevada do seu 
orçamento em medidas para a diáspora do que o México, o Mali e a Índia, 
onde as remessas rondam os 3 por cento do PIB.34

Não obstante, os países em desenvolvimento com recursos financeiros 
muito limitados e em declínio enfrentam constrangimentos reais de 
despesas e de alocação orçamental. Como mostra o caso das Filipinas, os 
departamentos de obras públicas e autoestradas e da educação reclamaram, 
respetivamente, 11 e 5 por cento do orçamento de 2009.35 A maior dotação 
orçamental, de cerca de 252 mil milhões de pesos (6 mil milhões de dólares) 
ou 22 por cento do orçamento, foi atribuída para pagar juros sobre a dívida 
nacional - um problema que assola muitos países altamente endividados.36

De facto, para muitos governos, um dos desafios mais prementes para 
o envolvimento da diáspora é como iniciar programas que não drenem os já 
limitados cofres públicos e, ao mesmo tempo, tragam recursos financeiros 
fundamentais.

B. Adquirir Conhecimento Técnico 

Ter orçamentos disponíveis, por si só, é uma medida imperfeita 
para avaliar a capacidade do Estado. Gastar mais dinheiro não garante 
necessariamente um resultado de maior qualidade. Para muitos países, 
a carência de conhecimento técnico - entendido como os conhecimentos 
operacionais e as competências necessárias para prosseguir eficazmente 
os objetivos - apresenta-se como um obstáculo maior do que a falta de 
orçamento.

Engajar a diáspora de forma bem-sucedida requer a conceção de 
formas inteligentes de prestar serviços e de oferecer programas a uma 
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população dispersa e heterogénea. Um bom exemplo é o maior fundo de 
assistência aos migrantes, operado por um governo de um país de origem. 
Perante os problemas originados por uma rápida expansão da população 
de trabalhadores temporários no estrangeiro, o Governo filipino criou a 
Administração de Assistência aos Trabalhadores no Exterior (no original, a 
Overseas Workers Welfare Administration - OWWA) em 1981 para proteger 
os trabalhadores migrantes filipinos e prestar-lhes vários serviços, desde o 
repatriamento até à concessão de empréstimos a novas empresas. Em 2005, 
apesar de acumular enormes reservas, a OWWA gastou apenas 0,03 por 
cento do orçamento em serviços, na maioria dos casos cumprindo apenas 
os requisitos mínimos exigidos por lei.37 A experiência limitada da OWWA na 
gestão de programas explica parcialmente as suas despesas conservadoras. 
Por exemplo, há muitos anos que tenta conceder empréstimos, mas teve 
sempre baixas taxas de reembolso. Consciente dos seus problemas na 
prestação de serviços, a OWWA optou por salvaguardar os seus fundos, 
colocando-os em bancos de desenvolvimento.38

Mais do que a falta de disponibilidade orçamental, em alguns casos a 
falta de conhecimento limita os esforços dos governos dos países de destino. 
Na Holanda, por exemplo, um estudo de 2009 sobre projetos de geminação 
revelou que municípios de dimensão média como Arnhem, Meppel e 
Haarlem, que acolhem um número relativamente pequeno de grupos de 
migrantes, tinham envolvido, com sucesso, organizações de migrantes em 
programas de intercâmbio.39 Por outro lado, grandes municípios como 
Amesterdão, com uma enorme população migrante, tinham aprendido que 
o envolvimento de um grupo de migrantes em detrimento de outro pode 
criar tensão entre grupos e entre o Estado e os migrantes. As populações 
migrantes no estrangeiro estão muitas vezes divididas e politizadas, o 
que pode dificultar o seu envolvimento. Na verdade, alguns municípios 
holandeses optaram por deixar de colaborar com grupos da diáspora para 
evitar lidar com a política da diáspora.40 

As dificuldades de aquisição dos conhecimentos operacionais e das 
competências para engajar eficazmente as diásporas podem ser atribuídas 
a muitos fatores. Programas de longa data, como a OWWA nas Filipinas, 
parecem ter sido sujeitos a muito pouco monitoramento e avaliação. No 
entanto, para muitos dos esforços de engajamento da diáspora, o problema-
chave decorre da falta de compromisso sustentado por parte dos governos. O 
conhecimento técnico é adquirido tipicamente através de anos de tentativa 
e erro. Muitas iniciativas governamentais, no entanto, tendem a ser de 
curta duração e dependem do apoio do governo central, que pode variar 
entre administrações. Por exemplo, a principal instituição governamental 
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responsável pelos marroquinos no estrangeiro foi alternadamente promovida 
e minimizada, uma vez que ganhou e perdeu apoio dentro do governo. 
Iniciado como ministério em 1993, foi despromovido a uma unidade dentro 
do ministério dos Negócios Estrangeiros em 1995.41 Em 2007 foi promovido 
ao seu atual cargo - uma instituição chefiada por um ministro-delegado 
(subsecretário) sob a tutela direta do gabinete do primeiro-ministro.42 

Da mesma forma, no Iémen, várias instituições da diáspora foram 
criadas e desintegradas desde que o primeiro escritório, o Departamento 
de Imigração e Expatriados, foi criado em 1962. As recentes instituições 
incluem o Ministério dos Assuntos dos Expatriados em 1990, o Conselho 
para os Assuntos dos Expatriados em 1996, o Ministério dos Assuntos 
dos Expatriados em 1997 e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos 
Emigrantes em 2005; em 2007, a instituição da diáspora foi promovida a 
Ministério dos Assuntos dos Expatriados.43 Esta falta de continuidade 
torna a aprendizagem institucional - um fator crítico para a construção de 
conhecimentos especializados - mais difícil.

Reforçar Capacidades: Alguns Caminhos para o Futuro

Para enfrentar os constrangimentos financeiros e técnicos, os governos 
têm de aprender a construir conhecimentos com êxito, partilhando custos, 
tanto financeiros como outros. Ultrapassar efetivamente as limitações 
de recursos requer a adoção de abordagens tanto convencionais como 
inovadoras. Para reforçar a capacidade, os governos têm muitas opções, 
cinco das quais são descritas abaixo.

A. Criar Instituições e Programas Inovadores e Rentáveis

Abordar de forma adequada as limitações de recursos requer, em 
primeiro lugar, um pensamento inovador. Alguns governos, por exemplo, 
enveredaram por um caminho atípico através da criação de instituições 
e programas inovadores que utilizam recursos privados para prosseguir 
objetivos públicos. 

1. Instituições Inovadoras

Alguns governos não querem ser vistos - seja qual for o motivo - a 
gastar demasiado nas suas diásporas ou intervir nos assuntos dos países de 
destino. Outros procuram abordagens eficientes e exequíveis que maximizem 
as atividades com o mínimo de investimento. A solução para alguns governos 
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é criar instituições para-governamentais que esbatem deliberadamente a 
distinção entre organismos não governamentais e governamentais. 

Fundações. Alguns governos, como os da República da Coreia e de 
Marrocos, criaram fundações para gerir indiretamente as suas atividades 
com a diáspora. Em 1997, o governo da República da Coreia estabeleceu 
a Fundação Para os Coreanos no Exterior (OKF na sigla em inglês), uma 
organização sem fins lucrativos, afiliada ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Comércio. A fundação tinha desde o início um mandato claro 
de desenvolvimento: «utilizar as capacidades dos coreanos no estrangeiro 
para o desenvolvimento nacional, em conformidade com a sua política de 
globalização».

De acordo com a página web da fundação, o governo coreano 
reconheceu a necessidade de criar uma organização governamental para os 
coreanos no estrangeiro; no entanto, «esta ideia entrou em conflito com a 
política do governo de manter o governo pequeno e havia o receio de que 
isso causasse algum atrito com os governos das nações onde os coreanos 
estavam a residir».44

Da mesma forma, em 1990, Marrocos criou a Fundação Hassan II para 
os Marroquinos Residentes no Exterior (FHII). Criada por decreto real, a FHII é 
oficialmente descrita como uma «instituição sem fins lucrativos, com vocação 
social, dotada de uma personalidade moral e autonomia financeira». A FHII é 
uma organização privada que tem uma relação especialmente próxima com 
o governo marroquino. Não é uma instituição governamental, embora o 
governo estabeleça o seu mandato. Curiosamente, a certa altura, o ministro 
responsável pelos marroquinos no estrangeiro também dirigia a fundação. 
Atualmente, a presidente da FHII é a Princesa Lalla Meryem.45 

Fundos de Assistência Social. Outros países optaram por criar um 
fundo de assistência social gerido pelo governo, financiado por migrantes 
ou pelos seus empregadores e/ou recrutadores. Estes fundos, que podem 
ser encontrados no Bangladesh, no Paquistão, nas Filipinas, no Sri Lanka e 
na Tailândia, entre outros, fornecem uma série de serviços aos migrantes, 
incluindo sessões de orientação pré-partida, empréstimos, repatriamento 
de emergência, seguros de vida e de saúde e assistência à reintegração. Esta 
configuração oferece uma solução potencialmente eficiente e viável para os 
governos de origem partilharem os custos de proteger os seus migrantes 
temporários enquanto estão no estrangeiro.
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As Filipinas gerem um dos maiores fundos de assistência social dos 
países em desenvolvimento, constituído pelas contribuições obrigatórias de 
25 dólares por parte dos empregadores estrangeiros e dos trabalhadores 
migrantes. Totalmente autofinanciado e sem dotação orçamental do governo 
nacional, o fundo de proteção social tem mais receita do que despesa. Este 
excedente é adicionado aos capitais próprios do fundo. Como resultado, o 
fundo cresceu mais de quatro vezes em 13 anos, passando de 2,2 mil milhões 
de pesos (47 milhões de dólares) em 1995 para quase 12 mil milhões de 
pesos (266 milhões de dólares) em 2008.46 Para enquadrar a magnitude 
deste montante no contexto filipino, os ativos totais do Fundo foram quase 
o dobro do orçamento da sua agência mãe, o Departamento do Trabalho 
e do Emprego, e quase o triplo do orçamento do Gabinete do Presidente, 
durante o mesmo período.47

Conselhos da Diáspora. A criação de conselhos da diáspora, geralmente 
compostos por uma mistura de líderes comunitários e funcionários do 
governo, também pode ser uma excelente fonte de financiamento e 
conhecimento técnico. Normalmente aconselham o governo sobre assuntos 
relacionados com a diáspora, com um custo marginal para o governo. Um 
dos primeiros exemplos é o Conselho Superior dos Malianos, do Mali, que 
serve como representante oficial da diáspora maliana, tanto no Mali como 
nos países de residência dos membros da diáspora.

Os conselhos locais são eleitos em vários países onde os expatriados 
malianos estão concentrados. Estes conselhos nacionais elegem então 
representantes para o Conselho Superior.48 Como já referido, o Instituto 
para os Mexicanos no Exterior (IME) foi criado em 2003. O seu Conselho 
Consultivo (CCIME) de 2006-2008 teve 100 dos seus membros eleitos ou 
nomeados pelas comunidades mexicanas nos Estados Unidos da América e 
no Canadá que eram suficientemente grandes para serem servidas por um 
consulado mexicano. Foram nomeados 15 membros com base no mérito e 
nas suas concretizações.49 

Os conselhos da diáspora são particularmente significativos, uma vez 
que trazem recursos inestimáveis para a discussão: contactos, financiamento 
e ideias para implementar programas. São também excelentes fontes de 
feedback e informação sobre a diáspora - elementos que o IME pode usar 
para justificar pedidos de mais financiamento, entre outros resultados. Por 
exemplo, no México, devido, em grande medida, à pressão exercida pelos 
membros da CCIME, os fundos recolhidos na emissão de passaportes e 
identificação consulares permanecem agora no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para financiar as atividades da rede consular.50
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2. Programas Criativos

Além da criação de instituições inovadoras, os governos podem também 
optar por criar programas e projetos que, com novas formas, façam face 
diretamente aos constrangimentos financeiros e técnicos. Embora alguns 
programas da diáspora sejam financiados através da rubrica orçamental 
tradicional, muitos mais são financiados por outros meios. Por exemplo, 
o Colômbia Nos Une, um programa do Gabinete dos Assuntos Consulares 
e dos Colombianos no Exterior no Ministério dos Negócios Estrangeiros é 
financiado com uma rubrica orçamental tradicional como qualquer outro 
ministério do governo. No entanto, o programa também trabalha com o 
que o governo colombiano descreve como «projetos de investimento», 
que fornece uma rubrica orçamental adicional para projetos específicos. Na 
altura da elaboração deste manual, o Colômbia Nos Une tinha dois projetos 
deste tipo, que trouxeram um total de 2,5 milhões de dólares de apoio ao 
programa geral.51

Fundos correspondentes. Entre os programas da diáspora mais 
conhecidos estão os fundos correspondentes - esquemas em que diferentes 
níveis de governo atribuem um dólar ou mais por cada dólar que as 
organizações migrantes investem nas suas comunidades. Os exemplos 
mais frequentemente citados são do México (onde os programas de 
correspondência foram pioneiros e popularizados), entre os quais, o 
programa Tres Por Uno ou 3x1 do estado de Zacatecas (ver Caixa 1).

Caixa 1: Programa Tres por Uno (3x1): Uma Inovação

Considerado por muitos observadores como uma das melhores práticas, o programa 3x1 foi 
reproduzido em todo o México, em toda a América Latina e em todo o mundo. Embora muito 
tenha sido escrito sobre a sua abordagem ao envolvimento da diáspora, poucos se concentraram 
na natureza inovadora do programa. Por exemplo, quando o projeto começou no estado 
mexicano de Zacatecas, na década de 1980, a inerente falta de confiança entre o Estado e a 
diáspora foi marcante. Assim, a motivação do governo de Zacatecas não era apenas atrair os 
recursos dos migrantes para projetos comunitários no seu país, mas também gerar uma relação 
de confiança entre o governo do Estado e os migrantes. O programa foi concebido para abordar 
os dois objetivos ao mesmo tempo. Genero Borrego, o governador de Zacatecas no início do 
programa, afirmou: «O risco que [os migrantes] estavam a correr colocando um dólar num projeto 
público era o mesmo risco que eu estava correndo. Eu queria que os migrantes soubessem que 
estávamos nisto juntos.»

Fonte: Natasha Iskander, “Social Learning as a Productive Project” in Development Dimension: Migration, Remittances and 
Development (Genebra: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 2005). 
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Outros governos que olham para o programa 3x1 como um modelo 
fariam bem em reproduzir o espírito inovador que fez do programa um 
sucesso. O desafio-chave não é apenas o de levar este modelo a outra escala 
ou de o adaptar a outro país ou região. Pelo contrário, trata-se de escolher 
elementos específicos da conceção de um programa e reconfigurá-los à luz 
de contextos socioeconómicos e políticos particulares.

Por exemplo, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) atribuiu recentemente a 14 empresas, de sete países 
africanos, voltadas para a diáspora, fundos correspondentes que variam 
entre os 50 mil e os 100 mil dólares. Os premiados foram escolhidos através 
de um processo altamente competitivo - um concurso da diáspora que 
visava identificar as start-ups e as empresas estabelecidas mais viáveis e 
sustentáveis. A USAID colaborou com a Western Union, uma empresa privada 
de transferência de remessas, para financiar conjuntamente a subvenção.52 

Outra variação do modelo 3x1 são os financiadores conjuntos da 
organização sediada nos EUA, Hispanics in Philanthropy (HIP). Este fundo, 
considerado um dos programas mais bem sucedidos da HIP, angariou mais 
de 39 milhões de dólares em doações para canalizar para as comunidades 
hispânicas, ao tentar ligar grandes organizações filantrópicas com doadores 
de pequena escala, baseados na comunidade.53 Estes doadores locais 
juntam-se e agregam fundos para um determinado objetivo, para serem 
complementados com as subvenções dos grandes doadores nacionais, 
até que os fundos correspondentes da HIP sejam suficientemente grandes 
para permitir que a HIP inicie convites para apresentação de propostas de 
projeto. A HIP trabalha em estreita colaboração com o sector privado: a 
Standard Bank Foundation na Argentina, a Fundação Falcondo e uma rede 
de doadores individuais na República Dominicana, a Fundação da Western 
Union e a Fundação do Empresário Mexicano, entre outros.54

Combinando temáticas de atuação. Os governos podem também 
aumentar a sua capacidade de implementar projetos para a diáspora, 
ligando-os a outros projetos. A Alemanha, por exemplo, não dispõe de um 
orçamento específico para projetos de migração e desenvolvimento no 
âmbito da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). No entanto, 
esta limitação não impede a agência de envolver as diásporas, ao ligar 
projetos relacionados com a diáspora a outros temas, como as alterações 
climáticas e a segurança.55
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B. Capitalizar as Estruturas e Projetos Governamentais 
Existentes

Outra forma de aumentar a capacidade é os governos trabalharem com 
as estruturas e projetos existentes. Reinventar a roda, embora necessária 
em algumas situações, pode ser um desperdício de recursos noutras. Isto 
é especialmente válido para os governos com recursos limitados à partida. 
Como nota Imelda Nicolas, do CFO, «não estamos a reinventar a roda, não 
estamos a trazer novos projetos, estamos apenas a identificar projetos 
e programas que já estão em vigor, nos quais os filipinos no estrangeiro 
podem ser envolvidos. . . Portanto, o CFO é como um coordenador, dando 
orientações e referências sobre para onde ir, se precisarem.»56

Os governos podem também optar por capitalizar as redes consulares 
existentes e ligar-se a outros gabinetes governamentais, tanto a nível 
nacional como local.

1. Redes Consulares

Os consulados continuam a ser os interlocutores mais importantes 
para as populações da diáspora. Um inquérito realizado em 2004 nos Estados 
membros da Organização Internacional para as Migrações (OIM) revelou que 
76 por cento dos países dispunha de serviços consulares para os cidadãos 
no estrangeiro.57 Os consulados estão numa posição única para avaliar as 
necessidades da diáspora e fazer parceria com outros intervenientes no 
sector privado e público. Podem desempenhar um papel fundamental tanto 
para os países com políticas de diáspora bem estabelecidas, em que os 
consulados recebem especial reconhecimento e recursos, bem como para os 
países com políticas frágeis, onde os consulados parecem ser a única ligação 
com as populações da diáspora.

Mais do que nunca, os governos estão a instruir os seus consulados 
a interagirem mais sistematicamente com os emigrantes. Uma revisão das 
páginas web das embaixadas e consulados de 30 países de origem com 
políticas ativas da diáspora sugere uma presença consular extensa nos 
principais destinos das respetivas diásporas. Os serviços oferecidos nos 
consulados variam, desde a aprendizagem da língua aos serviços notariais, 
desde a emissão de cartões de identidade até à organização de pacotes 
turísticos com desconto para a pátria, tanto para negócios como para lazer. 
Muitos consulados fornecem informações sobre os desenvolvimentos no 
seu país, nomeadamente na esfera empresarial, bem como sobre programas 
de cultura, educação e desenvolvimento económico.58
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Muitos governos expandiram a sua presença diplomática a territórios 
com grandes populações da diáspora. Por exemplo, embora o México tenha 
mantido uma extensa rede consular nos Estados Unidos da América desde a 
década de 1800, o novo governo eleito em 2000 criou novos consulados em 
várias cidades dos EUA,59 tendo em meados de 2009 50 consulados em todo 
o território americano.60 Analogamente, as Filipinas abriram quatro postos 
diplomáticos desde 2008 para refletir a crescente presença dos filipinos na 
Irlanda, na República Árabe da Síria e na China.61 Atualmente, mantém 88 
escritórios em 65 países.62 

A composição do pessoal diplomático também evoluiu para acomodar 
as necessidades e interesses da diáspora. Cada embaixada da Etiópia tem 
agora um diplomata designado para lidar com as questões dos expatriados.63 
Cerca de 70 a 75 representantes do IME nos consulados mexicanos nos 
Estados Unidos da América estão encarregues de implementar programas e 
projetos do IME.64 Da mesma forma, tendo em mente o foco do governo das 
Filipinas em proteger os trabalhadores filipinos no estrangeiro, muitos dos 
consulados das Filipinas têm adidos para a proteção social e trabalho para 
assistirem os trabalhadores vítimas de abusos.

2. Outras Estruturas Governamentais

Os governos podem também aumentar a sua capacidade de envolver 
as diásporas capitalizando os recursos já existentes de várias agências 
governamentais. O envolvimento da diáspora abrange muitas áreas 
tradicionais, desde as finanças e o comércio, às artes e à cultura. A capacidade 
governamental já existe nestas áreas; em vez de criarem instituições para 
engajar a diáspora, os governos podem optar por adotar uma abordagem 
mais descentralizada. Podem criar comités intergovernamentais ou optar 
por apoiar iniciativas a nível do governo local, a fim de criar sinergias entre 
diferentes partes do governo.

 Por exemplo, o Chile criou o Comité Interministerial das Comunidades 
Chilenas no Exterior para formular políticas públicas sobre a diáspora. 
O comité é composto por 12 instituições públicas que, de uma forma ou 
de outra, são responsáveis por responder às necessidades e exigências 
dos quase 1 milhão de chilenos residentes no estrangeiro. As instituições 
incluem, por exemplo, a Direção de Registo Civil e Identidade, que emite 
cartões de identidade e passaportes e regista casamentos e nascimentos, e o 
Fundo Nacional de Saúde, responsável pela cobertura nacional de cuidados 
de saúde públicos.65
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As unidades do governo local também estão em melhor posição 
para elaborar programas da diáspora em sintonia com as necessidades e 
oportunidades da comunidade do país de origem. Com uma coordenação 
adequada, podem complementar as atividades do governo central e 
partilhar os custos do engajamento da diáspora. A China, por exemplo, 
criou uma das maiores redes de escritórios locais da diáspora. A competição 
pelo talento entre os governos locais na China é tão elevada que as cidades 
enviam delegações para o exterior para procurar talentos da diáspora sem 
notificar os funcionários nos consulados chineses.66 O Governo central chinês 
optou por fornecer uma orientação política geral sobre o envolvimento da 
diáspora, conferindo uma relativa independência aos escritórios locais, para 
que possam adotar métodos inovadores que se adequem às necessidades 
locais.67 O envolvimento concertado a nível local também pode ser 
encontrado em alguns estados da Índia, em particular Kerala e Gujarate, e 
em 29 dos 32 estados mexicanos.68

C. Aproveitar o Conjunto de Recursos Disponíveis concedido pelo 
Sector Privado, Sociedade Civil e Comunidade Internacional

Os problemas de financiamento e de conhecimento técnico estão 
entre as razões pelas quais os governos precisam de estabelecer parcerias 
significativas com atores externos. Podem expandir as suas capacidades 
aproveitando os recursos financeiros e técnicos disponibilizados pelo sector 
privado, outros governos e organizações internacionais.

1. Iniciativas Público-Privadas 

As parcerias público-privadas aumentam os orçamentos 
governamentais, aproveitando os contactos e os recursos comunitários. As 
instituições para-governamentais descritas no capítulo 4 são bons exemplos 
a este respeito, porque utilizam recursos privados para prosseguir objetivos 
decididamente públicos. Nas Filipinas, por exemplo, o CFO formou um 
Círculo Consultivo Empresarial composto por agências governamentais, 
organizações não governamentais e entidades privadas que podem dar 
conselhos e orientações aos filipinos no estrangeiro com interesse em 
investir nas Filipinas.69 Da mesma forma, os consulados colombianos 
no estrangeiro trabalham em estreita colaboração com cerca de 800 
associações de migrantes, apelidadas pelo governo como “multiplicadores”, 
uma vez que transmitem as informações sobre as atividades consulares aos 
membros das suas comunidades, bem como comunicam aos consulados as 
necessidades dessas comunidades.70 Como a caixa 2 realça, o México tem 
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sido especialmente proativo na partilha dos custos do envolvimento com a 
diáspora.

Caixa 2: Partilhar os Custos do Engajamento da Diáspora: 
A Experiência Mexicana

O México tem prosseguido com tenacidade as parcerias com várias organizações nos Estados 
Unidos da América para cumprir os seus objetivos de envolvimento com a diáspora. Um dos 
projetos mantém centros locais de educação que ensinam inglês a adultos hispânicos. Estes 
centros são hospedados por organizações patrocinadoras que fornecem a sala de aula e 
professores. O Instituto Nacional de Educação para os Adultos (INEA) e o Conselho Nacional de 
Educação para a Vida e o Trabalho (CONEVyT) fornecem o currículo central, enquanto o governo 
mexicano assume a função de coordenação. O sucesso de outros programas mexicanos em áreas 
como a promoção da saúde, a educação financeira e as remessas dependem em grande parte dos 
recursos e capacidade técnica das suas organizações parceiras.

Outro projeto é o Ventanillas de Salud (Janelas de Saúde), que fornece informações básicas 
sobre cuidados de saúde aos migrantes mexicanos nos Estados Unidos da América e faz 
encaminhamentos para hospitais, centros de saúde e programas governamentais onde os 
pacientes podem receber cuidados, sem medo de serem entregues às autoridades de imigração. 
Javier Diaz de Leon, do Instituto para os Mexicanos no Exterior, refere, em entrevista para este 
manual, que o projeto «não é tão caro como seria de esperar porque o governo trabalha com 
consulados e organizações locais. Cada ventanilla resulta de um acordo entre um consulado 
mexicano e uma organização local. Há custos associados, mas a maioria dos serviços é prestada 
por estas organizações.»

Muitos dos programas do IME trabalham com base em patrocínios. Uma unidade dentro do IME 
dedica-se à identificação e promoção de oportunidades de patrocínio. Como sublinha Diaz de 
Leon, «há muitas pessoas e empresas que se querem promover junto da diáspora mexicana, 
estão muito interessadas em aparecer com o IME em alguns dos nossos programas. . . Contamos 
muito com uma estratégia agressiva para encontrar fundos de várias fontes.»

Fontes: Laureen Laglagaron, Protection through Integration: The Mexican Government’s Efforts to Aid Migrants in the United 
States (Washington, DC: Migration Policy Institute, 2010), www.migrationpolicy.org/pubs/IME-Jan2010.pdf; Entrevista a Javier 
Diaz de Leon, Diretor, Instituto para os Mexicanos no Exterior, governo do México, entrevista telefónica do autor, 4 de maio de 
2011; ver portal para mais informação, www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=383&la 
ng=es. 

2. Parcerias entre Governos 

As parcerias governamentais entre os países também podem fazer a 
diferença na partilha dos custos financeiros do engajamento da diáspora. 
Enquanto muitos países de destino apoiam as suas próprias diásporas no 
exterior, como no caso das iniciativas de bolsas de estudo da Austrália 
para expatriados, financiadas pelo National Health and Medical Research 
Council (Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica), outros iniciaram 
programas de apoio às atividades de desenvolvimento dos países das 
comunidades imigrantes dentro das suas fronteiras. Por exemplo, a agência de 

http://www.migrationpolicy.org/pubs/IME-Jan2010.pdf
http://www.migrationpolicy.org/pubs/IME-Jan2010.pdf
http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=383&lang=es
http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=383&lang=es
http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=383&lang=es
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desenvolvimento do Reino Unido, o Departamento para o Desenvolvimento 
Internacional (DFID), iniciou em março de 2008 um programa de 3 milhões 
de libras (4,7 milhões de dólares) com o Serviço Voluntário No Estrangeiro 
(VSO) - uma instituição de caridade para o desenvolvimento internacional 
com sede no Reino Unido - para apoiar e ajudar pessoas das comunidades da 
diáspora a trabalhar como voluntários nos seus países de origem.71

Com efeito, a política de «codesenvolvimento» que foi introduzida 
em França no início da década de 1990 está agora de novo em voga. O 
conceito estreou-se como um quadro teórico para potenciar os recursos 
das organizações africanas de migrantes em França para promover o 
desenvolvimento em África. O conceito de codesenvolvimento retrata a 
migração como fenómeno que beneficia tanto os países de origem como 
os países de destino (embora algumas aplicações do mesmo tenham sido 
criticadas por colocarem demasiada ênfase no controlo da migração). A 
abordagem enfatiza o desenvolvimento das economias locais e a promoção 
de parcerias entre empresas, autoridades locais, instituições de formação e 
associações.72 Países como a Itália, Espanha e França tiveram um aumento 
dos planos de política pública e dos financiamentos para apoiar projetos de 
codesenvolvimento.73 Alguns países em desenvolvimento exploraram este 
interesse comum com os governos dos países de destino e identificaram 
projetos de interesse mútuo.

Como mostra o inquérito realizado para este manual, a maioria 
das instituições da diáspora nos países de destino são agências de 
desenvolvimento.

Por exemplo, em dezembro de 2000, o Mali e a França assinaram 
um acordo de codesenvolvimento. De 2003 a 2005, foram concluídos 250 
programas de retorno e reintegração, 22 projetos de desenvolvimento local 
e dez projetos para jovens de ascendência imigrante (em França). Dos 3,5 
milhões de euros (4,8 milhões de dólares)74 angariados para financiar os 
projetos, cerca de 70 por cento (2,5 milhões de euros ou 3,4 milhões de 
dólares) teve origem no governo francês.75

Como observado anteriormente, na última década, vários municípios 
holandeses estabeleceram relações com os governos locais em países de 
origem dos imigrantes, como a Turquia, o Suriname e  Marrocos. A geminação 
com estes chamados «países da diáspora» é relativamente recente, com a 
maioria dos laços estabelecidos após1999. Atualmente, existem cerca de 39 
iniciativas municipais de geminação focadas na diáspora na Holanda, e o seu 
número está a aumentar.764
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Caixa 3: Fazer o Trabalho de Desenvolvimento em Casa: Os 
Desafios que as Agências de Desenvolvimento Enfrentam 
nos Países de Destino

Nos países de destino, as agências de desenvolvimento estão a emergir como os principais 
intervenientes governamentais encarregados de envolver as diásporas. Como explica Regina 
Barbosa, da GIZ, geralmente «o objetivo é ver como os migrantes podem ser parceiros da 
cooperação para o desenvolvimento». A GIZ quer, em particular, «incentivar as ligações entre a 
integração e o desenvolvimento, promovendo o envolvimento das organizações dos migrantes e 
ligando essas atividades a nível dos municípios».

Perceber o potencial dos migrantes como parceiros de desenvolvimento traz desafios. Um deles 
é a relutância de alguns na indústria do desenvolvimento em trabalhar em projetos relacionados 
com a diáspora. Na Alemanha, por exemplo, um membro da GIZ afirmou que manter um «diálogo 
aberto entre a cooperação para o desenvolvimento, os bancos e as organizações migrantes» e o 
«desenvolvimento de um produto concreto (brochura de informação)» foram duas das iniciativas 
mais difíceis implementadas devido à «relutância dos coordenadores do projeto em abordar um 
novo tema que parece ter mais relação com os problemas nacionais do que com a cooperação 
para o desenvolvimento». 77

Outro problema prende-se com a forma como as agências estão organizadas. Alfred Fritschi, da 
Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC), explica que na Suíça, por exemplo, 
«integrar a perspetiva da diáspora significa abrir uma nova frente de contactos e diálogos com 
organizações». Diz: 

«Até agora organizámo-nos de uma forma que o nosso principal diálogo é entre os nossos 
representantes no país e os líderes locais. Não estamos preparados para ter uma frente de 
trabalho aberta na Suíça abordando as  instituições aqui..., a própria questão importante do 
diálogo é que abre muitas portas e não estamos organizados e preparados o suficiente para isso... 
Não conseguimos responder a dezenas de pequenas iniciativas da diáspora que vêm diretamente 
à nossa administração.»

Outra questão relacionada é a forma como os programas são financiados. Fritschi explica que 
a SDC não pode ser financeiramente ativa na Suíça porque é exigida por lei para se concentrar 
em apoiar atividades em países onde tem programas. Para Fritschi, «há a necessidade de uma 
abordagem comum interministerial forte se se quiser lidar com a diáspora, porque ela tem muitos 
interesses diferentes que estão na esfera de diferentes órgãos administrativos».

Fonte: Entrevista a Barbosa, abril de 2011; Entrevista a Alfred Fritschi, Co-responsável, Divisão dos Balcãs Ocidentais, Agência 
Suíça para a Cooperação e Desenvolvimento, entrevista por telefone feita pelo autor, 10 de maio de 2011. 

3. Parcerias com a Comunidade Internacional

A comunidade internacional é uma importante fonte de financiamento 
e de conhecimento técnico. Vários governos de países de origem exploraram 
os recursos disponíveis das instituições financeiras internacionais. Por 
exemplo, o Fundo de Investimento para o Desenvolvimento Social em El 
Salvador (FIDSL) financiou o seu Programa Subasta de Fondos através de 
um empréstimo de 20 milhões de dólares a juros baixos do Banco Mundial. 
No âmbito deste programa, os municípios ofereceram-se para suportar 



54

CA
PÍ

TU
LO

 2
: R

EF
O

RÇ
O

 D
E 

CA
PA

CI
D

A
D

ES
PA

RA
 U

M
A 

IM
PL

EM
EN

TA
ÇÃ

O
 E

FI
CA

Z

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

uma parte dos fundos para um projeto específico. A título ilustrativo, se o 
Banco Mundial quisesse financiar projetos de eletrificação, os municípios 
apresentariam as suas propostas e oferecer-se-iam para financiar um 
determinado montante para a conclusão dos projetos. Numa espécie 
de leilão, os municípios que oferecessem a maior quantia obteriam um 
empréstimo para o resto do projeto. As diásporas foram envolvidas porque 
os municípios pediram às associações da terra natal que contribuíssem para 
a parte do custo do município. Além disso, em muitos casos, os membros da 
diáspora tinham projetos que queriam apresentar e, por isso, envolveram-se 
com os municípios para colocar estes projetos para financiamento através 
do leilão.

Os governos também se associaram a organizações internacionais 
como a OIM e a Organização das Nações Unidas (ONU) para iniciar o 
regresso permanente de membros altamente qualificados e com bons níveis 
de financiamento das suas diásporas. Como discutido em profundidade no 
Capítulo 8 deste manual, a OIM, por exemplo, tem vindo a implementar 
programas de retorno de talentos em África, 78 na América Latina, 79 e, mais 
recentemente, no Afeganistão. Entre 1983 e 1999, organizou com sucesso a 
recolocação de cerca de 2.000 expatriados em 11 países africanos.80 

Nos últimos anos, as organizações internacionais focaram-se menos 
no regresso e reinstalação dos emigrantes e mais na transferência de 
competências e recursos financeiros. Um exemplo primordial deste projeto 
é a Migração para o Desenvolvimento em África (MIDA) da OIM que visa 
mobilizar as competências e recursos financeiros das diásporas africanas 
para apoiar projetos de desenvolvimento no seu país. Descrito como um 
programa de capacitação, o projeto centra-se na facilitação do movimento 
temporário e não implica o retorno sistemático dos migrantes.

D. Reforçar a Capacidade dos Grupos da Diáspora 

Muitos grupos da diáspora são pequenos e subfinanciados, com 
pessoal inteiramente voluntário, espaço de escritório cedido (se houver) e 
um orçamento operacional mínimo. Uma vez que a maioria dos membros 
destes grupos tem empregos regulares, pode ter dificuldade em arranjar 
tempo para organizar os assuntos do grupo. Como Cindy Horst e os seus 
colegas notaram, «tal pode ter implicações sérias no que estas organizações 
podem alcançar, pois a quantidade de tempo e recursos que têm disponíveis 
pode ser particularmente limitada».81
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Para resolver este problema, alguns governos, especialmente nos 
países de destino, optaram por apoiar os grupos da diáspora a aumentar a 
sua capacidade. Alguns governos prestaram assistência técnica e formação 
a grupos da diáspora em gestão financeira, angariação de fundos, gestão 
de projetos, requisitos de relatório, entre outras áreas. Algumas agências 
governamentais forneceram diretamente a formação ou subcontrataram-na. 

O Governo holandês, por exemplo, realizou cursos de formação 
para reforçar as capacidades das organizações da diáspora na Holanda. 
Estes abrangeram competências básicas em áreas como a criação de 
uma organização, tipo de estrutura a selecionar, como escrever uma 
boa proposta de projeto, como identificar potenciais doadores e quais os 
procedimentos e trabalho das estruturas governamentais. O Ministério dos 
Negócios Estrangeiros não disponibilizou a formação diretamente, tendo 
subcontratado outra organização para o fazer. Cerca de 30 ou 40 pessoas 
que representam várias organizações da diáspora foram formadas, com um 
custo de 100 mil euros.

O objectivo último destes programas de formação é construir uma 
plataforma ou organização chave que represente outras organizações. 
Como explica Sander Werrie, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, «se 
as organizações da diáspora puderem agrupar-se e elaborar uma agenda 
geral, seria mais fácil para o Ministério interagir com elas». Werrie nota 
que a maioria das organizações não tem capacidade de se organizar dessa 
maneira.82 

Outros países de destino, como a Noruega e a Finlândia, proporcionaram 
sessões de formação semelhantes.

E. Aprender com os Outros

Aprender com as experiências dos outros é outra via para construir 
o conhecimento técnico. No planeamento e conceção de uma política da 
diáspora, os governos não precisam de começar do zero. Embora muitas 
iniciativas da diáspora sejam novas, outras têm um longo currículo. Vários 
países, como Israel, a província de Taiwan da China, Itália e Grécia, têm 
experiências que oferecem lições cruciais para os decisores políticos de hoje.

O Governo indiano, por exemplo, encarregou um comité de alto 
nível de recomendar um quadro de políticas amplo, mas flexível, e planos 
específicos por país para envolver os cerca de 20 milhões de membros da 
diáspora indiana. Durante dois anos, o comité de cinco pessoas - composto 
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por dois membros atuais do parlamento indiano, dois diplomatas de 
carreira reformados e um líder de uma organização não governamental - foi 
incumbido de estudar, entre outros tópicos, os esforços de vários governos 
no engajamento da diáspora para extrair lições relevantes para a Índia. 
Em 2004, o comité elaborou um impressionante relatório de 600 páginas, 
disponível publicamente, que inclui 22 perfis nacionais e regionais.83 Mais 
recentemente, o Ministério dos Assuntos dos Indianos no Exterior assinou 
memorandos de entendimento com uma série de think tanks e organizações 
internacionais, tanto na Índia como no estrangeiro, para apoiar a investigação 
nas suas áreas de interesse.84 

Outros países seguiram um caminho semelhante, mas numa escala 
muito menor. O Programa de Apoio aos Emigrantes do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da Irlanda, por exemplo, solicitou aos Worldwide 
Ireland Funds (Fundos Mundiais da Irlanda), uma rede internacional 
de caridade, que delineasse as melhores práticas de engajamento da 
diáspora para identificar estratégias e modelos viáveis para a Irlanda.85 Da 
mesma forma, os governos de El Salvador, da República da Moldávia, e da 
Sérvia convidaram o Centro Internacional de Migração e Integração, uma 
organização fundada pelo American Jewish Joint Distribution Committee 
(Comité Judaico-Americano de Distribuição Conjunta) para realizar um curso 
sobre parcerias entre a diáspora e os países de origem. O curso baseou-
se em modelos práticos das experiências de Israel e de outros países. O 
governo salvadorenho enviou o seu diplomata responsável pelos assuntos 
da diáspora para visitar o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita para 
identificar práticas relevantes para a diáspora salvadorenha.86



57
CA

PÍ
TU

LO
 3

: M
O

N
IT

O
RI

ZA
ÇÃ

O
 D

O
 P

RO
G

RE
SS

O
 E

 A
VA

LI
A

ÇÃ
O

 D
O

 IM
PA

CT
O

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Capítulo 3: Monitorização do Progresso e 
Avaliação do Impacto 

A monitorização constante, a avaliação e os ajustes frequentes 
devem estar na base de qualquer programa de engajamento da diáspora. 
Muitos dos programas destacados neste manual parecem ter colocado 
recursos tremendos na parte da implementação, negligenciando o ciclo de 
aprendizagem e de feedback. Mesmo que um governo facilite eficazmente o 
retorno dos emigrantes ou tenha construído uma rede ativa de membros da 
diáspora, é crucial monitorizar a implementação desses programas, medir 
o seu impacto e usar estas aprendizagens para melhorar ainda mais os 
programas da diáspora e gerar mais participação, especialmente de atores 
céticos dentro e fora do governo.

Caixa 1 - Monitorização e Avaliação: Definições 
Importantes

Monitorização - um processo contínuo que rastreia o que está a acontecer dentro de um 
programa e usa os dados recolhidos para informar a implementação do programa.

Avaliação - avaliações periódicas e objetivas de um projeto, programa ou política planeado, em 
curso ou concluído.

Avaliação de Impacto - procura responder às questões de causa e efeito e às alterações no 
resultado que são diretamente atribuíveis a um programa ou projeto.

Porquê Monitorizar e Avaliar?

Uma atenção renovada na monitorização e avaliação (M&A) é 
importante por várias razões, destacando-se três.

A. Permitir a Adaptação de Programas e Políticas

Definir uma política de M&A robusta e relevante permite os ajustes 
frequentes em programas e a adaptação de políticas. Por exemplo, o programa 
Tres por Uno (3x1) em Zacatecas, no México, mudou e melhorou ao longo dos 
anos, de 1x1 na década de 1980 para 3x1 mais de uma década depois.

O caso Zacatecas é incomum na forma como as lições obtidas através 
da experiência foram continuamente incorporadas no programa. Como 
aponta Natasha Iskander, as mudanças no programa 3x1 afetaram «tudo, 

1
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desde critérios de seleção de projetos, procedimentos de orçamentação 
até mecanismos de auditoria, bem como procedimentos processuais e 
institucionais. Tanto as organizações estatais como as da diáspora têm, não só 
aumentado os recursos organizacionais e humanos para a gestão de projetos 
e negociações transnacionais, mas também se têm focado em explorar 
ativamente diferentes visões políticas e económicas para as comunidades de 
Zacateas de ambos os lados da fronteira.»87

O mesmo pode-se dizer do programa Migração para o Desenvolvimento 
em África (MIDA) da Organização Internacional para as Migrações. 
São necessárias reavaliações periódicas para qualquer programa, 
nomeadamente para projetos plurianuais ou complexos constituídos por 
várias unidades distintas, mas interrelacionadas. Por exemplo, alguns 
projetos MIDA são implementados simultaneamente em dois ou mais 
países vizinhos, contribuindo coletivamente para esforços do programa. 
Em projetos multifásicos, a monitorização permite que se façam ajustes 
à luz das experiências adquiridas e das lições aprendidas durante as fases 
anteriores.88 Um desses exemplos é o projeto MIDA Grandes Lagos, que foi 
devidamente ajustado após uma avaliação da primeira fase de 12 meses. 
Da mesma forma, uma avaliação de um projeto de mulheres do MIDA na 
Guiné «levou à importante observação de que a estratégia de mobilização 
da diáspora adaptada às necessidades de outros países africanos não era 
aplicável à diáspora guineense devido ao nível particular de desenvolvimento 
do país, entre outros fatores».89

Como a OIM observou, «a monitorização oportuna, em particular, pode 
revelar obstáculos imprevistos ou oportunidades inesperadas que exigem 
um repensar dos pressupostos e estratégias subjacentes do projeto.»90

B. Evitar a Captura por Interesses Instalados

A M&A é também fundamental para evitar a captura por interesses 
instalados e para reforçar a credibilidade de um programa. Como nota 
Armando Rodriguez, no caso do programa 3x1, nem todos os intervenientes 
aderiram ao princípio «trabalhar para o bem comum». As agendas políticas 
ou pessoais foram silenciadas trabalhando com a equipa binacional “Eyes-
and-Ears Watchdog”.91 No caso dos projetos das associações locais em 
Zacatecas, a equipa incluiu organizações como a Fundação Rockefeller, a 
Oxfam Novib e a Fundação Rostros y Voces (Fundação Rostos e Vozes).

Na Croácia, o governo optou por subcontratar a avaliação do Fundo 
Unidade Através do Conhecimento (UKF na sigla em inglês), um programa que 
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concede subvenções a parcerias de investigação entre membros da diáspora 
e cientistas locais. Como destaca Alessia Pozzi, gestora do programa, numa 
entrevista para este manual: «Estamos perfeitamente conscientes de que a 
Croácia é uma pequena comunidade ... por isso, se fizermos a avaliação aqui na 
Croácia, há certas questões que podem surgir, como conflitos de interesses que 
são negativos. Portanto, para termos uma avaliação justa, precisamos entregá-
la a quem não tem interesse em selecionar ou rejeitar o projeto.»92 Por cerca 
de 150€ por projeto, Rossi considera razoáveis os custos da contratação de 
especialistas independentes para avaliar o programa e os projetos. E explica: 
«Temos 400 peritos independentes a trabalhar no nosso projeto e, no total, o 
custo operacional dos salários para quem faz a avaliação é de apenas 9,8 por 
cento. Portanto, não é muito. É apenas cerca de 10 por cento do custo total.»

C. Solicitar a Participação de Outros Intervenientes

Destacar o sucesso ajuda a manter a dinâmica de um projeto e a atrair 
mais participação. As avaliações de impacto são especialmente importantes 
porque fornecem estatísticas que podem ser usadas como prova da eficácia 
de uma política e aumentam a confiança dos financiadores. Embora as 
avaliações possam ser dispendiosas, a evidência do sucesso de um projeto é 
dinheiro bem gasto. As avaliações também podem tornar os programas mais 
eficientes, e podem economizar verbas financeiras quando os programas 
considerados ineficazes são encerrados.93

A Lacuna de Monitorização & Avaliação

Alguns governos monitorizam os seus programas regularmente. A 
Colômbia, por exemplo, mantém a supervisão de todos os seus programas 
de diáspora através de um gabinete de planeamento. Uma agência 
governamental externa, o Gabinete Nacional de Planeamento, também 
monitoriza projetos e programas da diáspora e todos os recursos utilizados.94

Muito poucos, no entanto, realmente avaliam o impacto dos seus 
programas. A Direção-Geral dos Cidadãos Espanhóis no Exterior apresenta 
«justificação para todas as despesas e submete-se a uma auditoria extensiva». 
Contudo, não realiza avaliações externas de programas. Como explica José 
Hernandez, da direção: «O principal indicador, para nós, de que um programa 
está a funcionar é a quantidade de candidaturas que recebemos e o número 
de beneficiários que temos. Por exemplo, o nosso programa de promoção do 
turismo para idosos recebeu este ano 4.000 candidaturas em comparação 
com 2.500 candidaturas há dois anos.»95

2
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Com efeito, uma análise da OIM a 130 páginas web das agências de 
desenvolvimento e dos ministérios do Trabalho, dos Negócios Estrangeiros, 
do Interior e da Imigração em 68 países concluiu que apenas 70 avaliações 
formais das políticas, projetos e programas de migração estavam disponíveis 
(excluindo pontos de situação, relatórios de doadores, relatórios ex ante e 
todas as avaliações da OIM). Quase um terço (28 por cento) dos programas 
avaliados era em gestão da migração laboral. Avaliações rigorosas de 
impacto são extremamente raras; a revisão exploratória encontrou apenas 
seis avaliações com uma conceçãoexperimental.96

O registo das organizações internacionais também mostra uma enorme 
margem de melhoria. Nos últimos cinco anos, por exemplo, a OIM avaliou 67 
projetos, 14 por cento dos quais em avaliações de projetos de envolvimento 
da diáspora. A primeira avaliação publicada pela OIM foi da implementação 
do programa Retorno de Nacionais Qualificados no Quénia em 1986. Com 
sete relatórios concluídos, o programa mais monitorizado e avaliado foi o 
programa Retorno de Nacionais Africanos Qualificados.

Como Laura Chapell e Frank Laczko observam: «Todos concordam que 
a monitorização é importante, mas pouco está a ser feito.» Como a caixa 2 
descreve, as barreiras incluem a «falta de uma ‘cultura de avaliação’: um 
‘fator medo’ alimentado principalmente por preocupações sobre os custos e 
pela falta de priorização deste assunto entre os doadores.»97

Caixa 2: Possíveis Razões para a Ausência de uma 
“Cultura de Avaliação”

• Os decisores e gestores de projetos podem não estar dispostos a confrontar-se com as «más 
notícias» de que um determinado programa ou projeto não está a ter o resultado desejado.

• As avaliações de impacto podem ser consideradas um investimento dispendioso, requerendo 
recursos financeiros substanciais e investimento significativo de tempo.

• Uma avaliação rigorosa pode levar três ou quatro anos a ser conduzida, enquanto muitos 
governos querem a informação imediatamente.

• As avaliações de impacto, especialmente as mais rigorosas, exigem um nível técnico que não é 
encontrado internamente em todos os governos.

• O investimento em avaliação não tem acompanhado o rápido crescimento dos programas e 
projetos de migração ao longo da última década.

• A vontade política é muitas vezes escassa, uma vez que a migração é uma questão muito 
controversa e, muitas vezes, politizada.

• Os dados sobre migração necessários para avaliar os resultados são muitas vezes imperfeitos 
ou estão em falta. 

• As intervenções sobre migrações não são tradicionalmente vistas como ferramentas para 
promover o desenvolvimento e, portanto, não são avaliadas nessa perspetiva.

Fonte: Frank Laczko, “Migration, Development and Evaluation: Where We Stand Today and Why” (apresentação PowerPoint 
realizada em Gerir a Migração para o Desenvolvimento: Formulação de Políticas, Monitorização e Avaliação, Marselha, França, 
13-15 de junho de 2011).
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Reduzir a Lacuna de M&A: Alguns Caminhos para o Futuro

A. Ser Realista e Selecionar Metodologias e Dados Adequados ao 
Contexto e Orçamento

Embora tremendamente útil, integrar a M&A na gestão de programas 
não é feito a custo zero. Os governos devem ser realistas e identificar 
métodos de avaliação adequados ao contexto local e aos constrangimentos 
financeiros. Como nota Chapell e Laczko, «o objetivo de uma avaliação de 
impacto deve ser sempre obter a informação mais precisa possível sobre a 
eficácia de uma política. Isto significa ser ambicioso e realista na definição 
da melhor informação possível (e como pode ser revelada) em cada caso. As 
questões a avaliar, os orçamentos disponíveis, as competências que podem 
ser analisadas, os prazos necessários e o contexto político em que a avaliação 
está a decorrer ajudarão a decidir qual a abordagem mais adequada.» 98

Dados de Base. Idealmente, um sistema de M&A será suportado em 
dados de base recolhidos no início do programa ou projeto. Isto requer mais 
recursos financeiros e tempo, mas ajuda a quantificar o impacto e, como tal, 
aumenta a qualidade e a utilidade da avaliação.

Análise Contrafactual. Outra abordagem de avaliação é fazer uma 
análise contrafactual - uma análise do custo para o país de não ter um 
programa de envolvimento da diáspora. Uma avaliação pode olhar para as 
outras formas pelas quais a diáspora poderia ter regressado ao país para 
apurar se o programa apenas subsidiava o retorno que teria ocorrido de 
qualquer forma, mesmo sem intervenção governamental. A caixa 3 destaca 
uma dessas abordagens, que analisa o efeito de diferentes esquemas de 
poupança para os migrantes em El Salvador. Considerado o Rolls Royce no 
conjunto de ferramentas de avaliação, um teste de controlo aleatório pode 
fornecer tremendas informações sobre o desenvolvimento do programa, 
embora com um custo.

3
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Caixa 3: Compreender a Propensão para a Poupança 
entre Migrantes Salvadorenhos em Washington: Um 
Teste Controlado e Aleatório  

Em parceria com um banco salvadorenho, um grupo de investigadores da Harvard Business 
School, da Universidade Francisco Marroquin, da Universidade do Chile e da Universidade do 
Michigan ofereceu aos imigrantes contas bancárias em El Salvador (no seu país de origem) para 
onde poderiam enviar remessas. O seu objetivo era investigar se o aumento do controlo por 
parte dos migrantes sobre o uso de remessas também aumentaria a sua propensão para poupar. 

Os migrantes no estudo foram distribuídos aleatoriamente por quatro grupos que correspondiam 
a diferentes níveis de monitorização e controlo das poupanças enviadas para El Salvador.

• Tratamento 0: O grupo de controlo, que não recebeu qualquer oferta de novos produtos 
financeiros.

• Tratamento 1: Foi oferecida aos migrantes a oportunidade de abrir uma conta em El Salvador 
em nome do destinatário das remessas.

• Tratamento 2: Foi oferecida aos migrantes a oportunidade de abrir uma conta a ser mantida 
conjuntamente pelo migrante e pelo destinatário.

• Tratamento 3: Foi oferecida aos migrantes, para além da conta conjunta oferecida no 
Tratamento 2, a opção de abrir uma conta apenas em nome do migrante.

A terceira opção (Tratamento 3) oferecia ao migrante o maior grau de monitorização e controlo 
sobre as remessas enviadas para El Salvador. Os dados relativos às transações financeiras no banco 
parceiro vieram dos registos administrativos do banco. Os inquéritos de base e de seguimento, 
administrados tanto aos migrantes nos EUA como às suas famílias recetoras de remessas em El 
Salvador, forneceram outros resultados.

A investigação concluiu que o desejo dos migrantes de monitorizar e controlar os usos das 
remessas é «quantitativamente grande e tem uma influência importante na tomada de decisões 
financeiras por parte dos migrantes». Isto é especialmente verdade na medida em que as 
remessas são guardadas em contas de poupança formais. Os migrantes afetados à condição de 
tratamento (Tratamento 3) que oferecia o maior grau de monitorização e controlo eram muito 
mais propensos a abrir contas de poupança e a acumular mais poupanças em El Salvador.

Fonte: Dean Yang, Nava Ashraf, Claudia Martínez, e Diego Aycinena Francisco, “Remittances and the Problem of Control: A Field 
Experiment Among Migrants from El Salvador” (working paper, setembro 2011), www-personal.umich.edu/~deanyang/papers/
aamy_remittancecontrol.pdf. 

Embora um sistema de M&A inclua idealmente a recolha de dados de 
base ou o estabelecimento de uma análise contrafactual, os governos podem 
optar por sistemas mais simples e menos dispendiosos que não exijam 
especialistas ou cálculos complexos, mas ainda assim fornecer indicadores 
úteis que possam informar a implementação do programa.

Combinação de Ferramentas Quantitativas e Qualitativas. A 
maioria das avaliações usa uma combinação de ferramentas para recolher 
informações e feedback de uma vasta gama de fontes e atores associados 
a um determinado programa. Os métodos básicos de avaliação incluem 
observação direta, entrevistas, grupos focais, questionários e inquéritos. 

http://www-personal.umich.edu/~deanyang/papers/aamy_remittancecontrol.pdf
http://www-personal.umich.edu/~deanyang/papers/aamy_remittancecontrol.pdf
http://www-personal.umich.edu/~deanyang/papers/aamy_remittancecontrol.pdf
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A experiência da OIM com o MIDA sugere que os métodos mistos que 
empregam «ferramentas qualitativas e quantitativas podem ser usados 
para compensar as lacunas técnicas devido aos elevados custos necessários 
para alguns métodos».99 Como a caixa 4 mostra, no caso do MIDA dos 
Grandes Lagos, foram utilizados vários métodos, incluindo uma revisão 
de documentos, visitas de terreno, um inquérito e discussões em grupos 
focais. Uma outra informação obtida pelos programas MIDA implementados 
até à data é a importância dos sistemas de monitoramento para garantir a 
medição eficaz de um projeto ao longo do tempo e uma avaliação da sua 
sustentabilidade a longo prazo.100

Caixa 4: MIDA Grandes Lagos, Fase III 

MIDA Grandes Lagos Fase III (Região dos Grandes Lagos da África) usou os seguintes 
resultados desejados /impactos e indicadores:

Descrição dos resultados
/impactos desejados Descrição dos indicadores

Econômico, social e cultural
estabilidade e desenvolvimento humano 
favorecido pela intervenção da diáspora

• Número de grupos temáticos criados pela
diáspora
• Número de projetos de apoio compreendendo 
vários especialistas

Membros da diáspora contribuem para
setor de educação

• Número de grupos temáticos criados 
 pela diáspora
• Número de projetos de apoio compreendendo 
vários especialistas

Membros da diáspora contribuem para
setor de saúde

• Número de novas técnicas usadas na 
ausência de um especialista graças ao 
fornecimento de equipamento 
• Maior eficácia dos serviços (número 
de pacientes tratados, número de difíceis 
casos atendidos)

Membros da diáspora contribuem para
desenvolvimento rural

• Implementação de planos estratégicos e
reformas
• Implementação do trabalho proposto

Uma primeira revisão da literatura analisou a informação de especialistas na área. Foram, 
também, realizadas entrevistas com peritos em Bruxelas que participaram em missões do 
MIDA III. As missões de campo realizaram-se nos três países parceiros, a fim de auscultar 
as autoridades nacionais, as instituições beneficiárias, os beneficiários diretos, os peritos 
e outras partes interessadas. Foi realizado um levantamento das transferências de 
remessas efetuadas. Para finalizar as visitas, foram realizados grupos focais com membros 
especializados das diásporas congolesas, ruandesas e burundianas.

Fonte: Ann Pawliczko, “Inventory of Impact Assessment of International Migration: Projects/Programmes Carried Out by GMG 
Agencies, United Nations Population Fund” (artigo apresentado em Gerir a Migração para o Desenvolvimento: Formulação de 
Políticas, Monitorização e  Avaliação, Marselha, França, 13-15 de junho de 2011).

http://www.gfmd.org/en/component/simpledownload/?task=download&fileid=ZG9jdW1lbnRzL3N3aXR6ZXJsYW5kL21hcnNlaWxsZS9nZm1kX3N3aXNzMTFfbWFyc2VpbGxlX3Nlc3Npb240X0EtUGF3bGljemtvLnBkZg%3D%3D
http://www.gfmd.org/en/component/simpledownload/?task=download&fileid=ZG9jdW1lbnRzL3N3aXR6ZXJsYW5kL21hcnNlaWxsZS9nZm1kX3N3aXNzMTFfbWFyc2VpbGxlX3Nlc3Npb240X0EtUGF3bGljemtvLnBkZg%3D%3D
http://www.gfmd.org/en/component/simpledownload/?task=download&fileid=ZG9jdW1lbnRzL3N3aXR6ZXJsYW5kL21hcnNlaWxsZS9nZm1kX3N3aXNzMTFfbWFyc2VpbGxlX3Nlc3Npb240X0EtUGF3bGljemtvLnBkZg%3D%3D
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B. Explorar Formas de Partilhar os Custos de Avaliação com 
Outros Intervenientes

Os custos iniciais da realização de um estudo de impacto podem ser 
considerados demasiado dispendiosos para alguns países e programas mais 
pequenos. No entanto, para Chapell e Laczko, existem formas de reduzir os 
custos principalmente através da partilha de custos. Escrevem:

Os governos podem, em conjunto, identificar algumas políticas-
chave e programas de interesse mútuo para uma «avaliação 
temática». Dentro de alguns anos, haveria um conjunto de 
evidências disponíveis sobre como as políticas e programas 
chave poderiam ser melhor projetados. Tais evidências seriam 
um recurso inestimável para os decisores políticos a nível global. 
Esta abordagem incentivaria igualmente os países de origem, de 
trânsito e de destino a trabalharem em conjunto para realizar 
avaliações conjuntas para garantir que a mobilidade melhore os 
resultados da migração e do desenvolvimento.101

Chapell e Laczko citam um relatório recente do Centro de 
Desenvolvimento Global afirmando a incapacidade dos governos de realizar 
por si avaliações em todas as áreas da política. Uma forma eficiente e 
rentável de abordar este constrangimento é que os governos reconheçam 
coletivamente as questões políticas mais importantes e iniciem estudos em 
torno dessas questões.102

C. Os Doadores Podem Desempenhar um Papel Ativo na 
Construção de uma «Cultura de Avaliação»

Os doadores têm um papel importante a desempenhar na pressão para 
a avaliação de programas e projetos. Por exemplo, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) encomendou uma avaliação externa dos projetos 
relacionados com remessas em 2009. Nessa altura, tinham sido aprovados 45 
projetos, totalizando mais de 45 milhões de dólares em assistência técnica e 
cerca de 22 milhões de dólares em empréstimos e investimentos em capitais 
próprios. A revisão, que decorreu entre maio e setembro de 2009, incidiu 
principalmente sobre a carteira de projetos de remessas empreendidas pelo 
Fundo Multilateral de Investimento (FMI) de 2001 a 2009 e, em segundo 
lugar, sobre as atividades de investigação e divulgação do FMI durante o 
mesmo período.103 O resultado é um documento de 256 páginas que inclui 
uma avaliação dos modelos utilizados e um resumo dos sucessos de cada 
projeto individual, dos desafios e lições aprendidas. A avaliação também 
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oferece recomendações, tanto do ponto de vista da conceção como de uma 
perspetiva operacional, sobre como o FMI e outros profissionais podem 
melhorar o impacto, o alcance e a sustentabilidade dos programas de 
remessas.104

Entre os países doadores, a Holanda planeia fazer uma avaliação 
dos programas da diáspora que financiou ao longo de seis anos, a fim de 
compreender o seu impacto em várias áreas políticas de importância 
fundamental para o governo. Como Sander Werrie explicou numa entrevista 
para este manual, a Holanda está «interessada em saber se as atividades que 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a financiar realmente contribuem 
para as prioridades da política formuladas no nosso memorando de políticas. 
A avaliação não tem tanto a ver com as seis prioridades políticas em si e se as 
prioridades são bem escolhidas, mas mais sobre as atividades que estamos a 
financiar e se contribuem para a concretização das prioridades políticas.» A 
Holanda escolherá uma ou duas organizações ou instituições independentes 
para realizar a avaliação.105

Werrie espera que os resultados da avaliação global contribuam 
para a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre se deve ou 
não continuar a financiar programas de retorno temporário, entre outros. 
Werrie explica: «Se a avaliação mostrar que os programas não têm um 
impacto significativo a longo prazo, então talvez tenhamos de decidir que 
não financiaremos mais programas de retorno temporário. O mesmo se 
aplica às outras atividades que estamos a financiar.»106

D. As Métricas são Importantes: Quem Decide as Perguntas? 

Na avaliação dos progressos e benefícios do envolvimento das 
diásporas nas atividades de desenvolvimento, é também importante definir 
expectativas e prazos realistas. As métricas são importantes, mas não devem 
ser simplesmente importadas dos quadros convencionais de assistência 
oficial ao desenvolvimento. 107

Por exemplo, o maior desafio que muitos programas enfrentam é como 
maximizar o seu impacto no desenvolvimento. Os programas funcionam 
melhor se tiverem relevância direta para o plano de desenvolvimento 
nacional do país de origem. Com este padrão em mente, mesmo o muito 
elogiado programa 3x1 fica aquém aos olhos de muitos observadores, 
incluindo do próprio governo mexicano.



66

CA
PÍ

TU
LO

 3
: M

O
N

IT
O

RI
ZA

ÇÃ
O

 D
O

 P
RO

G
RE

SS
O

 E
 A

VA
LI

A
ÇÃ

O
 D

O
 IM

PA
CT

O

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Os críticos afirmam que o programa desvia os recursos governamentais 
de desenvolvimento para comunidades que não são as mais necessitadas, 
uma vez que já estão a receber remessas e contribuições de solidariedade 
de associações de migrantes. Os migrantes que contribuem para o programa 
e as suas comunidades no seu país, que são os principais beneficiários, 
podem ter uma avaliação diferente do sucesso do programa, como destaca 
a Caixa 5. O programa 3x1 pode ser melhor entendido como um programa 
de solidariedade em vez de um programa de desenvolvimento, devendo ser 
avaliado nesses termos.

Caixa 5: O Programa Mexicano 3x1: Uma Boa Prática à 
Luz de Que Critérios?

Uma avaliação conduzida pelo Conselho Nacional para a Avaliação da Política de Desenvolvimento 
Social do México colocou em questão o impacto do programa 3x1 no desenvolvimento. Constatou 
que o programa «teve um desempenho fraco em termos de conceção e impacto, e os seus fundos 
não aumentaram em termos reais nos últimos 3 anos». Mais concretamente, a avaliação refere 
que o «programa promove principalmente o investimento em projetos não produtivos, como 
campos desportivos, igrejas, praças e infraestruturas semelhantes».108

Permitir que as organizações migrantes selecionassem os projetos parece ter complicado os 
esforços dos fundos para maximizar os impactos da luta contra a pobreza. Como o representante 
federal para o programa de fundos correspondentes em Morelia nota, em uma entrevista com 
Xochitl Bada:

«Um dos problemas que enfrentamos na canalização de recursos para estes municípios [mais 
pobres] é que, por exemplo, estas comunidades não têm água potável, mas os migrantes 
dizem que querem consertar a praça da aldeia ou querem consertar a igreja. Têm problemas 
com esgotos, mas os migrantes querem construir uma praça de touros. Tentamos encorajá-los 
a financiar projetos que se centrem em necessidades imediatas e básicas, mas não podemos 
obrigá-los. . . Deixamos a comissão de validação [do Estado] escolher os projetos com mais mérito 
para serem apoiados com fundos públicos.» 

Newland e os seus colegas argumentam, no entanto, que o programa 3x1 é talvez melhor 
entendido enquanto programa de solidariedade em vez de um programa de desenvolvimento. 
A escolha dos projetos segue a lógica da colaboração e da interconexão entre as comunidades 
da diáspora e das comunidades do país de origem em vez de uma lógica económica e, por isso, 
deve ser avaliada nesses termos. Como os capítulos 1 e 2 notam, o processo de construção da 
capacidade entre as diásporas - e a construção da confiança entre grupos de diáspora e governos 
- é uma proposta de longo prazo que exige flexibilidade na sua implementação e um sistema 
de avaliação que reflete resultados intangíveis, como o aumento da solidariedade e a confiança 
entre a diáspora e o Estado.

Fonte: Entrevista de Xochitl Bada com um oficial do Ministério do Desenvolvimento Social em Morelia, em maio de 2005, citado 
em Jonathan Fox e Xochitl Bada, “Migrant Organization and Hometown Impacts in Rural Mexico” (UC Santa Cruz: Center for 
Global, International and Regional Studies, 2008). http://escholarship.org/uc/item/7jc3t42v.

http://escholarship.org/uc/item/7jc3t42v
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E. Partilhar as Avaliações Existentes com os Outros para Criar 
uma Comunidade de Aprendizagem

Em última análise, os governos devem também investir na 
documentação das intervenções, alterações e impactos de um projeto 
e disponibilizá-los ao público, de preferência num formato facilmente 
acessível, em particular para as comunidades da diáspora e outros potenciais 
parceiros. A informação sobre as avaliações existentes tende a ser dispersa, 
com muitos estudos de avaliação disponíveis apenas em línguas locais ou não 
estando publicados. Uma melhor partilha das avaliações existentes poderia 
melhorar a base de conhecimento. Isto pode ser feito criando uma página 
web para que as partes interessadas possam ver os resultados, discutir os 
desafios de um determinado programa da diáspora, e explorar e oferecer 
potenciais soluções.109

Por exemplo, a página web da Unity through Knowledge Fund (www.
ukf.hr/) fornece descrições de todos os projetos e uma discriminação 
completa do financiamento e resultados das avaliações. O governo croata 
disponibiliza 5.000 euros por ano para a manutenção da página, que 
também é utilizada para submissão de projetos. Como explica Alessia Pozzi: 
«Se trabalhares com a diáspora não podes esperar que te enviem os papéis, 
etc. Assim, basicamente, toda a submissão do projeto e o processo de 
avaliação são feitos através da página. Também é importante que a parte das 
estatísticas seja mostrada a potenciais financiadores para verem que existe 
transparência e saberem onde investimos o dinheiro, etc.»110

http://www.ukf.hr/
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Os governos dos países de origem e de destino introduziram um 
conjunto abundante de iniciativas para envolver as diásporas 
no desenvolvimento. Algumas são inovadoras e muitas 

prometem resultados. Algumas existem há décadas, enquanto muitas foram 
introduzidas apenas recentemente.

As ideias sobre as melhores formas de envolver as diásporas de 
forma significativa e eficaz também evoluíram ao longo do tempo. Desde 
programas de «retorno de talento», a produtos financeiros apoiados por 
remessas, a obrigações da diáspora, a comunidade internacional oferece 
muitas formas de envolver os membros da diáspora como parceiros cruciais 
no desenvolvimento.

Mas as opções exequíveis, embora muitas, não são infindáveis. Uma 
variedade de fatores limita as escolhas reais dos decisores políticos e dos 
profissionais. Os objetivos de desenvolvimento, as capacidades institucionais 
bem como as necessidades, desejos e potencial da diáspora podem reduzir a 
lista de opções verdadeiramente viáveis.

Esta parte do manual discute os dois principais mecanismos que os 
governos usaram para se conectarem com as diásporas. Alguns criaram um 
quadro legislativo ou regulamentar propício ao envolvimento da diáspora. 
Mais recentemente, um número crescente de países começou a construir 
instituições centradas na diáspora no país e no estrangeiro para facilitar o 
seu envolvimento.

Os próximos dois capítulos discutem cada mecanismo, destacando a 
política e as tendências programáticas, bem como os principais desafios que 
os profissionais enfrentam no terreno e as lições que as suas experiências 
oferecem. As iniciativas descritas nesta secção ilustram não só abordagens 
viáveis dignas de reprodução, mas também alguns constrangimentos 
comuns. Estas experiências apresentam lições essenciais para os decisores 
políticos e profissionais, à medida que pensam mais estrategicamente sobre 
as diásporas e os papéis que podem desempenhar.
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Capítulo 4: Construção de Instituições da Diáspora: 
Esculpir um Nicho no Funcionamento Interno do 
Governo

Um número crescente de países criou instituições para facilitar os laços 
com as suas diásporas de forma mais sistemática. O número de países com 
instituições centradas na diáspora aumentou, especialmente nos últimos dez 
anos, e abrange vários continentes. Da Arménia ao Haiti, este capítulo analisa 
os objetivos e atividades de 77 instituições que envolvem a participação da 
diáspora em 56 países.111

Embora longe de ser exaustiva, a análise mostra as várias opções de 
formas que os governos utilizam para institucionalizar as suas relações com as 
diásporas. As instituições que criaram ocupam diferentes níveis de governo e 
refletem diversas prioridades e graus de organização. Por exemplo, algumas 
preocupam-se apenas com os seus cidadãos no estrangeiro, enquanto outras 
abrangem também os residentes permanentes, os cidadãos naturalizados e 
as segundas e futuras gerações. Países como o México, a China e as Filipinas 
têm múltiplas instituições e têm as diásporas representadas a vários níveis 
de governo.

O verdadeiro alcance e a eficácia destas instituições centradas na 
diáspora são difíceis de identificar, assim como o seu impacto nos esforços 
de desenvolvimento internos. As avaliações raramente existem e aqueles 
que o fazem normalmente não as disponibilizam para consulta pública. 
As discussões são também limitadas na literatura académica e política, 
empregando geralmente um tom descritivo e não de avaliação. Quase um 
terço das instituições aqui analisadas são também relativamente novas, 
tendo sido criadas desde 2005.

Mesmo nesta fase inicial, no entanto, podemos extrair algumas 
perspetivas que podem ser úteis para os governos de origem ao 
pensarem, projetarem e/ou gerirem instituições dedicadas à diáspora. 
Independentemente das características das populações da diáspora que 
tenham - altamente qualificadas ou não, concentradas em alguns países ou 
espalhadas por todo o mundo - as experiências dos países apontam para a 
importância da preparação e do planeamento, da valorização do processo 
tanto quanto do resultado, do investimento no reforço das capacidades e da 
ligação das instituições às prioridades nacionais de desenvolvimento.
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Tipos de Instituições da Diáspora 

Os organismos nacionais criados para abordar as questões da diáspora 
encontram-se tanto nos países de destino como nos países de origem. Um 
levantamento dos Estados participantes no Fórum Global de Migrações e 
Desenvolvimento (FGMD), realizado para este manual, identifica mais de 
400 instituições em 56 países que estão diretamente a envolver as diásporas 
através de vários programas e políticas. Destas instituições, 77 foram criadas 
especificamente para envolver as diásporas de um modo formal. 

Estas instituições da diáspora são aproximadamente de seis tipos, 
dependendo se funcionam a nível de ministério, subministério, a nível 
nacional ou local; se fazem parte de uma rede consular; ou são uma instituição 
para-governamental. Compreender as diferenças entre estes tipos é útil: a 
posição de uma instituição dentro da hierarquia governamental, em muitos 
aspetos, afeta a sua influência dentro e fora do governo, bem como o seu 
mandato e eficácia.

A. Instituições de nível de Ministério

Desde 2001, um número crescente de países em desenvolvimento 
criou ministérios cujo objetivo específico é responder às necessidades das 
populações da diáspora. Vinte e seis dos países analisados têm um ministério 
separado para a diáspora (ver tabela 1). Doze destes ministérios dedicam-se 
exclusiva e unicamente às diásporas.

1
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Tabela 1: Países com Instituições da Diáspora de nível 
de Ministério 

País Instituição
Stock de 

emigrantes, 
2010

% do stock de 
emigrantes em 

relação ao total da 
população, 2010

Destino Principal, 
2010

Arménia* Ministério da Diáspora 870.200 28,2 Federação Russa

Argélia
Ministério da Solidariedade 
Nacional, Família e 
Comunidades no Exterior 

1.211.100 3,4 França

Azerbaijão*
Comité Estatal dos Assuntos 
da Diáspora 

1.432.600 16 Federação Russa

Bangladesh*
Ministério do Bem-Estar e 
Emprego dos Expatriados 
no Exterior

5.380.200 3,3 Índia

Benim

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros

Integração Africana, 
Comunidade Francófona, e 

Beninenses no Exterior      

513.600 5,8 Nigéria

Camarões
Ministério das Relações 
Externas e Cooperação da 
Diáspora

38.600 5,6 França

Dominica
Ministério do Comércio, 
Indústria, Consumidor e 
Assuntos da Diáspora

69.300 104,1%**
Estados Unidos da 

América

Eslovénia*
Gabinete do Governo para 
os Eslovenos no Exterior

132.000 6,5 Alemanha

Geórgia*
Ministério do Estado para 
os Assuntos da Diáspora

1.057.700 25,1 Federação Russa

Haiti*
Ministério dos Haitianos 
Residentes no Exterior 1.009.400 9,9

Estados Unidos da 
América

Índia*
Ministério dos Assuntos 
dos Indianos no Exterior

11.357.500 0,9
Emirados Árabes 

Unidos

Indonésia
Ministério da Mão-de-obra 
e Transmigração

2.502.300 1,1 Malásia

Iraque
Ministério da Migração e 
Deslocados

1.545.800 4,9
República Islâmica 

do Irão

Israel
Ministério da Informação e 
Diáspora

1.019.900 14 Cisjordânia e Gaza

Líbano 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Emigrantes

664.100 15,6
Estados Unidos da 

América
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Antiga 
República 

Jugoslava da
Macedónia*

Agência para a Emigração 447.100 21,9 Itália

Mali
Ministério dos Malianos 
no Exterior e Integração 
Africana

1.012.700 7,6 Costa do Marfim

Marrocos*
Ministério Encarregado do 
Comunidade Marroquina 
Residente no Exterior

3.106.600 9,3 França

Níger
Ministério da Integração 
Africana e Nigerinos no 
Exterior

386.900 2,4 Nigéria

Paquistão*
Ministério dos 
Paquistaneses no Exterior 

4.677.000 2,5 Índia

Senegal*
Ministério dos Senegaleses 
no Exterior

632.200 4,9 Gâmbia

Sérvia
Ministério da Religião e 
Diáspora

196.000 2 Áustria

Somália
Ministério da Diáspora e 
Assuntos das Comunidades

812.700 8,7 Etiópia

Sri Lanka*
Ministério da Promoção do 
Emprego e Bem-Estar no 
Exterior

1.847.500 9,1 Arábia Saudita

República 
Árabe da 

Síria 

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Expatriados

944.600 4,2 Jordânia

Tunísia

Ministério dos Assuntos 
Sociais, 
Solidariedade e Tunisinos 
no Exterior

651.600 6,3 França

*Ministério dedicado à diáspora. ** De acordo com o Banco Mundial, o stock de emigrantes em percentagem da população é 
definido como o rácio de emigrantes de um país para a população - e não a soma da população e dos migrantes. Devido a esta 
definição, este rácio pode exceder 100 por cento em certos casos. 

Fontes: MPI-OIM Questionário, Parte I, 2011 para a Arménia, Azerbaijão, Benim, Camarões, Índia, Iraque, Israel, a antiga República 
Jugoslava da Macedónia e Eslovénia; com pesquisa do autor para os restantes países; para dados sobre os emigrantes e os seus 
destinos, ver Banco Mundial, Migration and Remittances Factbook 2011 (Washington, DC: Banco Mundial, 2011).

Ao criar uma instituição separada para a diáspora a nível de ministério, 
um governo reconhece que ministérios tradicionais como o trabalho e os 
negócios estrangeiros não conseguem gerir a pasta dos expatriados em todas 
as suas dimensões. A presente revisão sugere que, ao contrário de outras 
instituições da diáspora que ocupam cargos mais baixos na hierarquia, os 
ministérios da diáspora gozam geralmente de uma dotação orçamental mais 
consistente, mais apoio do topo do governo e, curiosamente, um mandato 
mais explícito orientado para o desenvolvimento. A sua existência também 
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significa que o governo concede à diáspora a maior importância política (o 
que pode marcar uma mudança de prioridade política, uma vez que alguns 
destes ministérios começaram por ser gabinetes mais pequenos dentro de 
outros ministérios).

Um exemplo pioneiro de um ministério da diáspora criado em 
países em desenvolvimento é o Ministério dos Haitianos Residentes no 
Exterior.112 Criado em 1995, o ministério pretende incentivar a participação 
das comunidades da diáspora em atividades técnicas e profissionais que 
alavanquem os esforços de desenvolvimento do Haiti. O ministério informa 
a diáspora das realidades locais e mudanças no Haiti e encoraja os seus 
membros a regressar e investir no país.

Um exemplo mais recente é o Ministério dos Assuntos dos Indianos 
no Exterior. Criado em 2004 para fazer face à falta de coordenação política 
governamental em matéria de migração, o ministério tem programas 
dedicados à diáspora indiana, em particular aos jovens. Um programa, 
Know India, promove um estágio de três semanas para aumentar a 
consciencialização social, económica e cultural da Índia entre as segundas e 
as gerações seguintes de emigrantes. Outra iniciativa, o Programa de Bolsas 
para Crianças da Diáspora, destina-se a ajudar os emigrantes a matricularem 
os seus filhos em instituições indianas de ensino superior. Outras atividades 
vão desde a realização de uma conferência anual da diáspora até à facilitação 
dos investimentos por parte da diáspora.113

Instituições semelhantes podem ser encontradas na Sérvia (Ministério 
da Religião e Diáspora)114 e na Arménia (Ministério da Diáspora).115 Como a 
Índia, estes países têm populações grandes na diáspora, geralmente com 
um elevado nível de habilitações académicas e/ou com recursos financeiros 
(quer em termos absolutos, quer em percentagem da população). Como 
seria de esperar, os ministérios concentram-se no desenvolvimento de laços 
económicos mais fortes com a diáspora, principalmente incentivando a 
transferência de capital financeiro e/ou humano. Por exemplo, o ministro 
sérvio destacou o regresso de jovens especialistas e a prevenção da fuga 
de cérebros como a tarefa mais premente do ministério.116 Para o efeito, o 
ministério criou um conselho económico que incluía especialistas no país e 
da diáspora. Também tem planos para criar uma rede de negócios virtuais 
para publicar informações sobre organizações relevantes, indivíduos e 
oportunidades de investimento.117

O Ministério do Bem-Estar e Emprego dos Expatriados no Exterior 
do Bangladesh e o Ministério do Emprego, Promoção e Bem-Estar do Sri 
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Lanka são incomuns porque, ao contrário de muitos dos seus homólogos, 
concentram-se principalmente em garantir o bem-estar dos seus 
trabalhadores expatriados e em aumentar a sua capacidade de encontrar 
emprego adequado no estrangeiro. Ambos os ministérios atendem a queixas 
de trabalhadores migrantes, prestam serviços internacionais de colocação de 
emprego e realizam programas de formação.118 O ministério do Bangladesh 
também opera um Fundo de Assistência Salarial que é financiado pelo 
contributo direto das quotas dos trabalhadores migrantes, pelos juros 
obtidos com os depósitos das licenças de agências de recrutamento e por 
contribuições pessoais e institucionais. O fundo cobre os custos da prestação 
de assistência financeira, jurídica e outra, principalmente aos trabalhadores 
migrantes em dificuldades.119

Ministérios Híbridos

Alguns países optam por estruturas institucionais mais inovadoras 
a nível do ministério. Em vez de criarem um ministério separado para a 
diáspora, combinam assuntos da diáspora com outras áreas de interesse, 
como o trabalho, o turismo ou os negócios estrangeiros, para formar um 
ministério híbrido. Por exemplo, em 2000, tanto o Mali (Ministério dos 
Malianos no Exterior e da Integração Africana) como o Líbano (Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e dos Emigrantes) criaram ministérios híbridos.120 
O ministério do Mali tem como objetivo proteger os emigrantes temporários 
e permanentes enquanto estão no estrangeiro e facilitar o seu regresso 
e reintegração na sociedade maliana. Incentiva a transferência de 
competências essenciais ao desenvolvimento participando no programa das 
Nações Unidas de Transferência de Competências dos Nacionais Expatriados 
(TOKTEN), que facilita o regresso temporário dos expatriados que desejam 
trabalhar nas áreas da saúde, educação, agricultura e sector privado.121

Em 2009, o Benim criou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Integração Africana, Comunidade Francófona e dos Beninenses no Exterior 
para gerir as suas relações com a diáspora. Os objetivos do ministério, entre 
outros, são prestar assistência humanitária aos cidadãos no estrangeiro em 
caso de deportações ou expulsões em massa, informar a diáspora sobre as 
políticas governamentais e propor medidas que facilitem o contributo da 
diáspora para o desenvolvimento do Benim.122

Configurações híbridas semelhantes também podem ser encontradas 
na Tunísia (Ministério dos Assuntos Sociais e Solidariedade e Tunisinos 
no Exterior), Somália (Ministério da Diáspora e Assuntos Comunitários) 
e Dominica (Ministério do Comércio, Indústria, Consumo e Assuntos da 
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Diáspora). Tipicamente, estes ministérios híbridos contêm agências dedicadas 
exclusivamente às diásporas, tais como a Direção para as Relações do Benim 
com os Beninenses no Exterior, o Gabinete da Tunísia para os Tunisinos no 
Exterior e o Departamento de Assuntos da Diáspora do Líbano.

A criação de um ministério híbrido pode ser uma abordagem rentável 
porque eleva a pasta da diáspora ao nível do governo, evitando ao mesmo 
tempo uma maior despesa administrativa e legislativa normalmente 
associada à criação de uma instituição nova e separada. Além disso, um 
ministério híbrido está posicionado para fazer políticas que abordem 
coerentemente os interesses do governo e da diáspora em todas as áreas de 
interesse (por exemplo, assuntos comerciais e de consumo) tuteladas pelo 
ministério híbrido. Idealmente, a abordagem pode minimizar as guerras de 
território que podem surgir quando dois ou três ministérios lidam com a 
população da diáspora de diferentes maneiras.

B. Instituições de Nível Sub-ministerial

Outros países institucionalizaram o envolvimento da diáspora a nível 
sub ministerial, criando unidades/gabinetes especiais, tipicamente sob o 
ministério do trabalho e/ou dos negócios estrangeiros. Vinte e uma dessas 
instituições foram identificadas em 17 países.

As Filipinas foram um dos primeiros países a criar tais instituições. 
Confrontado com os crescentes problemas provocados por uma população 
de trabalhadores temporários em rápida expansão no estrangeiro, o governo 
criou a Administração de Assistência aos Trabalhadores no Exterior (OWWA 
na sua sigla em inglês) em 1981 como uma agência no departamento do 
Trabalho e do Emprego. Encarregada de proteger os trabalhadores migrantes 
filipinos, a OWWA presta-lhes vários serviços, desde o repatriamento até 
empréstimos para empresas.123 Outra instituição, a Administração Filipina do 
Emprego no Exterior (POEA na sua sigla em inglês), foi criada um ano depois.  
Esta tem como única função regular o emprego temporário no estrangeiro, 
incluindo o trabalho das agências de recrutamento.124 Outro organismo, o 
Gabinete do Subsecretário para os Assuntos dos Trabalhadores Migrantes, 
foi criado em 1995, desta vez sob a tutela do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. Tal como a OWWA, este instituto centra-se na proteção dos 
migrantes, principalmente através da prestação de aconselhamento jurídico 
e apoio judiciário aos trabalhadores em dificuldades.125 Foi criado como 
resposta aos crescentes relatos de maus tratos, recrutamento ilegal e até 
mortes de trabalhadores temporários.
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Vários países criaram gabinetes da diáspora desde 2001. Uma revisão 
das suas missões e atividades em 17 países (ver tabela 2) indica que, tal 
como acontece nas Filipinas, muitos se concentram na proteção.

Tabela 2: Países com Instituições da Diáspora de Nível 
Sub-ministerial

País Instituição(ções)
Stock de 

emigrantes, 
2010

% do stock de 
emigrantes 
em relação 
ao total da 
população, 
2010

Destino 
principal, 

2010

Albânia
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Departamento da
Diáspora 

1.438.300 45,4 Grécia

Alemanha
Cooperação Técnica, 
Departamento da Migração e 
Desenvolvimento 

3.540.600 4,3
Estados 

Unidos da 
América

Brasil

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 
subsecretaria-geral das 
comunidades brasileiras no 
exterior

1.367.100 0,7
Estados 

Unidos da 
América

Bósnia e 
Herzegovina

Ministério dos Direitos Humanos e 
Refugiados, Departamento da 
Diáspora

1.461.000 38,9 Croácia

Burundi
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Direção Geral da 
Diáspora

356.000 4,2
República 
Unida da 
Tanzânia

Chile

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 
Direção Geral dos Serviços 
Consulares e de Imigração; 
Escritório para os Chilenos no 
Exterior.
Ministério do Interior e 
Segurança Pública, Departamento 
de Imigração e Migração

633.600 3,7 Argentina

Egipto
Ministério da Mão de Obra e 
Emigração, Secção da Emigração

3.739.100 4,4
Arábia 
Saudita

El Salvador
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Secretaria de Estado 
dos Salvadorenhos no Exterior 

1.269.100 20,5
Estados 

Unidos da 
América
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Etiópia

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 
Direção Geral de Assuntos da 
Diáspora;
Ministério do Reforço de 
Capacidades, 
Gabinete de Coordenação da 
Diáspora

620.100 0,7 Sudão

Eritreia

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 
Departamento dos Eritreus no 
Exterior

941.200 18 Sudão

Filipinas

Departamento do Trabalho 
Administração de Assistência aos 
Trabalhadores no Exterior;
Departamento do Trabalho, 
Administração do Emprego no 
Exterior
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 
Gabinete do Subsecretário 
Para os Assuntos dos 
Trabalhadores Migrantes

4.275.200 4,6
Estados 

Unidos da 
América

Gana
Ministério do Interior, Unidade 
Nacional da Migração

824.900 3,4 Nigéria

Holanda
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Divisão da Migração 
Internacional e Desenvolvimento 

993,400 6 Alemanha

México

Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, Subsecretaria para a 
América do Norte; Instituto para 
os Mexicanos no Exterior

11.859.200 10.7
Estados 

Unidos da 
América

Peru
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Secretaria de Estado 
para os Peruanos no Exterior 

1.090.800 3,7
Estados 

Unidos da 
América

Roménia

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Departamento para 
as Relações com os Romenos no 
Exterior

2.769.400 13,1 Itália

Uruguai

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Direção Geral para 
os Assuntos Consulares e Ligações 
aos Expatriados 

353.400 10,5 Argentina

Fontes: OIM-MPI Questionário, Parte I, 2011, exceto para o Brasil, Egipto e Perú; pesquisa do autor para esses países; para dados 
sobre os emigrantes e os seus destinos ver Banco Mundial, Migration and Remittances Factbook 2011 (Washington, DC: Banco 
Mundial, 2011). 

Embora a proteção dos migrantes continue a ser uma área importante 
do seu trabalho, outros escritórios a nível sub-ministerial diversificaram 
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as suas atuações, adotando iniciativas que facilitam a integração das suas 
diásporas nas sociedades dos países de acolhimento e a participação em 
atividades de desenvolvimento no seu país de origem. Um bom exemplo é o 
Instituto para os Mexicanos no Exterior (IME), um organismo descentralizado 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que visa elevar o nível de vida das 
comunidades mexicanas, promovendo a sua integração no país de destino. 
Criado em 2003, o IME formalizou uma política governamental mexicana a 
longo prazo para ganhar a confiança e o apoio de uma população cada vez 
mais influente de expatriados que vive principalmente nos Estados Unidos 
da América, o vizinho mais importante do México.

O IME presta uma série de serviços centrados na saúde, educação e 
serviços financeiros. Além disso, juntamente com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, o IME criou o Guia Prático para o Viajante Mexicano (Guía 
Práctica para el Viajero Mexicano), que aborda questões de migração e de 
viagens casuais.126 A página web do IME também fornece informações sobre 
remessas para o México, uma visão geral do programa de investimento Tres 
por Uno (3x1) do governo (em que o município, o estado regional e o governo 
central dão conjuntamente 3 dólares por cada dólar que um migrante investe 
num projeto de melhoria pública no seu país). A página web presta também 
informação sobre o apoio consular, entre outras questões.127 A longo prazo, 
o governo mexicano espera «criar uma relação forte com as comunidades» 
para prosseguir objetivos comuns tanto no México como nos Estados Unidos 
da América.128 

O Gabinete do Chile para os Chilenos no Exterior, por outro lado, 
tem um mandato de desenvolvimento mais explícito. Criado em 2001 
como parte do Gabinete Geral dos Serviços Consulares e de Imigração do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, o seu principal objetivo não é apenas 
atender às «exigências e necessidades das comunidades de residentes 
chilenos no estrangeiro,» mas também «incentivar a sua participação no 
desenvolvimento nacional».129 A Etiópia tem uma agência semelhante. 
Criado em 2002 sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um 
dos quatro principais objetivos do Gabinete dos Assuntos dos Expatriados 
é incentivar «o envolvimento ativo dos etíopes na Diáspora nas atividades 
socioeconómicas do país».130

As atividades e a orientação geral das instituições dirigidas à diáspora 
a nível sub ministerial parecem seguir o mandato e as prioridades da sua 
agência mãe, que podem ou não incluir um foco no desenvolvimento no país 
de origem. Curiosamente, durante este estudo não se encontrou nenhuma 
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instituição da diáspora diretamente sob a tutela de um órgão ou um ministério 
que seja o principal responsável pelo planeamento do desenvolvimento.

C. Outras Instituições Governamentais a Nível Nacional

Algumas instituições da diáspora não têm a posição formal de ministério, 
mas ainda reportam diretamente ao órgão executivo mais alto. Estas 
instituições gozam de uma posição bastante influente dentro do governo. 
Dezassete países nesta revisão tinham tais instituições (ver tabela 3). Por 
exemplo, a Comissão dos Filipinos no Exterior (CFO) está diretamente sob 
o gabinete do Presidente das Filipinas. Criada em 1980 como parte de uma 
estratégia governamental global que incluía a OWWA e a POEA, a comissão 
tem um duplo papel na promoção dos laços económicos e culturais entre as 
Filipinas e a sua diáspora. No entanto, ao contrário da OWWA e da POEA, a 
Comissão centra-se principalmente nos filipinos que tenham estabelecido 
residência permanente ou adquirido cidadania no país de destino.
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Tabela 3: Países com Outros Tipos de Instituições da 
Diáspora a Nível Nacional 

País Instituições
Stock de 

emigrantes,
2010

% do stock de 
emigrantes 
em relação 
ao  total da 

população, 2010

Destino 
principal, 

2010

Bulgária
Agência Estatal para os Búlgaros 
no Exterior

1.200.600 16 Turquia

Chile
Comité Interministerial para as 
Comunidades Chilenas no Exterior

633.600 3,7 Argentina

China

Conselho do Estado, Gabinete dos 
Assuntos Chineses no Exterior do 
Conselho do Estado; Comité dos 
Assuntos dos Chineses no Exterior

8.343.600 0,60
Estados 
Unidos da 
América

Egipto Alto Comité para a Migração 3.739.100 4,4 Arábia 
Saudita

Filipinas 

Gabinete do Presidente, 
Comissão dos Filipinos no 
Exterior Comité para os Assuntos 
dos Trabalhadores Migrantes no 
Exterior

4.275.200 4,6

Estados 
Unidos da 
América

Guatemala
Conselho Nacional para os 
Migrantes da Guatemala 871.900 6,1

Estados 
Unidos da 
América

Hungria
Secretariado para os Húngaros 
Residentes no Exterior

462.700 4,6 Alemanha

Mali
Quadro Consultivo para a 
Migração 

1.012.700 7,6
Costa do 
Marfim

México
Conselho Nacional para as 
Comunidades Mexicanas no 
Exterior

11.859.200 10,7
Estados 
Unidos da 
América

Marrocos Comités Interdepartamentais 3.106.600 9,3 França

Níger
Comité Responsável pela 
Migração

386.900 2,4 Nigéria

Nigéria
Grupo de Trabalho Técnico e 
Comité Interministerial sobre 
Migração 

1.000.000 0,6
Estados 
Unidos da 
América

Eslováquia

Gabinete do Governo da 
Eslováquia, Unidade para os 
Eslovacos Residentes no Exterior

520.100 9,6
República 
Checa

Polónia
Equipa Interministerial para as 
Questões da Migração

3.102.600 8,2 Alemanha

Portugal
Conselho de Ministros, Alto 
Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural

2.230.000 20,8 França
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Serra 
Leoa

Gabinete do Presidente, Unidade 
da Diáspora 

267.000 4,6 Guiné

Suíça
Departamento Federal para a 
Migração

407.800 5,4 Espanha

Fontes: Questionário MPI-OIM, Parte I, 2011, para todos os países exceto China, Egipto, Mali, Marrocos, Níger, e Serra Leoa; 
pesquisa do autor para esses países; para dados sobre os emigrantes e os seus destinos, ver Banco Mundial, Migration and 
Remittances Factbook 2011 (Washington, DC: Banco Mundial, 2011).

Da mesma forma, o Gabinete da Diáspora da Serra Leoa está 
diretamente sob a tutela do gabinete do Presidente. Incentiva o regresso 
de profissionais e outros especialistas da diáspora para colmatar as lacunas 
críticas de recursos humanos no governo do país. Este Gabinete fornece 
uma lista de empregos em departamentos governamentais, uma lista de 
instituições de ensino e de associações profissionais na Serra Leoa, contactos 
de funcionários do governo e informações sobre dupla nacionalidade e 
outros actos.131

O Gabinete dos Assuntos Chineses no Exterior (SCOCAO na sigla em 
inglês), da China, está posicionado de forma única dentro do governo central 
chinês. O SCOCAO é um gabinete administrativo sob o Conselho de Estado, o 
mais alto órgão executivo do país (que inclui o primeiro-ministro e ministros, 
entre outros). Com uma equipa de 120 pessoas, a SCOCAO apoia o primeiro-
ministro e um vasto leque de atividades. Estas incluem a criação de bases de 
dados de informação categorizadas por cidade, condado e província (para 
que os chineses no exterior possam encontrar as suas raízes ancestrais, casas 
e propriedades), e o funcionamento de duas universidades direcionadas 
principalmente à diáspora chinesa.132

Outros governos criaram comissões intergovernamentais e 
parlamentares para coordenar as ações tanto no executivo como na 
frente legislativa. Criado em 2002, o Conselho Nacional das Comunidades 
Mexicanas no Exterior inclui os secretários de vários ministérios, incluindo 
a administração interna; negócios estrangeiros; finanças e crédito público; 
agricultura, pecuária e desenvolvimento rural, pescas e nutrição; educação 
pública; ambiente e recursos naturais; saúde; turismo; trabalho e bem-estar 
social.133

No Chile, o Comité Interministerial das Comunidades Chilenas no 
Exterior formula políticas públicas sobre a diáspora e é composto por 12 
instituições públicas que, de uma forma ou de outra, são responsáveis por 
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responder às necessidades e exigências dos quase 1 milhão de chilenos 
residentes no estrangeiro. Os membros do comité incluem a Direção de 
Registo Civil e Identidade, que emite cartões de identidade e passaportes e 
regista casamentos e nascimentos; o Fundo Nacional de Saúde, responsável 
pela cobertura nacional de cuidados de saúde financiados publicamente; 
o Ministério do Interior, através do seu Comité dos Direitos Humanos, 
responsável pelos exilados que foram presos políticos ou foram torturados 
durante a ditadura de 1973-1989; e o Serviço Nacional de Mulheres, que 
protege as mulheres no estrangeiro e as ajuda a concretizar os seus direitos, 
como previsto por acordos internacionais.134

Alguns governos também criaram comités especiais, no âmbito dos 
seus poderes legislativos. Por exemplo, a Polónia formou a Comissão da 
Diáspora Polaca na câmara baixa do seu parlamento para se envolver em 
questões de políticas relacionadas com a diáspora.135 A China (Comissão 
dos Assuntos Externos) e as Filipinas (Comissão dos Assuntos Externos dos 
Trabalhadores) têm comissões semelhantes nos seus órgãos legislativos. A 
experiência destes três países indica que tais comités facilitam a aprovação 
de legislação que apoie os interesses da diáspora e, por sua vez, reforça o 
seu contributo para o desenvolvimento.

D. Instituições a Nível Local 

O engajamento da diáspora não é feito apenas a nível nacional ou 
federal. Estudos têm demonstrado que as diásporas estão muitas vezes 
inclinadas a engajar-se a nível local, geralmente no seu local de origem, 
onde estão familiarizadas com o contexto e, em muitos casos, ainda têm 
laços familiares.136 Assim, não é de estranhar que tenham surgido gabinetes 
específicos para as diásporas a nível local. Cinco países neste estudo criaram 
instituições a nível local (ver tabela 4).
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Tabela 4: Países com Instituições da Diáspora a Nível 
Local 

País Instituições
Stock de 

emigrantes, 
2010

% do stock de 
emigrantes em 

relação ao total da 
população, 2010

Destino 
Principal, 

2010

El Salvador
Secretariado Nacional para os 
Migrantes (vários estados)

1.269.100 20,5
Estados 
Unidos da 
América

Índia

Governo de Kerala, 
Departamento dos Assuntos 
dos Cidadãos Não Residentes 
de Kerala; Governo de Gujarati, 
Divisão dos Indianos Não 
Residentes 

11.357.500 0,9
Emirados 
Árabes 
Unidos

China 

Gabinete dos Assuntos Chineses 
no Exterior 
(SCOCAO) do Governo Popular 
Municipal de Xangai 

8.343.600 0,60
Estados 
Unidos da 
América

Somália 
Gabinete para o Desenvolvimento 
e Parceria com a Comunidade da 
Diáspora de Puntland 

812.700 8,7 Etiópia

México

Coordenação Nacional dos 
Gabinetes de Assuntos da 
Migração de Nível Estatal (vários 
estados)

11.859.200 10,7
Estados 
Unidos da 
América

Fontes: Dados de El Salvador do Questionário OIM/MPI, Parte I, 2011; pesquisa do autor para os restantes países; para os dados 
sobre os emigrantes e os seus destinos, Banco Mundial, Migration and Remittances Factbook 2011 (Washington, DC: Banco 
Mundial, 2011).

A China tem uma das redes mais extensas de escritórios locais 
da diáspora. O SCOCAO, descrito anteriormente, é reproduzido em 30 
províncias, bem como em algumas cidades e vilas por toda a China. Embora os 
escritórios locais da diáspora obtenham a sua orientação global de políticas 
do gabinete do governo central, funcionam com relativa independência e 
estão autorizados a adotar métodos inovadores para atrair investimentos da 
diáspora. Por exemplo, desde 2004, a Divisão Económica e Tecnológica do 
Gabinete dos Assuntos Chineses no Exterior do Governo Popular Municipal 
de Xangai reforçou as associações de antigos alunos nos Estados Unidos 
da América para todas as suas universidades. O objetivo é permitir que os 
licenciados chineses que vivem nos EUA conheçam as oportunidades de 
negócios e de investigação em Xangai.137 Para coordenar a implementação 
das políticas nacionais da diáspora, o governo central convoca anualmente 
os escritórios da diáspora local.138
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Alguns estados da Índia têm escritórios da diáspora, os mais ativos 
dos quais podem ser encontrados em Kerala e Gujarati. O governo de Kerala 
criou o Departamento de Assuntos dos Não Residentes de Kerala (NORKA 
na sua sigla em inglês) em 1996, principalmente para proteger os seus 
trabalhadores migrantes de abusos e explorações. O NORKA trata das queixas 
contra as agências de recrutamento ilegais, presta assistência a cidadãos de 
Kerala retidos e facilita o repatriamento de corpos. Também executa um 
programa de seguros para os trabalhadores desempregados, trabalhadores 
não qualificados e trabalhadores domésticos.139

Em Gujarati, o governo local criou uma Divisão dos Indianos Não 
Residentes (NRI) dentro da administração. Uma revisão dos seus objetivos 
indica uma maior aposta no desenvolvimento. Utilizando uma base de dados 
que identifica as competências técnicas e profissionais dos migrantes, esta 
Divisão procura reforçar os laços com gujaratis no exterior. Por uma taxa de 
5 dólares, o escritório também emite um «cartão Gujarati» para Gujaratis 
que vivem em outros estados indianos e fora da Índia. Os portadores destes 
cartões recebem tratamento especial nos serviços de atendimento do 
governo de Gujarati e descontos substanciais em hotéis e lojas locais.140

Da mesma forma, no México, 29 dos 32 estados e o Distrito Federal 
criaram escritórios estatais ou ministérios que respondem aos assuntos 
dos migrantes ou expatriados e têm um secretariado de coordenação 
nacional.141 Os escritórios locais visam reforçar a cooperação em matéria de 
proteção dos migrantes, tanto no México como no estrangeiro. Por exemplo, 
o secretariado de coordenação emitiu declarações para rever as propostas 
dos acordos bilaterais do México que afetam o bem-estar dos migrantes 
e para criar um escritório nos EUA que fortaleça as organizações de base 
mexicano-americanas. 

As instituições para a diáspora de nível local estão perfeitamente 
posicionadas para desenhar programas alinhados com as necessidades e 
oportunidades da comunidade do país de origem. Com uma coordenação 
adequada, podem complementar as atividades de instituições de maior 
responsabilidade e até partilhar o custo de engajamento da diáspora. 
Os membros da diáspora também podem monitorizar mais facilmente as 
suas contribuições e investimentos a nível local e responsabilizar mais 
eficazmente os seus funcionários, aumentando assim a probabilidade de 
haver programas de sucesso.
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E. Redes Consulares 

Para alguns governos, o engajamento total da diáspora requer a criação 
e o desenvolvimento de instituições que funcionam não só no país, mas 
também no estrangeiro. Esta abordagem requer capitalizar as estruturas 
existentes nos consulados, que continuam a ser os interlocutores mais 
importantes para as populações da diáspora.

Um inquérito realizado em 2005 aos Estados membros da OIM revelou 
que 76 por cento destes tinham serviços consulares a interagir com cidadãos 
no estrangeiro.142 Uma revisão das páginas web das embaixadas e dos 
consulados dos países analisados neste estudo indica que muitos Estados 
têm uma presença consular ativa nos principais destinos das respetivas 
diásporas. Mais do que nunca, os governos estão a instruir os seus consulados 
a interagirem sistematicamente com os emigrantes, a prestarem ajuda nos 
países de destino e a assegurarem que os migrantes mantenham as suas 
ligações com a pátria.

1. Prestar Assistência nos Países de Destino

A Convenção de Viena de 1964 sobre os Assuntos Consulares descreve 
as funções específicas dos consulados, principalmente para proteger os 
interesses do Estado e dos seus nacionais no estrangeiro. Um dos principais 
papéis dos consulados é ajudar os nacionais em dificuldades e proteger os 
seus direitos nos Estados recetores. Por exemplo, a rede de 50 consulados 
mexicanos nos EUA centra-se em ajudar e aconselhar os mexicanos sobre 
as leis e os seus direitos nos EUA, com particular preocupação para com os 
que enfrentam pena capital. Os consulados oferecem assistência jurídica 
aos nacionais detidos, prestam repatriamento seguro, localizam pessoas 
desaparecidas, ajudam pessoas hospitalizadas e protegem menores. 

Recentemente, os consulados têm prestado serviços à diáspora que 
talvez não tenham sido contemplados na elaboração da Convenção de 
Viena de 1964. Estes novos e alargados serviços e programas consulares 
incluem o apoio à integração dos migrantes nos países de destino, seja 
através da educação e da formação de competências, da assistência à 
saúde, da disponibilização de cartões de identificação, de reforço dos laços 
comunitários ou de aconselhamento para famílias que sofrem de problemas 
domésticos.
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Dos consulados que fornecem aos seus nacionais educação e formação 
para aquisição de competências, destacam-se os do México que promovem 
programas de educação para adultos e crianças, muitos dos quais em 
competências em língua inglesa. Outros programas focam-se, por exemplo, 
na formação em liderança, literacia financeira e gestão financeira. Os 
consulados mexicanos também distribuem livros em língua espanhola em 
várias bibliotecas nos EUA, onde há grandes concentrações de imigrantes 
mexicanos. Na mesma linha, o consulado do Equador em Milão fornece 
formação em liderança e reforço de competências e organiza programas 
de língua italiana para promover a integração social e económica dos seus 
nacionais em Itália.

Alguns consulados prestam assistência médica aos seus nacionais. 
Por exemplo, o consulado mexicano em Nova Iorque tem uma Ventanilla 
de Salud, ou quiosque de saúde, que fornece aos imigrantes mexicanos 
conselhos médicos básicos, vacinas e encaminhamentos para instalações 
médicas. O México iniciou uma Semana Binacional de Saúde nos Estados 
Unidos da América para promover o acesso a cuidados de saúde de 
qualidade para imigrantes carenciados, realizando atividades de saúde e 
educação, como seminários, informação sobre seguros e referenciações 
hospitalares, vacinações e um fórum político para médicos. Os consulados 
da Guatemala, El Salvador, Honduras, Colômbia, Equador e Peru também 
participam no programa de saúde. O Paraguai tem uma linha de emergência 
para cidadãos que estão em situação de emergência, incluindo aqueles que 
estão hospitalizados. Quase todos os países organizam visitas médicas e 
orientação aos seus nacionais.

Os cartões de identificação consulares para utilização em países de 
destino tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Por exemplo, 
os consulados da Guatemala emitem um cartão de identificação consular 
paralelamente aos passaportes. Os consulados mexicanos também emitem 
documentos consulares, chamados matrículas consulares, que são aceites 
como forma oficial de identificação emitida pelo governo e que podem ser 
usados para abrir contas bancárias e apoiar outras transações para as quais 
seja necessária uma forma segura de identificação pessoal.

Alguns consulados ajudam a conectar as comunidades migrantes 
através de eventos culturais e encontros comunitários. Por exemplo, as 
embaixadas do Paraguai organizaram eventos culturais - como a celebração 
do bicentenário do Paraguai - para a diáspora paraguaia em Buenos Aires e 
acolheram concertos de orquestras em Madrid. Os consulados mexicanos 
envolvem-se com várias associações locais no México para promover eventos 
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e conferências culturais nos EUA, ajudando, por vezes, diferentes grupos de 
imigrantes mexicanos a interagirem e reforçarem a sua cooperação.

Vários consulados criaram casas comunitárias. Por exemplo, a 
embaixada do Equador - através das suas Casas do Equador em Londres, 
Madrid, Caracas e Santiago - presta cuidados e proteção aos seus emigrantes, 
bem como informações sobre os recursos comunitários. Em Madrid, a 
Casa do Equador acolhe vários tipos de reuniões comunitárias e fornece 
informações sobre oportunidades de emprego e serviços aos estudantes. 
Da mesma forma, os consulados israelitas em Los Angeles e Nova Iorque 
e a embaixada de Israel em Paris promovem a interação da comunidade 
judaica, organizando atividades culturais em Casas de Israel. Atualmente, 
tais atividades podem ser presenciais ou virtuais. Por exemplo, a Casa de 
Israel em Los Angeles criou uma página web para estabelecimento de redes 
e contactos, conhecida como Cidadão Embaixador, que está agora ligada ao 
Facebook.

Muitos consulados ajudam os migrantes em situações difíceis. A 
Embaixada da República Dominicana nos EUA presta aconselhamento e 
informação sobre deportações para prisioneiros e seus familiares.143 Nos 
Emirados Árabes Unidos (EAU), a Embaixada da Índia oferece uma linha 
de apoio para «mulheres e empregadas domésticas em perigo» enquanto 
o consulado das Filipinas mantém uma casa segura para migrantes que 
escapam a empregadores abusivos.144

Alguns consulados também ajudam em disputas de migrantes, 
incluindo as domésticas. Por exemplo, o consulado das Filipinas em Seul 
faz a mediação em disputas pessoais entre filipinos e ajuda na resolução de 
problemas conjugais entre, por exemplo, mulheres filipinas e os seus maridos 
coreanos. Em alguns casos, o consulado das Filipinas fornece uma casa 
segura para esposas agredidas e ajuda-as a regressar às Filipinas, se assim o 
desejarem. Muitos consulados também mantêm linhas de emergência que 
podem ser acedidas 24 horas por dia.

2. Ligações ao País de Origem

Uma função importante dos consulados, tal como delineada na 
Convenção de Viena de 1964, consiste em promover relações comerciais, 
económicas, culturais e científicas entre o Estado de origem e o Estado 
recetor através de relações amigáveis. No entanto, para a maioria dos 
consulados analisados neste manual, as atividades centram-se sobretudo 
na ligação entre os emigrantes - e os seus descendentes - e a pátria. 
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Fazem-no fornecendo informação sobre os desenvolvimentos no seu país 
e implementando programas sobre cultura, educação e desenvolvimento 
económico. As atividades consulares, por exemplo, facilitam o patrocínio de 
espetáculos culturais, formação linguística e votação no estrangeiro.

As embaixadas filipinas, chinesas e serra-leonesas nos EUA publicam 
notícias do país de origem nas suas páginas web. O Alto Comissariado do 
Bangladesh na Índia apoia e/ou realiza feiras do livro, festivais culturais,  
celebrações do Dia da Independência e do Dia Internacional da Língua 
Materna - um evento da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) que tem sido realizado no Bangladesh (e Bengala 
Oriental, como era conhecido antes da independência em 1972) desde o 
início da década de 1950.145 A Embaixada da República Dominicana nos 
Estados Unidos da América acolhe eventos culturais para crianças de origem 
dominicana, enquanto a embaixada marroquina em França promove aulas 
para aprendizagem da língua.

Além de eventos culturais, vários consulados incentivam os membros 
das suas diásporas a estudar em casa. A embaixada paquistanesa nos EUA 
faz ligações a estágios, faculdades de medicina e outras universidades no 
Paquistão.146 A embaixada marroquina em França oferece uma extensa 
lista online de programas especiais e/ou universidades onde os cidadãos 
marroquinos podem estudar em Marrocos.147

Embora quase todas as embaixadas forneçam informações 
sobre oportunidades de negócio e de investimento, a maioria não visa 
especificamente os membros da diáspora. No entanto, os governos estão cada 
vez mais a usar as suas redes consulares para vender títulos da diáspora, com 
vista a aceder aos ativos da diáspora. Israel e a Índia angariaram milhares de 
milhões de dólares através das suas iniciativas de obrigações da diáspora.148 
A embaixada da Etiópia nos EUA promoveu a primeira obrigação da diáspora 
do país, a Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCO - Sociedade para a 
Energia Elétrica da Etiópia) Millennium Bond.149

Alguns governos expandiram a sua presença diplomática em locais 
com grandes populações da diáspora. Embora o México tenha mantido 
uma extensa rede consular nos Estados Unidos da América desde 1800, o 
novo governo estabeleceu novos consulados desde 2000 para garantir que 
poderia responder ao número crescente de cidadãos mexicanos em Boise, 
Idaho; Indianápolis, Indiana; St. Paul, Minnesota; Kansas City, Missouri; 
Omaha, Nebrasca; e Raleigh, Carolina do Norte.150 Em meados de 2009, 
o México tinha 50 consulados nos EUA.151 Da mesma forma, as Filipinas 



93

CA
PÍ

TU
LO

 4
: C

O
N

ST
RU

ÇÃ
O

 D
E 

IN
ST

IT
U

IÇ
Õ

ES
 D

A 
D

IÁ
SP

O
RA

: 
ES

CU
LP

IR
 U

M
 N

IC
H

O
 N

O
 F

U
N

CI
O

N
A

M
EN

TO
 IN

TE
RN

O
 D

O
 G

O
VE

RN
O

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

abriram quatro postos diplomáticos desde 2008 para refletir a crescente 
presença de filipinos na Irlanda, na República Árabe Síria e na China.152 O 
governo das Filipinas mantém 88 escritórios em 65 países e planeia abrir 
postos adicionais na Finlândia, Portugal e Polónia.153

A composição do pessoal diplomático evoluiu para acomodar as 
necessidades e interesses da diáspora. Por exemplo, cada embaixada 
da Etiópia tem um diplomata designado para lidar com as questões dos 
expatriados.154 Cerca de 70 a 75 representantes do IME nos consulados 
mexicanos nos EUA estão encarregues de implementar programas e projetos 
do IME.155 Da mesma forma, dado o enfoque das Filipinas na proteção dos 
trabalhadores filipinos no estrangeiro, muitos escritórios consulares das 
Filipinas têm adidos de proteção social e de trabalho para atender aos 
trabalhadores abusados.

F. Instituições Para-Governamentais

Alguns governos adotaram formas menos convencionais de 
institucionalizar o seu envolvimento com as diásporas. Ao estabelecer 
e/ou manter fundações e conselhos da diáspora, vários países em 
desenvolvimento criaram essencialmente instituições para-governamentais 
da diáspora que esbatem a distinção habitual entre organismos oficiais e 
os não governamentais. Estas instituições são especialmente úteis para 
os governos que não querem ser vistos - por qualquer razão - a intervir 
demasiado nos assuntos dos países de acolhimento. Oito países nesta 
revisão apoiam instituições para-governamentais da diáspora (ver tabela 5).

Tabela 5: Países com Instituições Para-Governamentais 

País Instituição Stock de 
emigrantes, 2010

% do stock de 
emigrantes em relação 
ao total da população,

2010

Destino 
Principal, 

2010

Israel

Agência Judaica para 
Israel Comité Judaico-

Americano de 
Distribuição Conjunta

1.019.900 14
Cisjordânia e 
Faixa de Gaza

Marrocos

Fundação Hassan II 
para os Marroquinos 

Residentes no 
Exterior Conselho 

para a Comunidade 
Marroquina no 

Exterior 

3.106.600 9,3 França
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Mali
Conselho Superior 

para os Malianos no 
Exterior 

1.012.700 7,6
Costa do 
Marfim

Malta
Comissão para os 

Emigrantes de Malta
107.500 26,2 Austrália

México

Conselho Consultivo 
do Instituto dos 
Mexicanos no 

Exterior 

11.859.200 10,7
Estados Unidos 

da América

Peru Conselho Consultivo 1.090.800 3,7 Estados Unidos 
da América

República 
da Coreia

Fundação para os 
Coreanos no Exterior

2.078.700 43
Estados Unidos 

da América

República 
Dominicana

Conselho Presidencial 
Nacional para 

as Comunidades 
Dominicanas no 

Exterior  

1.035.800 10,1
Estados Unidos 

da América

Fontes: Questionário MPI-OIM, Parte I, 2011 para todos os países exceto, Marrocos, Mali, Perú, República Dominicana e República 
da Coreia; pesquisa do autor para esses países; para os dados sobre os emigrantes e os seus destinos, ver Banco Mundial, 
Migration and Remittances Factbook 2011 (Washington, DC: Banco Mundial, 2011).

1. Fundações

Em 1990, Marrocos criou a Fundação Hassan II para os Marroquinos 
Residentes no Exterior (FHII). Criada por decreto real, a FHII é oficialmente 
descrita como uma «instituição sem fins lucrativos com vocação social, dotada 
de personalidade moral e autonomia financeira». É uma instituição privada 
- não pública - e tem uma relação especialmente próxima com o governo 
marroquino, que define o seu mandato. Curiosamente, a certa altura, o 
ministro responsável pelos marroquinos no estrangeiro também dirigia a 
fundação; a sua atual presidente é a Princesa Lalla Meryem. Numa análise à 
FHII, a especialista em relações internacionais Laurie Brand menciona uma 
entrevista com o então diretor-geral da FHII, Abderrahman Zahi, em que 
este afirma (na paráfrase de Brand) que «uma fundação era preferível a um 
ministério porque se interviesse em nome dos imigrantes, não provocaria as 
mesmas sensibilidades, e teria uma voz mais forte do que uma associação ou 
uma organização não governamental tem junto dos governos anfitriões.»156

A FHII trabalha em seis áreas: educação, intercâmbio cultural, desporto 
e juventude; assistência jurídica; assistência social; desenvolvimento 
económico; cooperação e parceria; e comunicação. Em colaboração com a 
OIM, a fundação criou o Observatório da Comunidade Marroquina Residente 
no Exterior (OCMRE) - uma rede de especialistas, investigadores, académicos 
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e parceiros da FHII. O Observatório tem como principal objetivo monitorizar 
e analisar as condições de vida dos marroquinos no estrangeiro através da 
recolha de dados e manutenção de um sistema de informação.

2. Conselhos Consultivos

Outro tipo de instituição para-governamental da diáspora é o conselho 
consultivo. Tais estruturas, geralmente compostas por uma mistura de 
líderes comunitários e funcionários do governo, aconselham o governo 
sobre assuntos relacionados com a diáspora. Um exemplo é o Conselho 
Superior para os Malianos, do Mali, que serve como representante oficial da 
diáspora, tanto no Mali como nos países de residência. O conselho pretende 
promover a solidariedade entre a diáspora e o Mali, ajudar os funcionários 
consulares na proteção dos malianos no estrangeiro, identificar potenciais 
investidores da diáspora e promover uma imagem positiva do Mali. As 
câmaras municipais, eleitas em países onde os expatriados malianos estão 
concentrados, elegem representantes para o Conselho.157 

O IME do México colabora com um órgão consultivo e de 
aconselhamento, o Conselho Consultivo do IME (CCIME). Criado em 2003, 
o CCIME é composto por líderes da comunidade mexicana, mexicana 
americana e mexicana canadiana; diretores de organizações latinas; e 
conselheiros especiais e representantes dos governos estatais mexicanos. 
O CCIME 2006-08 teve 100 dos seus membros eleitos ou nomeados pelas 
comunidades mexicanas que cada um dos consulados dos Estados Unidos 
da América e do Canadá serve; 15 membros foram nomeados com base no 
mérito e na carreira.158 Mais recentemente, em 2006, a República Dominicana 
criou o Conselho Presidencial Nacional para as Comunidades Dominicanas 
no Exterior. Este Conselho visa principalmente integrar a diáspora nos 
esforços de desenvolvimento nacional da República Dominicana. O Conselho 
faz recomendações ao governo dominicano e apoia a implementação de 
programas, planos e projetos.159

Os conselhos financiados pelo governo são particularmente 
importantes, uma vez que podem ser um excelente canal de informação 
e feedback entre governos e diásporas. Tal como as instituições locais, 
são complementos ideais e, em alguns casos, necessários aos organismos 
governamentais a nível nacional e local. Dito isto, quem se senta nestes 
conselhos e, mais importante, como foram escolhidos, são fatores cruciais 
para determinar se podem ou não cumprir o seu potencial. Se uma diáspora 
vê os seus membros do conselho como não representativos ou irrelevantes, 
os conselhos serão, na melhor das hipóteses, ignorados e, na pior das 
hipóteses, criticados.
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Desafios e Lições Aprendidas 

Em muitos países em desenvolvimento, a criação de instituições 
governamentais eficazes e viáveis que respondam às necessidades das 
populações locais (e da diáspora) continua a apresentar-se como um grande 
desafio. O seu principal problema, não surpreendentemente, são os recursos 
insuficientes - financeiros, técnicos e políticos - que muitas vezes resultam em 
instituições ricas em ambição, mas pouco capazes de implementar a sua visão.

As instituições da diáspora não são, em muitos aspetos, diferentes 
das outras instituições dos países em desenvolvimento - um facto que não 
surpreende, dado que foram criadas a partir do mesmo molde. É difícil avaliar 
plenamente a eficácia das instituições da diáspora, e ainda mais o seu impacto 
nos esforços de desenvolvimento no seu país. Como referido anteriormente, 
há poucas avaliações, se houver, e apenas discussões limitadas na literatura 
académica e de políticas. Além disso, das 77 instituições incluídas nesta 
revisão, a esmagadora maioria foi criada bastante recentemente, dificultando 
a análise da sua eficácia e impacto. No entanto, as experiências dos 56 países 
analisados permitem-nos fazer quatro recomendações que podem ser úteis 
aos governos: fazer o trabalho de casa, valorizar o processo tanto quanto o 
resultado, investir na capacidade do Estado e ligar as instituições da diáspora 
às prioridades nacionais de desenvolvimento (se adequado ao contexto local).

A. Fazer o Trabalho de Casa 

 ÂA criação com sucesso de instituições governamentais formais requer 
um trabalho preparatório sério para compreender as necessidades, 
desejos e potencialidades da diáspora; avaliar a existente abordagem 
governamental ao envolvimento da diáspora; e aprender com as 
experiências de outros países. As instituições da diáspora têm de 
conceber e adotar práticas que abordem as características únicas 
das respetivas diásporas. Por exemplo, alguns países têm de lidar 
com grandes populações em situação irregular nos países de destino 
(por exemplo, o México e Marrocos), diásporas dispersas e altamente 
móveis (por exemplo, Filipinas), ou com rivalidades intergrupais 
persistentes por motivos políticos, étnicos e/ou religiosos (por 
exemplo, Bangladesh e Haiti).

 ÂÉ crucial assegurar que as instituições adotem políticas baseadas 
em competências, capacidades e intenções que se complementem. 
O Governo indiano, por exemplo, encarregou um comité de alto nível 
de recomendar um quadro de políticas amplo, mas flexível e planos 
específicos para cada país para envolver os estimados 20 milhões 
de indianos não residentes e pessoas de origem indiana; estas 
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últimas incluem descendentes de emigrantes até à quarta geração. 
Durante dois anos, o comité de cinco pessoas - composto por dois 
membros atuais do parlamento indiano, dois diplomatas de carreira 
reformados e um líder de uma organização não governamental 
- empreendeu um exercício de mapeamento centrado não só na 
identificação da dimensão e localização da diáspora, mas também 
nas competências, capacidades e vontade dos seus membros em 
se envolverem. Para extrair lições relevantes de outros países, o 
comité estudou outras diásporas e esforços governamentais. Avaliou 
igualmente as instituições governamentais indianas existentes e a sua 
eficácia na relação com as diásporas. Em 2004, o comité produziu um 
impressionante relatório de 600 páginas, publicamente disponível, 
que incluía 22 perfis nacionais e regionais, uma discussão sobre 
questões importantes para a diáspora, e recomendações políticas 
sobre temas que vão desde a emissão de cartões de identificação 
a uma nova estrutura governamental para o envolvimento da 
diáspora.160 O trabalho do comité revelou-se crucial para a criação 
do Ministério dos Assuntos dos Indianos no Exterior em 2004.

B. Valorizar o Processo Tanto Quanto o Resultado 

 ÂA forma como as instituições são criadas e como as suas atividades 
são escolhidas são indicadores essenciais do seu sucesso. Durante 
a fase de planeamento, é importante delinear claramente a divisão 
de responsabilidades dentro e fora das agências governamentais 
e estabelecer o envolvimento de atores-chave na medida certa. 
Se uma instituição não tiver legitimidade, tornar-se-á suscetível à 
manipulação política. Por exemplo, em 2000, o governo mexicano 
nomeou um “czar dos expatriados”, um cargo ministerial ligado ao 
gabinete do presidente. Num estudo de caso do México, os analistas 
Agustin Escobar Latapi e Eric Janssen argumentaram que, apesar 
do seu «carisma», o novo ministro «entrou em conflito com os 
ministérios que tradicionalmente tinham lidado com os expatriados (o 
Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros), que, 
com sucesso, conseguiram destituí-lo». O seu afastamento acabou 
por levar ao que Latapi e Janssen descreveram como a criação mais 
«cuidadosa» do IME.161

 ÂO planeamento cuidadoso e a comunicação são particularmente 
importantes porque algumas diásporas têm pouca confiança nos seus 
governos de origem. Isto é especialmente verdade para as diásporas 
que tiveram origem num fluxo de refugiados ou numa saída voluntária 
na sequência de uma mudança de regime cuja oposição fugiu para o 
exílio - como Cuba, Vietname (até há pouco tempo) e a República 
Islâmica do Irão. Entre as diásporas que emigraram principalmente por 
razões económicas, a perceção de corrupção generalizada e de uma 
governação ineficaz no seu país também pode impedir a capacidade 
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de um governo de construir a confiança necessária. A diáspora 
indiana é um exemplo de uma diáspora com ligações de longa data e 
economicamente impulsionada, cuja confiança teve de ser recuperada 
antes que o processo de institucionalização pudesse ter sucesso. 

 ÂAs instituições dedicadas à diáspora devem convidar e envolver a 
diáspora na definição das suas agendas. A experiência mostra que 
os programas são mais propensos a ter sucesso se as diásporas 
estiverem envolvidas, direta ou indiretamente, no planeamento dos 
mesmos. Consultar a diáspora também gera confiança e sentimento 
de pertença. Os governos devem, no entanto, ter o cuidado de evitar 
a criação de um grupo privilegiado de parceiros «infiltrados» da 
diáspora. Para evitar isso, a maioria dos membros da CCIME - que 
desempenhou um papel importante na elaboração da agenda da 
diáspora do governo mexicano - é escolhida através de uma eleição 
realizada de três em três anos nos consulados mexicanos nos Estados 
Unidos da América e no Canadá. Além disso, os membros do Conselho 
só podem cumprir um mandato, para evitar tornarem-se instrumentos 
de interesses especiais, por um lado, e incentivarem a participação de 
mais indivíduos, por outro.

 ÂA transparência operacional e a monitorização eficaz também 
constroem confiança e legitimidade. A transparência na gestão 
dos fundos é especialmente importante. As instituições da diáspora 
devem divulgar regularmente informações sobre a sua situação 
financeira, os serviços que ofereceram num determinado período e 
os resultados das suas operações. A transparência operacional é ainda 
mais importante nos casos em que as instituições são suspeitas ou 
acusadas de corrupção e de gestão indevida de fundos.

C. Investir no Reforço de Capacidades

 ÂA agenda de uma instituição é tão boa quanto a sua capacidade de a 
executar. O reforço das capacidades institucionais, especialmente no 
caso de instituições com funções abrangentes e diversas, deve ser uma 
prioridade. O financiamento adequado, a melhoria do conhecimento 
técnico e a criação de parcerias são três elementos fundamentais para 
a capacitação.

 ÂAs instituições da diáspora têm de aprender a partilhar eficazmente 
o custo do envolvimento da diáspora, aproveitando agressivamente 
o conjunto de recursos disponíveis do sector privado e da sociedade 
civil. Em particular, os países em desenvolvimento com recursos 
financeiros muito limitados e em declínio enfrentam constrangimentos 
reais de despesas e orçamento, especialmente quando as necessidades 
dos cidadãos no seu país, como a educação e a proteção social, são 
tão urgentes quanto as necessidades dos migrantes no estrangeiro.
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 ÂConfrontar os constrangimentos financeiros também significa que 
os governos precisam de reavaliar quais os tipos de instituições 
mais rentáveis. Para muitos países de origem com capacidade estatal 
limitada, trabalhar com estruturas existentes em vez de criar uma 
nova instituição pode ser a abordagem mais realista - e talvez a mais 
bem-sucedida.

 ÂAs iniciativas público-privadas poderiam aumentar os orçamentos 
apertados (exacerbados pela crise económica global) de muitos 
países de origem. As instituições para-governamentais descritas 
neste capítulo são bons exemplos de tais iniciativas, uma vez que 
utilizam recursos privados para prosseguir objetivos públicos. As 
iniciativas público-privadas também realçam a diferença que os 
países de destino dos migrantes podem fazer partilhando os custos 
financeiros do seu envolvimento.

D. Ligar as Instituições da Diáspora às Prioridades Nacionais de 
Desenvolvimento (se Adequado ao Contexto Local)

 ÂA maioria dos governos não integrou as suas prioridades de 
desenvolvimento nas suas instituições da diáspora. Num mundo ideal, 
instituições bem financiadas, capazes e legítimas de envolvimento da 
diáspora, envolver-se-iam em atividades diretamente relevantes para 
os planos nacionais de desenvolvimento do país de origem. Muitos já 
têm tais planos, muitas vezes concebidos com o apoio de organizações 
multilaterais. O organizador da diáspora, Awil Mohamoud, lamenta 
que «muitos governos africanos ainda não tenham desenvolvido 
estratégias e instrumentos políticos nacionais especificamente 
destinados a envolver a diáspora nos esforços de desenvolvimento 
dos respetivos países». 162

O fosso entre os programas e o planeamento do desenvolvimento 
existe apesar de muitas instituições da diáspora terem sido criadas 
com um mandato de desenvolvimento. Os programas das instituições 
da diáspora, como os que protegem os trabalhadores migrantes ou 
apoiam a integração dos cidadãos no estrangeiro, não complementam 
frequente ou diretamente os objetivos de desenvolvimento a curto, 
médio e (especialmente) a longo prazo, como o fortalecimento de 
indústrias cruciais que podem gerar emprego e retirar as pessoas da 
pobreza. (Exceções a esta generalização podem ser encontradas entre 
os «Estados de desenvolvimento» da Ásia Oriental, como a China, a 
República da Coreia e a província de Taiwan da China).

 ÂNos casos em que as prioridades e capacidades de uma diáspora não 
coincidam com os planos nacionais de desenvolvimento, os governos 
devem considerar dar prioridade aos serviços de integração e/ou 
proteção no país de destino. O fosso entre as instituições da diáspora 
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e a política de desenvolvimento deve preocupar os governos. Mas 
os governos não devem ignorar o forte, se não imediato, impacto de 
desenvolvimento ao prestarem proteção social e/ou promoverem a 
integração no país de acolhimento. Para algumas nações - entre elas, 
Bangladesh, Peru e Filipinas - a proteção parece ser a única prioridade, 
enquanto o México tem-se centrado na integração no destino. 
Uma vez que tais ações respondem às necessidades da diáspora, 
fomentam a confiança entre os migrantes e os seus governos de 
origem, posicionando assim a diáspora para desempenhar um papel 
fundamental no desenvolvimento no futuro.
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Capítulo 5: Redução das Barreiras

Criar uma atmosfera propícia é um primeiro passo fundamental para 
o engajamento da diáspora. Como já foi notado, os membros da diáspora 
foram fundamentais para o desenvolvimento do país de origem muito antes 
da introdução de programas formais de «diáspora e desenvolvimento». 
Estas ligações ocorrem espontaneamente e são impulsionadas por um vasto 
leque de motivações, desde o puramente altruísta ao orientado para o lucro, 
mas partilham uma coisa em comum: acontecem com pouca ou nenhuma 
intervenção governamental e até perante a resistência do governo.

Uma opção para os decisores políticos, então, é encorajar o 
envolvimento espontâneo. Mas como é que isto é feito? A melhor aposta 
dos decisores políticos é criar um quadro legislativo e regulamentar que 
promova o envolvimento da diáspora. Este quadro deve criar uma teia de 
privilégios e obrigações destinada a uma população altamente móvel com 
múltiplas afinidades.

Este capítulo centra-se em seis conjuntos de leis e regulamentos que 
os governos adotaram para cumprir este objetivo. Muitos foram introduzidos 
desde o ano 2000. Todos visam eliminar disposições regulamentares e 
legislativas que impeçam ou desencorajam os membros das diásporas de 
viajar entre países de origem e de acolhimento ou de participar plenamente 
na política, na sociedade e na economia dos seus países de origem.

A criação de um quadro propício não está, no geral, ligada a um 
objetivo específico de desenvolvimento. Pode, no entanto, ter um impacto 
significativo no desenvolvimento, ao ganhar a confiança dos membros 
da diáspora e, por conseguinte, incentivar as suas contribuições para o 
desenvolvimento.



102

CA
PÍ

TU
LO

 5
: R

ED
U

ÇÃ
O

 D
A

S 
BA

RR
EI

RA
S

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Um Leque de Opções Viáveis: Uma Lista

1. Leis de nacionalidade e requisitos de residência e de vistos flexíveis 

• Permitir a dupla ou múltipla nacionalidade 

• Requisitos de residência e de vistos flexíveis 

2. Conceder direitos políticos

• Permitir o voto no estrangeiro

• Permitir que as diásporas se candidatem a lugares públicos enquanto mantêm a residência 
no estrangeiro 

• Reservar lugares no parlamento para representantes da diáspora 

3. Direitos de propriedade especiais 

• Permitir que as diásporas comprem terras e outras propriedades que estejam fora dos 
limites para os estrangeiros

4. Incentivos fiscais

• Isenção de direitos aduaneiros e taxas sobre a importação de bens domésticos dos 
retornados

• Reduzir as taxas do imposto sobre o rendimento para os cidadãos que regressam do 
estrangeiro e que trabalharam no estrangeiro durante um certo número de anos 

• Isentar os investimentos da diáspora, tais como a concessão de tarifas mais baixas às 
matérias-primas e equipamentos importados

• Oferecer deduções fiscais sobre contribuições de caridade

5. Benefícios portáveis 

• Oferecer benefícios portáveis, nomeadamente relativos a pensões e seguros médicos e 
de vida

• Celebrar acordos de segurança social bilateralmente ou no âmbito de acordos regionais

6. Leis gerais que reconhecem a diáspora

• Introduzir legislação que reconheça oficialmente os membros da diáspora ou da emigração 
em geral como parte integrante do plano nacional de desenvolvimento.

Lições Aprendidas e Desafios

1. Conseguir a Colaboração Local, em Primeiro Lugar e Acima de Tudo

2. Identificar Falhas e Lacunas na Cobertura: Muitas vezes o Segredo está nos Detalhes

3. Focar na Sensibilização e na Divulgação da Informação

4. Monitorizar a Implementação de Leis e Regulamentos para Identificar e Abordar Áreas 
Desafiantes

Seis Ações para Facilitar o Engajamento da Diáspora 

A. Leis de Nacionalidade e Requisitos de Residência e de Vistos 
Flexíveis

Muitos países aprovaram uma lei de nacionalidade flexível, permitindo 
aos emigrantes e seus descendentes adquirirem a dupla ou múltiplas 
nacionalidades. O número de países que permitem que os seus cidadãos 

1
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detenham dupla nacionalidade mais do que duplicou nos últimos 20 anos. 
Por exemplo, dez países da América Latina têm tais disposições - Brasil, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, México, Panamá, Peru, República 
Dominicana e Uruguai.

Mesmo os países de destino que antes eram bastante rigorosos em 
relação à nacionalidade exclusiva, como os Estados Unidos da América 
e a Alemanha, começam a mostrar alguma flexibilidade, principalmente 
no alargamento dos privilégios de naturalização às diásporas dentro das 
suas fronteiras. Por exemplo, a Alemanha adotou, em 2001, uma nova 
lei de nacionalidade que abriu a nacionalidade alemã às suas populações 
minoritárias, introduzindo uma versão modificada de nacionalidade por 
nascimento. Por sua vez, os Estados Unidos da América dão pouca prioridade 
à aplicação da exigência formal de renúncia à nacionalidade prévia aquando 
da naturalização.

Curiosamente, alguns países em vias de desenvolvimento reconhecem 
a dupla nacionalidade seletivamente. A Guatemala tem acordos de dupla 
nacionalidade com outros países da América Central, e vários países da 
América Latina têm-nos com a Espanha. Do mesmo modo, a Índia aprova a 
dupla nacionalidade para os indianos não residentes que vivem em países 
ricos e industrializados, mas nega-a aos indianos que trabalham em países 
mais pobres ou menos desenvolvidos.

Vários países - incluindo a China, a República Islâmica do Irão e a 
Grécia - não têm qualquer disposição para a perda da nacionalidade; assim, 
as pessoas nascidas na China ainda são consideradas cidadãos chineses 
se adquirirem outra nacionalidade, independentemente de desejarem ou 
reivindicarem dupla nacionalidade.  

Na República Árabe Síria, a dupla nacionalidade não é aceite ao abrigo 
da Lei da Nacionalidade Síria, mas acaba por ser uma situação reconhecida 
e praticada.163

Alguns outros países estão a alargar as suas disposições de dupla 
nacionalidade. O Ministério do Haitianos no Exterior, uma instituição 
ministerial criada para envolver membros da diáspora haitiana, pressionou 
com sucesso a aprovação, em março de 2011, de uma emenda constitucional 
que permitisse a dupla nacionalidade (ainda não tinha sido implementada 
no momento da redação deste manual).164
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Na Bósnia-Herzegovina, a Constituição e a Lei da Nacionalidade têm 
disposições que permitem a dupla nacionalidade, desde que o país de 
acolhimento tenha assinado um acordo bilateral. O governo tem até janeiro de 
2013 para garantir um acordo com os principais países de destino. No entanto, 
este prazo pode ser adiado, ou a limitação pode ser suprimida, dependendo 
dos resultados de uma análise em curso encomendada pelo governo.165

Foram também adotados regimes de residência e de visto para facilitar 
o acesso das diásporas aos seus países de origem. Por exemplo, o programa 
balikbayan das Filipinas concede a antigos cidadãos e suas famílias imediatas 
a entrada e permanência sem visto por um período de um ano.166 Um 
número crescente de países emite cartões especiais de registo e identificação 
que permitem aos membros da diáspora que não são cidadãos usufruir de 
privilégios semelhantes aos dos cidadãos. Como mostra a Caixa 1, estes cartões 
de registo não só fornecem provas de identidade e facilitam a recolha de 
dados, como também reforçam o valor dos serviços consulares no estrangeiro.

Caixa 1: Quase-Nacionalidade via Registo 

Vários países de origem concedem cartões especiais de registo e identificação que oferecem aos 
membros da diáspora benefícios e privilégios que são normalmente reservados aos cidadãos. 
Kingsley Aikins e Nicola White destacaram os esforços na Índia, Polónia, Paquistão, Etiópia e Irlanda.

Em 2005, a Índia introduziu o programa Nacionalidade no Exterior da Índia (OCI na sigla em 
inglês), dirigido a cidadãos estrangeiros que no passado tenham detido ou sido elegíveis para 
a nacionalidade indiana (com exceção dos cidadãos do Paquistão ou do Bangladesh) e dos seus 
filhos ou netos. Embora os detentores de OCI não recebam um passaporte indiano e não tenham 
direito de voto, gozam de vários benefícios, tais como vistos de múltiplas entradas e multiusos 
para visitar a Índia. O programa distribuiu 168.000 vistos OCI nos primeiros três anos e mais de 
575.000 desde então.

A Polónia oferece o «cartão polaco» (Karta Polska) a indivíduos no estrangeiro com pelo menos 
uma «compreensão passiva» da língua polaca e prova documentada de raízes polacas ou «uma 
ligação com a cultura polaca». A Karta Polska é distribuída nos consulados e permite que os 
titulares trabalhem na Polónia sem solicitar uma licença de trabalho; criar uma empresa nas 
mesmas bases que os cidadãos da Polónia; estudar, realizar um doutoramento ou participar 
noutras formas de educação; e participar em trabalhos de investigação e desenvolvimento. 
Curiosamente, o titular mantém também o direito a vários tipos de benefícios, desde o acesso 
a bolsas de estudo e serviços de saúde, a descontos nos transportes públicos e entrada gratuita 
nos museus do Estado.

Da mesma forma, a Autoridade Nacional de Bases de Dados e Registo do Paquistão emite o 
Cartão Paquistanês no Exterior (POC) aos seus membros da diáspora. Os detentores de POC têm 
direito a entrar sem visto no Paquistão, permanecer indefinidamente no país e estão isentos 
dos requisitos de registo de estrangeiros. Podem ainda adquirir e vender imóveis, abrir e operar 
contas bancárias e não precisam de candidatar-se para ter um Bilhete de Identidade Nacional 
Informatizado (CNIC). O Bilhete de Identidade Nacional para os Paquistaneses no Exterior 
(NICOP), por outro lado, é emitido para trabalhadores paquistaneses, emigrantes, cidadãos ou 

paquistaneses de dupla nacionalidade. 



105

CA
PÍ

TU
LO

 5
: R

ED
U

ÇÃ
O

 D
A

S 
BA

RR
EI

RA
S

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Todos os cidadãos paquistaneses não residentes que residam no estrangeiro há mais de seis 
meses são obrigados a obter um NICOP. Os detentores de NICOP têm direito à entrada sem visto 
no Paquistão, à proteção do governo do Paquistão em qualquer país ou estado estrangeiro e à 
adesão à Fundação dos Paquistaneses no Exterior.

Em 2002, na Etiópia, o governo emitiu uma diretiva que permitia que «estrangeiros de 
origem etíope» obtivessem cartões de identidade especiais com vários direitos e privilégios 
não disponíveis a outros estrangeiros. Estes incluem a entrada isenta de vistos, os direitos de 
residência e de emprego, o direito a possuir bens imóveis na Etiópia e o direito de acesso aos 
serviços públicos. Um cidadão estrangeiro de origem etíope é definido de forma abrangente: 
«um estrangeiro, salvo uma pessoa que perdeu a nacionalidade etíope e adquiriu a nacionalidade 
eritreia, que tinha sido de nacionalidade etíope antes de adquirir uma nacionalidade estrangeira; 
ou pelo menos em que um dos pais, avós ou bisavós era de nacionalidade etíope.»

 

Mais recentemente, o Governo irlandês anunciou o plano de em 2010 registar 70 milhões de 
pessoas de ascendência irlandesa em todo o mundo que não se qualificam para a nacionalidade. 
Um Certificado de Ascendência Irlandesa será emitido por uma empresa terceira, que trabalha 
com o governo irlandês. O cartão pode permitir descontos em muitos serviços na Irlanda, incluindo 
passagens aéreas, alojamento hoteleiro e uma série de outras comodidades relacionadas com o 
turismo, embora ainda não sejam claros os detalhes sobre como será administrado.

Fonte: Kingsley Aikins e Nicola White, Global Diaspora Strategies Toolkit, (Dublin: Diaspora Matters, 2011). 

Os governos dos países de destino também tomaram medidas para 
liberalizar alguns requisitos de residência. Nos Estados Unidos da América, o 
Return of Talent Act (lei de retorno do talento) de 2003, patrocinado pelo então 
senador Joseph Biden, permitiu que residentes legais provenientes de países 
envolvidos na reconstrução pós-conflito regressassem temporariamente aos 
seus países de origem sem quebrar o requisito de residência de cinco anos 
necessário para solicitar a nacionalidade dos EUA.167

As políticas que facilitam a deslocação/viagem dos membros da diáspora 
entre o seu país de origem e o país de destino podem influenciar positivamente 
a decisão da diáspora de se envolver na pátria. A oferta de autorizações com 
múltiplas entradas e vistos de longo prazo a empresários transnacionais 
incentiva-os a supervisionar ativamente os seus investimentos. Da mesma 
forma, a vasta experiência da Organização Internacional para as Migrações 
com programas que facilitam o retorno permanente e temporário entre os 
altamente qualificados revelou que em muitos cenários os migrantes optam 
por realizar apenas missões de curto prazo no exterior por medo de perder 
direitos de residência no seu país de residência. A OIM considera que os 
programas de regresso, mesmo aqueles que envolvem estadias temporárias, 
atraem principalmente os migrantes que já adquiriram a nacionalidade no 
país de acolhimento.168
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Como observam Cindy Horst e os seus colegas, especialmente entre 
as diásporas de países em situação de pós-conflito, «Embora o retorno 
temporário para fins profissionais seja muitas vezes uma opção interessante 
para aqueles que obtiveram a nacionalidade e estejam interessados 
em encontrar formas de contribuir para o seu país de origem, isso não é 
necessariamente o caso para aqueles que não têm segurança legal no país 
de residência.» 169

B. Direitos Políticos 

Muitos países concedem direitos políticos aos cidadãos enquanto estão 
no estrangeiro, sendo o mais reconhecido o direito de voto. Uma análise 
de 2007 do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral 
(IDEA) identificou 115 Estados e territórios com disposições legais para o 
voto no estrangeiro. Como mostra a tabela 1, as disposições de voto externo 
são mais comuns na Europa, mas existem em todas as regiões do globo.

Tabela 1: Países com Disposições de Voto Externo,  
por Região 

Região País/Território

África (28)

África do Sul, Angola, Argélia, Benim, Botswana, Cabo Verde, Chade, Costa do 
Marfim, Djibouti, Gabão, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Lesoto, 
Mali, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Níger, República Central Africana, 
Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão, Togo, Tunísia, Zimbabwe 

Américas (16) 

Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Equador, Estados Unidos da 
América, Guiana, Honduras, Ilhas Falkland, México, Nicarágua, Panamá, Peru, 
República Dominicana, Venezuela 

Ásia (20)
Afeganistão, Bangladesh, Cazaquistão, Filipinas, Iémen, India, Indonésia, Irão, 
Iraque, Israel, Japão, Laos, Malásia, Omã, Quirguistão, República Árabe da Síria, 
Singapura, Tailândia, Tajiquistão, Uzbequistão

Europa Ocidental, 
Central e Oriental 
(41) 

Alemanha, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, 
Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Federação Russa, 
Finlândia, França, Geórgia, Gibraltar, Grécia, Guernsey, Holanda, Hungria, 
Ilha de Man, Irlanda, Islândia, Itália, Jersey, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
República da Moldávia, Roménia, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia

Pacifico (10)
Austrália, Ilhas Cook, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Pitcairn, Micronésia, Nauru, Nova 
Zelândia, Palau, Vanuatu

Total  115

Fonte: International IDEA, Voting from Abroad: The International IDEA Handbook (Estocolmo: Trydells Tryckeri, 2006).
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Desde a revisão do IDEA, mais alguns países adotaram direitos de voto 
no estrangeiro, incluindo a Eritreia, Burundi e Burquina Faso,170, bem como o 
Líbano e Marrocos.171 O Uruguai poderá em breve aderir a esta lista, uma vez 
que esta disposição estava a ser revista pelo seu parlamento no momento da 
elaboração deste manual.172

Em alguns países, como a República Dominicana, os expatriados 
podem candidatar-se às eleições, mesmo que a sua residência principal 
seja no estrangeiro. Alguns países reservam lugares no parlamento para 
representar a diáspora. A Colômbia, por exemplo, permite à comunidade 
expatriada eleger representantes para a legislatura. A IDEA reporta mais dez 
países com representantes da diáspora nas suas assembleias parlamentares: 
Angola, Argélia, Cabo Verde, Croácia, Equador, França, Itália, Moçambique, 
Panamá e Portugal.

C. Direitos de Propriedade Especiais

Atribuir direitos de propriedade especiais é outro meio cada vez 
mais popular para envolver de forma plena as diásporas, especialmente 
em países pós-comunistas onde o direito à propriedade privada não foi 
reconhecido na era comunista e a restituição de propriedade expropriada 
foi subsequentemente realizada. Muitos países limitam a propriedade de 
imóveis e outra propriedade a estrangeiros. No México, por exemplo, os 
estrangeiros não podem comprar diretamente imóveis em determinadas 
zonas - principalmente zonas costeiras e indígenas do país. Os estrangeiros 
também não estão autorizados a comprar terrenos nas Filipinas, mas podem 
comprar unidades de condomínio. Na Índia e na China, os estrangeiros 
residentes podem comprar casas, mas têm de obter autorização das 
autoridades governamentais.173

Estas limitações à propriedade imobiliária por parte dos estrangeiros 
restringem as opções que estão disponíveis para os membros da diáspora 
que perderam a nacionalidade do seu país de origem e seus descendentes. 
Nalguns países, porém, foram adotadas leis especiais para dar privilégios aos 
antigos cidadãos naturalizados e aos da segunda e, por vezes, da terceira 
geração. Na Índia, por exemplo, qualquer pessoa que já tenha um passaporte 
indiano ou cujo pai ou avô era cidadão da Índia pode adquirir propriedades 
residenciais e comerciais de forma ilimitada. Os indivíduos nascidos nas 
Filipinas e/ou com um progenitor que ainda era cidadão no momento do seu 
nascimento podem adquirir terras residenciais ou comerciais nas Filipinas até 
um total de 500 metros quadrados ou terras agrícolas de até 1.000 metros 
quadrados.174 A Eritreia oferece igualmente acesso a terrenos e habitações 
para expatriados. 175
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D. Incentivos Fiscais

Um número crescente de governos introduziu uma isenção fiscal sobre 
os bens das diásporas importados do estrangeiro, especialmente para aqueles 
que querem regressar de forma permanente. Por exemplo, o Mali prevê a 
isenção de direitos aduaneiros e de taxas sobre a importação de bens para 
a casa para todos os migrantes malianos que regressem permanentemente 
ao Mali, incluindo estudantes que regressem após os seus estudos no 
estrangeiro.176 México, Colômbia, Burundi, Equador, Guatemala, Camarões, 
Filipinas e Uruguai também oferecem benefícios semelhantes, não só para 
os bens de casa, mas também para os automóveis.177

Alguns governos estão a oferecer taxas reduzidas de imposto sobre 
o rendimento para os cidadãos que trabalham no estrangeiro há um certo 
número de anos. Por exemplo, a Corporação de Talentos da Malásia espera 
«atrair e reter o capital humano qualificado necessário» através do seu 
Programa de Retorno de Especialistas (REP na sua sigla em inglês). Além das 
isenções fiscais para as importações de bens domésticos e automóveis, o 
REP garante ainda uma taxa fixa de 15 por cento sobre os rendimentos do 
trabalho durante cinco anos. No entanto, os retornados têm de trabalhar 
em sectores que os decisores governamentais consideram como áreas chave 
para a economia.178

Alguns países introduziram isenções fiscais sobre os investimentos. A 
redução das tarifas sobre matérias-primas e equipamentos importados para 
o país de origem pode ajudar os empresários da diáspora a iniciar negócios 
transnacionais. O Código do Investimento maliano, por exemplo, oferece uma 
série de iniciativas para incentivar investimentos de estrangeiros e malianos 
residentes no estrangeiro, tais como a isenção de direitos e impostos sobre 
a importação de equipamentos e materiais de construção necessários para 
projetos de investimento, isenção do imposto sobre as empresas e imposto 
sobre as sociedades e licenças e vantagens fiscais durante a execução dos 
projetos de investimento.179

Do mesmo modo, os investidores estrangeiros e os cidadãos senegaleses 
residentes no estrangeiro que exerçam atividades empresariais no Senegal 
gozam de vantagens fiscais no período de instalação do projeto (três anos) 
e na fase exploratória de uma empresa ou projeto (até um máximo de cinco 
a oito anos) e recebem descontos ou isenções de determinados impostos 
estatais. A Lei n.º 2008-47 inclui incentivos fiscais relativos à criação de 
poupanças mútuas e microcrédito, que podem ser de particular interesse 
para os cidadãos senegaleses residentes no estrangeiro.180
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Outros países que introduziram alguma forma de isenção fiscal sobre 
os investimentos são a Etiópia, Colômbia, Burundi, Equador e Burquina 
Faso.181 Um estudo do Centro Internacional de Desenvolvimento de Políticas 
de Migração (ICMPD) e da OIM identificou também disposições especiais em 
Marrocos e no Níger.182 No inquérito realizado para este manual, a Bósnia e 
Herzegovina informou que solicitou isenções fiscais para a diáspora através 
da sua estratégia de desenvolvimento recentemente adotada, e o governo 
da Suíça pode vir a adotar disposições semelhantes no futuro.183

Alguns países também oferecem deduções fiscais para contribuições 
de caridade, com vista a incentivar a filantropia. Entre estes incluem-se o 
México, os Estados Unidos da América, a Etiópia, as Seicheles e o Burundi.184 Os 
Estados Unidos da América, onde as contribuições de caridade são dedutíveis 
desde 1917, têm sido particularmente bem-sucedidos na promoção da 
filantropia através da sua política fiscal, especialmente na sequência de 
catástrofes naturais. Por exemplo, o Congresso dos EUA aprovou legislação 
que concedeu um tratamento fiscal especial para contribuições de caridade 
para os esforços de alívio e recuperação no Haiti após o terramoto de 2010, 
prolongando o prazo para as contribuições que poderiam ser reclamadas 
como deduções fiscais no ano da crise.

Existe um consenso claro de que as políticas públicas não se devem 
imiscuir na promoção de causas privadas específicas, mas devem estabelecer 
condições que incentivem a filantropia em geral. Uma análise do Migration 
Policy Institute sobre os programas para incentivar a filantropia da diáspora 
destacou os benefícios fiscais como «porventura o instrumento político à 
disposição mais eficaz».185

E.Portabilidade de Benefícios 

Recentemente, os países também ofereceram benefícios portáveis às 
suas diásporas, nomeadamente as relativas às pensões e aos seguros médicos 
e de vida. A maioria dos migrantes enfrenta obstáculos na portabilidade 
das suas pensões e cuidados de saúde quando se deslocam, uma vez que 
os acordos bilaterais ou multilaterais de segurança social cobrem apenas 20 
a 25 por cento dos migrantes internacionais.186 Acredita-se que a falta de 
portabilidade desencoraja um maior engajamento com os países de origem, 
principalmente por inibir o retorno temporário e, sobretudo, permanente. 
(Isto é especialmente importante para os migrantes que contribuem para uma 
reforma). A OIM também descobriu que a perda de direitos sociais e de saúde 
desencoraja os migrantes de participar em programas que facilitam o retorno.
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Alguns países conseguiram proteger os seus migrantes através da 
negociação de acordos bilaterais de segurança social. Por exemplo, a maioria 
dos migrantes de Marrocos (89 por cento), Argélia (87 por cento) e Turquia 
(68 por cento) trabalha em países de destino que lhes oferecem total 
portabilidade de benefícios.187

A Bósnia e Herzegovina concluiu acordos bilaterais com os países 
de acolhimento em matéria de segurança social, pensões e saúde. Em 
particular, o Departamento da Diáspora trabalha com outras instituições 
governamentais diretamente responsáveis pelas prestações de pensões e 
saúde, principalmente recolhendo e partilhando informações sobre o acesso 
a estes direitos.188

Em Marrocos, a Mutuelle des Marocains à L’Etranger (MUMADE), criada 
em 2009, «fornece um quadro legal que garante a cobertura médica dos 
marroquinos no estrangeiro que regressam temporária e/ou permanentemente 
a Marrocos de um país de destino com o qual não existe acordo bilateral».189 
O Departamento de Saúde do México também oferece um seguro de saúde 
através do programa Seguro de Salud para la família en México.190

Do mesmo modo, no Burquina Faso, o fundo de segurança social criou 
medidas para facilitar a cobrança do dinheiro da reforma dos nacionais no 
estrangeiro no Burquina Faso. Foram assinados acordos com vários países, 
incluindo a França e a Costa do Marfim e estão em curso negociações 
com a Itália.191 Outros países com disposições relativas à portabilidade da 
segurança social incluem os Estados Unidos da América, Espanha, Burundi, 
Estónia, Equador, Portugal, Camarões, Uruguai e Seicheles.192

Além disso, existem também acordos regionais, como entre os 
membros da Comunidade das Caraíbas (CARICOM) e o Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL), que se têm empenhado em conceder acesso não 
discriminatório aos serviços sociais e tornar os benefícios portáteis para os 
migrantes intrarregionais. A CARICOM tem quase 3,4 milhões de migrantes, 
dos quais 12 por cento se desloca ao abrigo de acordos que garantem a 
portabilidade total dos direitos.

F. Leis Gerais

Alguns governos reconheceram oficialmente as suas diásporas - e, 
em alguns casos, a migração em geral - como parte integrante dos seus 
planos nacionais de desenvolvimento. Por exemplo, a Política Nacional da 
População do Mali (Politique Nationale de Population) de 1991, revista em 
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2004, aborda a importância da integração da migração internacional na 
estratégia nacional de desenvolvimento.193 Da mesma forma, a Estratégia 
de Desenvolvimento Rural do Níger (Stratégie de développement rural au 
Níger) destaca o importante papel que os recursos financeiros dos migrantes 
podem desempenhar no desenvolvimento local. Os migrantes são também 
reconhecidos no Plano de Acão da Estratégia de Desenvolvimento Rural e na 
Estratégia de Aceleração do Desenvolvimento e Redução da Pobreza (2008 
a 2010) do Níger.194

Este reconhecimento oficial é um passo importante, uma vez que 
mostra inequivocamente à diáspora que são considerados atores cruciais no 
desenvolvimento do seu país de origem. Na verdade, para o governo do 
Uruguai, a Lei das Migrações nº 18.250, uma lei que reconhece oficialmente 
o «direito inalienável dos migrantes e das suas famílias», é uma «iniciativa de 
sucesso» uma vez que «mostra à diáspora a importância da questão 
migratória para o governo».195

Desafios e Lições Aprendidas  

A adoção de leis e regulamentos que conduzam ao envolvimento da 
diáspora é um primeiro passo, mas longe de ser o único. Muitas vezes há 
um desfasamento entre o que os planeadores do governo preveem no papel 
e o que é implementado no terreno. Para otimizar a eficácia destas leis e 
regulamentos, os governos devem considerar as seguintes lições aprendidas.

A. Conseguir a Colaboração Local, em Primeiro Lugar e Acima 
de Tudo

Embora claramente benéficos para os membros das diásporas, os 
privilégios especiais dos tipos descritos neste capítulo podem ser vistos 
como injustos para as populações locais. A aceitação local é importante 
para a sustentabilidade política dos programas. Por exemplo, se a afluência 
às urnas no estrangeiro for baixa nos países que reservaram lugares na 
legislatura para círculos eleitorais externos, menos votos determinarão o 
resultado da eleição para um assento parlamentar em comparação com os 
círculos eleitorais internos. Por outras palavras, o voto no estrangeiro pode 
dar mais peso final aos votos externos.196

A aceitação local também é importante porque a implementação de 
privilégios para a diáspora custa dinheiro aos contribuintes, quer em perda de 
receitas, quer em despesas adicionais para a implementação de programas. 

2
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A Eritreia, por exemplo, eliminou as isenções fiscais para os investidores 
estrangeiros, que se destinavam a incentivar a importação de diversos 
materiais.197 Da mesma forma, o Botsuana está a considerar abolir as suas 
disposições de voto externo em resultado das baixas taxas de participação 
entre os eleitores externos e dos elevados custos associados ao regime.

Com efeito, as limitações orçamentais condicionam as opções 
disponíveis. Como a International IDEA destaca na sua análise da 
implementação do voto no estrangeiro, os avanços tecnológicos permitiram 
a incorporação de dezenas ou centenas de milhares de potenciais eleitores, 
mas «é evidente que a conceção e o funcionamento de tais mecanismos 
seriam muitos dispendiosos e acima dos meios de muitas das democracias 
emergentes ou restabelecidas» 198

B. Identificar Falhas e Lacunas na Cobertura: Muitas vezes o 
Segredo está nos Detalhes

É igualmente importante assegurar que os regulamentos e protocolos 
estabelecidos para a aplicação de uma lei não tenham falhas e lacunas que 
excluam os beneficiários pretendidos. Por exemplo, a IDEA Internacional 
conclui que o sucesso dos países na implementação do voto externo pode 
variar muito e depende de vários fatores, como quem é elegível para 
participar, como os eleitores elegíveis podem inscrever-se e que disposições 
são tomadas para efetuar o voto.199 Como mostra a Tabela 2, alguns países 
exigem que os cidadãos votem presencialmente, o que pode prejudicar 
alguns grupos, especialmente os pobres que não podem pagar o transporte, 
os indocumentados que não podem mover-se facilmente e aqueles que 
vivem longe das embaixadas ou consulados.
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Tabela 2: Procedimentos para o Voto Externo, por País

Procedimentos Número de 
Casos País/Território

Apenas voto presencial 54

Afeganistão, Angola, Argentina, Azerbaijão, Bielorrússia, 
Botsuana, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, República 
Centro-Africana, Colômbia, Costa do Marfim, Croácia, 
República Checa, Djibuti, República Dominicana, 
Equador, Guiné Equatorial, Finlândia, Geórgia, Gana, 
Guiné-Bissau, Guiana, Honduras, Hungria, Iémen, 
Islândia, Irão (República Islâmica), Iraque, Israel, 
Quirguistão, República Democrática do Povo do Laos , 
República da Moldávia, Moçambique, Namíbia, Níger, 
Peru, Ilhas Pitcairn, Polónia, Roménia, Federação Russa, 
Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Singapura, 
África do Sul, Sudão, República Árabe Síria, Tunísia, 
Turquia, Ucrânia, Usbequistão, Venezuela (República de 
Bolivariana)

Apenas voto por 
correspondência

25

Alemanha, Áustria, Bangladesh,  Bósnia  e Herzegovina, 
Canadá, Dinamarca, Ilhas Falkland, Ilha de Man, Ilhas 
Marshall, Fiji, Gibraltar, Guernsey, Itália, Irlanda, Jersey, 
Lesoto, Liechtenstein, Luxemburgo, Malásia, México, 
Noruega, Panamá, Suíça, Tadjiquistão, Zimbabué

Voto por procuração apenas 4 Maurícias, Nauru, Togo, Vanuatu

Procedimentos mistos 27

Argélia, Austrália, Bélgica, Benim, Chade, Eslovénia, 
Espanha, Estónia, Filipinas, França, Gabão, Guiné, 
Holanda, Ilhas Coo, India, Indonésia, Japão, Letónia, 
Lituânia, Mali, Micronésia (Federação de Estados da), 
Nova Zelândia, Palau, Portugal, Suécia, Tailândia, Reino 
Unido

Não implementado ou 
Indisponível

4
Bolívia, Grécia, Nicarágua, Omã

Total 114

Nota: Os Estados Unidos da América não estão incluídos nesta tabela, uma vez que os procedimentos de votação externa variam 
consoante o Estado.
Fonte: International IDEA, Voting from Abroad: The International IDEA Handbook (Estocolmo: Trydells Tryckeri, 2006).

C. Apostar na Sensibilização e na Divulgação da Informação

Disponibilizar benefícios é apenas metade da batalha; sensibilizar os 
membros da diáspora de que tais benefícios existem é um desafio ainda 
maior. Ao oferecer privilégios especiais, os governos têm de mostrar que 
existe procura. Caso contrário, é muito difícil avançar com disposições 
especiais.
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Por exemplo, nas Filipinas, a Secretária Mely Nicolas, da Comissão dos 
Filipinos no Exterior (CFO), destaca a dificuldade de implementar disposições 
para a dupla ou múltipla nacionalidade, simplesmente devido ao que 
considera ser «falta de informação correta entre as comunidades filipinas no 
estrangeiro».200 Fornecer informações adequadas e corretas é especialmente 
difícil para países, como as Filipinas, com diásporas enormes e dispersas. Da 
mesma forma, segundo o governo do Uruguai, a implementação do voto 
no estrangeiro foi difícil em primeiro lugar «porque a população não tinha 
informação suficiente sobre as eleições».201

D. Monitorizar a Implementação de Leis e Regulamentos para 
Identificar e Abordar os Desafios

É igualmente importante que os governos evitem os esquemas que 
ficam apenas no papel e garantam que a aplicação das leis e regulamentos 
seja acompanhada de perto. Por exemplo, nos países com disposições de 
voto externo, as taxas de inscrição e de afluência no estrangeiro são quase 
sempre mais baixas em comparação às registadas no país de origem. Isto 
é verdade mesmo em países como o Brasil, onde o voto é obrigatório para 
cidadãos que estão temporaria ou permanentemente no estrangeiro e, 
ainda assim, apenas cerca de 5 por cento dos eleitores externos participam. 
O mesmo se pode dizer do caso do México - apesar do grande número de 
mexicanos residentes nos Estados Unidos da América, a taxa de registo foi 
inesperadamente baixa.202

O que pode ser interpretado como o desinteresse das diásporas 
em participar no processo político pode, de facto, dever-se a restrições 
administrativas, financeiras ou institucionais. As taxas de participação 
mais baixas podem ser atribuídas, por exemplo, ao número limitado e 
à inacessibilidade das mesas de voto. Os requisitos de documentação 
e restrições ou pré-condições podem também dificultar ou complicar a 
participação dos eleitores no estrangeiro. Por exemplo, nas Filipinas, os 
regulamentos exigem que os eleitores externos declarem a intenção de 
regressar às Filipinas dentro de um prazo estipulado. 203

Alguns governos optaram por acompanhar de perto a aplicação das 
regras e regulamentos. O Uruguai, por exemplo, criou um Conselho de 
Migração para monitorizar o progresso da lei que regula o 18.250.204 O 
México trabalhou com a IDEA, uma organização intergovernamental que 
apoia a democracia sustentável em todo o mundo, não só para compreender 
e analisar melhor a experiência do México com o voto no estrangeiro, mas 
também para compará-la com outros países.205





116

PA
RT

E 
3:

 C
RI

A
N

D
O

 P
O

N
TE

S:
 S

EI
S 

Á
RE

A
S 

D
E 

FO
CO

  P
A

RA
 E

N
G

A
JA

M
EN

TO
 D

A 
D

IÁ
PO

RA

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

As diásporas desempenharam um papel importante e positivo 
em seis áreas fundamentais: remessas, investimentos diretos, 
transferências de capital humano, contribuições filantrópicas, 

investimentos no mercado de capitais e turismo.

A Parte Três do manual visa identificar o pensamento mais atual sobre 
cada uma destas áreas programáticas, destacando como vários programas 
evoluíram nos últimos anos, os desafios que os decisores políticos e 
profissionais enfrentaram e as lições que podem ser retiradas das suas 
experiências.
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Capítulo 6: Remessas: 
Colocar o Dinheiro Privado ao Serviço 
do Bem Comum

As remessas estão entre as ligações mais tangíveis entre a migração 
e o desenvolvimento. De acordo com as estimativas do Banco Mundial, os 
fluxos de remessas registados oficialmente em 2010 totalizaram mais de 440 
mil milhões de dólares em todo o mundo.206 Como no passado, os países 
em desenvolvimento receberam a maior parte das remessas a nível global 
(325 mil milhões de dólares). Em 24 países, as remessas foram equivalentes 
a mais de 10 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2009; em nove 
países correspondiam a mais de 20 por cento do PIB.207

 As remessas foram também fontes cruciais de divisas estrangeiras para 
a balança de pagamento nacional e fonte de estabilidade macroeconómica. 
Vários estudos demonstraram, também, que as remessas facilitam a 
formação de capital humano, principalmente através da melhoria do acesso à 
educação e à saúde. Conduzem igualmente a um aumento dos investimentos 
e à redução da pobreza, nomeadamente no seio das famílias beneficiárias.

Anteriormente confinadas às conversas quotidianas dos migrantes 
e das suas famílias, as remessas estão agora na mente e nas agendas de 
muitos governos, membros da sociedade civil, da comunidade internacional 
e do sector privado.

Remessas: Um Menu de Opções Viáveis

1. Reforçar a infraestrutura das remessas

• Informar a diáspora sobre os mecanismos de transferência de remessas existentes
• Criar canais mais eficientes de transferência de remessas
• Reforçar as instituições financeiras que os migrantes já utilizam 

2. Proporcionar oportunidades para um investimento mais produtivo das remessas

• Venda cruzada de serviços financeiros complementares como hipotecas garantidas por remessas 
• Titularizar os fluxos de remessas
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Lições Aprendidas e Desafios

1. Em tempos de crise financeira, alguns produtos e programas ligados às remessas podem ser 
afetados negativamente
2. As questões regulamentares são fundamentais para o sucesso das atividades de remessa
3. Os produtos à base de poupança constituem um suplemento importante para os produtos 
financeiros baseados em remessas
4. A promoção e a divulgação eficazes são fundamentais
5. Criar alianças com instituições que acrescentem valor a um projeto aumenta as hipóteses de    
sucesso
6. É importante inovar e criar instituições e produtos que atendam às necessidades dos migrantes 

Opções de Programas e de Políticas  

Ao rever as iniciativas associadas às remessas, torna-se evidente 
que são menos os governos que estão a escolher o caminho político do 
controlo. Países como o Brasil, por exemplo, antes controlavam as remessas 
através de regras de regulamentação do câmbio. Todas as transferências 
internacionais passaram pelo banco central. Da mesma forma, no Vietname, 
o Estado costumava controlar todo o comércio cambial e exigia que os 
imigrantes temporários investissem 30 por cento dos seus ganhos num 
fundo governamental. Estas restrições incentivaram a utilização de canais 
informais para a transferência de dinheiro, o que significava que as remessas 
não estavam a ser facilmente contabilizadas como parte do produto interno 
bruto e não reforçavam a posição cambial do país. Hoje, um número 
crescente de governos compreende as vantagens de regimes de remessas 
mais liberais.

Agora, em vez de tributar as remessas, alguns governos fizeram uma 
viragem de 180 graus e instituíram benefícios fiscais. Por exemplo, no Egipto, os 
migrantes que remetem através dos bancos recebem benefícios fiscais até dez 
anos a partir do momento que é feita a primeira transferência formal. Do mesmo 
modo, a Colômbia reformou as suas leis fiscais para incentivar os expatriados a 
enviarem uma maior parte dos seus ganhos a familiares na Colômbia.

Com efeito, a atenção dos governos passou do controlo para se centrar 
no alívio dos obstáculos e criação de incentivos, especialmente incentivos 
financeiros e monetários, geralmente com o apoio da sociedade civil e do 
sector privado.

Genericamente, podem observar-se duas grandes tendências políticas: 
(1) um interesse crescente em reforçar as infraestruturas de remessas e 
(2) uma nova aposta na utilização mais produtiva das remessas através de 
produtos de venda cruzada ligados a remessas e de titularização dos fluxos 
de remessas.

1
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A. Reforçar as Infraestruturas de Remessas 

As fragilidades das infraestruturas de apoio às remessas têm sido 
amplamente discutidas e reconhecidas tanto por académicos como por 
profissionais. Os custos de transação da transferência de remessas continuam 
elevados em muitos corredores, e os desafios enfrentados na distribuição/
receção (em particular o chamado problema da «última milha») ainda não 
foram seriamente abordados, especialmente em zonas remotas. A transição 
dos sistemas informais para os sistemas formais é desejável tanto por razões 
de desenvolvimento como de segurança. Muitos programas e políticas 
atualmente em vigor estão projetados para resolver estas deficiências.

1. Informar a Diáspora sobre os Mecanismos de Transferências de 
Remessas Existentes 

Muitos governos reconhecem que a concorrência pode reduzir 
os custos e tornar as transferências mais rápidas e fiáveis. Por exemplo, 
o custo do envio de dinheiro reduziu para mais de metade desde 1999 
no corredor de remessas EUA-México, que se caracteriza por ter muitas 
empresas de transferência de dinheiro altamente competitivas e bancos 
que prestam serviços de remessa. Uma das formas mais fáceis de reduzir os 
custos de transação é incentivar a entrada de novos operadores legítimos 
num determinado corredor e informar os membros da diáspora sobre a 
sua capacidade, suportando-se, assim, a escolha entre os mecanismos de 
transferência existentes. Tal facilita o aumento da concorrência entre bancos 
e operadores de transferência de dinheiro, reduzindo assim os custos e 
melhorando a eficiência.

A concorrência também pode ajudar a aumentar a transparência. Com 
o objetivo de aumentar a confiança dos membros da diáspora nos canais 
formais, os governos fariam bem em apoiar esse processo.

Existem várias formas de aumentar a transparência, em que uma das 
mais importantes passa pela disponibilização pública de informação sobre as 
taxas de transferência.

Lançar um Cartão de Pontuação. O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), por exemplo, lançou em 2006 um cartão de pontuação 
de remessa que classifica os operadores de transferência de dinheiro e os 
bancos de acordo com um conjunto de critérios pré-determinados.208 Desde 
então, vários governos seguiram esta abordagem, mantendo e apoiando 
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páginas web que comparam os custos de transação cobrados por vários 
prestadores de serviços de remessa.

Comparar as Taxas de Transferência. A Remesamex do México permite 
que os remetentes comparem as taxas de uma vasta gama de empresas de 
transferência. A página web, criada pela Comissão Nacional de Proteção 
e Defesa dos Utilizadores dos Serviços Financeiros (CONDUSEF), fornece 
informações sobre as taxas, tendo em conta a quantia, a origem e o destino 
da transferência.209

Outros governos trabalharam com parceiros da sociedade civil e do 
sector privado. Por exemplo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da 
Holanda apoiou a criação de Geld Naar Huis, uma página web que compara 
os serviços de remessas oferecidos por bancos e operadores de transferência 
de dinheiro, incluindo os custos cobrados para vários destinos. A página web 
é mantida pela IntEnt, uma organização não-governamental.210

A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
uma empresa federal do governo alemão, lançou em 2007 uma página web 
semelhante, a Geld TransFAIR. Esta foi criada através de uma parceria público 
privada entre a GIZ e a Frankfurt School for Finance and Management, uma 
empresa privada de consultoria, que forneceu informações sobre canais 
de transferência legal da Alemanha para 33 países. Em 2010, a Escola de 
Frankfurt assumiu o pleno funcionamento da página web.211

Embora potencialmente útil para aumentar a transparência das 
transações de remessas, a manutenção dessas páginas web pode ser difícil. 
Como mostra a Caixa 1, estas páginas só são úteis se os migrantes realmente 
as usarem.
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Caixa 1: Os Limites da Informação: Lições do Geld Naar 
Huis da Holanda e da Cooperação Internacional Alemã 
(GIZ’s) Geld TransFAIR

Se for construído, eles virão. As páginas web governamentais passam, no entanto, muitas vezes 
despercebidas. Os governos da Alemanha e da Holanda apoiaram a criação de páginas web para 
fornecer informações aos consumidores sobre as remessas e, assim, aumentar a concorrência 
entre as instituições financeiras e aumentar a transparência. Ambos os países enfrentaram 
desafios ao informar os migrantes sobre a existência dos sítios e a incentivá-los a usá-los 
regularmente.

Numa entrevista para este manual, Sander Werrie, do Ministério dos Negócios Estrangeiros da 
Holanda, explicou: «Não temos a capacidade de informar as pessoas de que podem comparar 
os custos. Penso que é por isso que há poucas pessoas a usar a página web. Tem de haver mais 
campanhas para melhorar a visibilidade.» Com efeito, o ministério solicitou à IntEnt, a ONG 
encarregada de manter o sítio eletrónico, que atribuísse 50 por cento do seu orçamento anual de 
100 mil euros a uma campanha publicitária.

No caso da Alemanha, o problema é mais profundo do que a falta de consciência dos migrantes. 
Como explicou Regina Barbosa, da GIZ, «não houve muitas alterações nos custos de transferência 
de dinheiro, pelo que a página web não é muito dinâmica, uma vez que o sector financeiro não 
é muito dinâmico quando se trata de custos e das várias possibilidades de transferência de 
remessas.»

A falta de informação sobre os serviços oferecidos por vários prestadores pode ter contribuído 
para manter os custos da remessa elevados, uma vez que os migrantes podem não estar cientes 
das alternativas mais baratas. Contudo, esta não é a única razão. Ultrapassar somente a falta de 
informação tem um impacto limitado nos custos de transação num cenário em que os prestadores 
de serviços não competem pelos clientes, ao reduzirem os custos de transferência de remessas.  

Fontes: Entrevista pelo autor a Sander Werrie, 3 maio, 2011; e por Julia Schad a Regina Barboza, 28 abril, 2011.

2. Criar Canais Mais Eficientes de Envio de Remessas 

Uma forma de reduzir os custos de transação passa por criar canais 
de remessa mais eficientes. Alguns governos têm colaborado para criar 
esses próprios canais, enquanto outros optaram por associar-se a atores 
não estatais, como bancos registados, cooperativas de poupança e crédito, 
instituições de micro finanças e correios.

Entre as parcerias multi-governamentais, uma iniciativa interessante é 
a Direto a México (ver Caixa 2), que permite aos remetentes enviar dinheiro 
de uma conta bancária nos Estados Unidos da América para qualquer conta 
bancária no México. O serviço, que é uma iniciativa conjunta da Reserva 
Federal dos EUA e do Banco do México, oferece um canal de remessa 
mais seguro, barato e mais eficiente do que os operadores tradicionais de 
transferência de dinheiro.
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Caixa 2: Direto a México

Em 2001, o Banco do México e a Reserva Federal dos EUA concordaram em estudar a possibilidade 
de ligar os sistemas de pagamento para criar um mecanismo interbancário eficiente. Em outubro 
de 2003, as duas instituições governamentais tinham estabelecido um quadro para esse efeito, 
inicialmente centrado nos pagamentos de pensões aos beneficiários no México. Em fevereiro de 
2004, este serviço tinha sido alargado a pagamentos comerciais enviados de qualquer instituição 
financeira americana inscrita em Direto a México a qualquer pessoa com uma conta bancária no 
México.

O consumidor que envia o dinheiro paga todas as taxas e não há deduções ou taxas a ser pagas 
pelo beneficiário no México. O pagamento é iniciado em dólares americanos e convertido em 
pesos mexicanos utilizando uma taxa de câmbio altamente competitiva baseada na FIX, a taxa de 
câmbio de referência interbancária, determinada e publicada pelo Banco do México - menos 0,21 
por cento. Os consumidores que utilizam a Direto a México pagam uma das taxas mais baixas do 
mercado, a menos de 5 dólares por transação, independentemente do valor remetido. Uma vez 
que os bancos centrais de ambos os países processam os pagamentos, as remessas chegam com 
segurança e a tempo.

Fonte: Direto a México, www.directoamexico.com/en/quees.html.

Os governos podem também optar por ligar as suas redes de correios às 
de outros países. O Chile, a Espanha, o Uruguai, a República Unida da Tanzânia 
e o Uganda optaram por esta abordagem para garantir transferências mais 
eficientes e seguras (ver Caixa 3).

Caixa 3: Postos de Correios como Prestadores de 
Remessas 

Os indivíduos no Chile e em Espanha podem agora utilizar a rede postal para enviar e receber 
dinheiro de e para o estrangeiro. O serviço é atualmente oferecido em 110 estações de correio 
no Chile, 2.300 em Espanha e 60 no Uruguai. O serviço é rápido e seguro; as transferências de 
dinheiro podem ser executadas e entregues em 15 minutos. O serviço baseia-se na aplicação 
do Sistema Financeiro Internacional (IFS) desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Postal da 
União Postal Universal (UPU). Para ajudar os operadores postais a avançarem para a prestação 
de serviços de transferência de dinheiro por meios eletrónicos, a UPU tem vindo a tornar a sua 
rede eletrónica mais segura e fiável. Em 2005 iniciou um sistema de compensação centralizado, 
concentrando esforços adicionais nos principais corredores de migração. Utilizando a sua 
aplicação IFS, abriu 150 corredores de ligação entre 36 países. Cerca de 60 outros países estão 
atualmente a testar a aplicação e podem aderir à rede financeira internacional da UPU.

A República Unida da Tanzânia e o Uganda lançaram recentemente um projeto-piloto que facilita 
as remessas entre os dois países. O projeto, implementado pela Organização Internacional para 
as Migrações, em parceria com a UPU e a União Postal Pan-Africana (PAPU), avalia o fluxo de 
remessas entre os dois países, atendendo particularmente às transferências eletrónicas de 
dinheiro postal, e treina os funcionários dos correios, salientando os benefícios das remessas 
para o desenvolvimento nacional.

Fonte: H. Bohela Lunogelo, Pilot Study on Supporting an Affordable Electronic Tanzania and Uganda (Genebra: OIM, 2009), www.
migration4development.org/sites/m4d.emakina-eu.net/files/Final_IOM-UPU_Assessment_on_Remittances_btw_UG-TZ.pdf. 

http://www.directoamexico.com/en/quees.html
http://www.directoamexico.com/en/quees.html
http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-eu.net/files/Final_IOM-UPU_Assessment_on_Remittances_btw_UG-TZ.pdf
http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-eu.net/files/Final_IOM-UPU_Assessment_on_Remittances_btw_UG-TZ.pdf
http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-eu.net/files/Final_IOM-UPU_Assessment_on_Remittances_btw_UG-TZ.pdf
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3. Bancarizar os Não Bancarizados 

Atualmente, na maioria dos países em desenvolvimento, os sistemas 
financeiros servem uma percentagem muito pequena da população - a elite 
social e económica. Vários governos pretendem aumentar a participação das 
instituições financeiras nos mercados de remessas, num esforço para atrair 
mais remetentes e destinatários como clientes.

Em última análise, ter acesso ao sistema financeiro formal confere 
uma variedade de benefícios aos remetentes e beneficiários: custos de 
transferência mais baixos, maior segurança nas transferências, possibilidade 
de construção de ativos através de poupanças, e a maximização de fundos 
de remessas maiores através de crédito. O objetivo é passar do atual sistema 
de pagamento em numerário para o sistema de transferência eletrónica 
de conta para conta. Para tal, a atenção tem-se debruçado em eliminar os 
obstáculos que estão a impedir os migrantes de abrir contas bancárias.

Oferecer Cartões de Identidade Consulares. Alguns governos emitem 
cartões de identidade aos migrantes para que possam abrir contas bancárias. 
Requisitos rigorosos de identificação impedem muitos migrantes de abrir 
contas bancárias. Alguns governos emitiram cartões de identidade aos seus 
nacionais que residem no estrangeiro, independentemente do estatuto 
migratório. Como a Caixa 4 destaca, a emissão de cartões de identidade 
consulares oferece uma solução simples para incentivar a bancarização, 
especialmente entre os migrantes em situação irregular.

Caixa 4: Cartões Consulares de Identidade: Uma Solução 
Simples para um Grande Problema

Os migrantes em situação irregular geralmente têm dificuldade em aceder a muitos serviços 
financeiros nos seus países de residência, uma vez que não têm a documentação exigida pelos 
bancos. Alguns governos de países origem emitiram cartões de identidade consulares para 
os seus cidadãos no estrangeiro. A maioria das instituições financeiras dos Estados Unidos da 
América aceita cartões consulares como uma forma válida de identificação. Esses cartões podem 
servir para incentivar os migrantes (independentemente do estatuto migratório) a abrirem 
contas bancárias

• Lista de Países que emitem cartões consulares de identidade:
• Argentina (matrícula consular Argentina)
• Brasil (matrícula de cidadão Brasileiro)
• Colômbia (tarjeta de registro consular)
• Equador (consular ID) 
• Guatemala (tarjeta de identificación consular)
• Guiné (consular ID) 
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• Mali (carte d’identité consulaire)
• México (matrícula consular)
• Nigéria (citizen’s certificate)
• Paquistão (National Identification Card for Overseas Pakistanis)
• Peru (tarjeta consular)
• República Dominicana (localizador archive)
• Senegal (carte consulaire)

É importante notar, no entanto, que a cooperação com o governo de destino é fundamental. Só 
depois do Departamento do Tesouro dos EUA ter anunciado, em 2002, que os cartões consulares 
eram identificação válida emitida pelo governo, é que estes cartões passaram a ser aceites em 
bancos e serviços públicos dos EUA.

Oferecer Formação em Literacia Financeira. Alguns governos 
consideram a literacia financeira um fator importante para incentivar os 
migrantes a usar os bancos e outras instituições financeiras formais. Por essa 
razão, realizam campanhas de literacia financeira para promover o envio de 
remessas através de canais formais e incentivar os trabalhadores migrantes 
a utilizarem a panóplia de outros serviços que os bancos oferecem.

No Burquina Faso, o Conselho Superior do Burquinenses no Exterior, 
uma instituição governamental criada para envolver a diáspora, trabalha 
com missões diplomáticas no estrangeiro para realizar campanhas de 
informação, não só sobre remessas, mas, também, sobre os direitos e 
deveres da diáspora nos seus países de acolhimento. Com um orçamento 
anual de 40 milhões de francos (82.000 dólares),212 o Conselho Superior envia 
regularmente uma equipa de cerca de oito profissionais para a realização 
destas sessões de informação, especialmente em missões com uma grande 
população de nacionais do Burquina Faso, como é o caso do Senegal e 
do Togo.213 A campanha dura normalmente dez dias e é conduzida com o 
apoio dos bancos locais. Iniciativas semelhantes podem ser encontradas nas 
Filipinas, México e Nicarágua (ver Caixa 5).

Caixa 5: Ensinar Literacia Financeira

Em 2008, a embaixada das Filipinas na República da Coreia iniciou uma campanha de literacia 
financeira para maximizar o potencial benefício das remessas da diáspora para o desenvolvimento 
nacional. Trabalhando com grupos comunitários filipinos em Seul, a embaixada realizou mais de 
uma dezena de seminários envolvendo 400 participantes num período de um ano. As avaliações 
da eficácia dos seminários sugerem que a literacia financeira dos participantes e as competências 
de gestão monetária melhoraram.

Da mesma forma, em 2010, o Instituto para os Mexicanos no Exterior (IME), uma instituição 
governamental dedicada principalmente aos mexicanos no estrangeiro, informou que 69 por 
cento dos consulados do México nos EUA tinha um programa anual de educação financeira para 
os migrantes mexicanos. Além disso, a informação financeira foi exibida em todas as salas de 
espera dos consulados. 
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O IME também estabeleceu uma parceria com o BID, uma instituição multilateral de crédito, para 
fornecer educação financeira tanto aos migrantes como às suas famílias que vivem no México.

É importante oferecer formação financeira às famílias que recebem remessas. A OIM, por 
exemplo, estabeleceu uma parceria com o Grupo Promerica (BANPRO), um banco da Nicarágua, 
para fornecer educação financeira às famílias recetoras de remessas. Desde o início do projeto, 
em outubro de 2010, mais de 3.000 pessoas com familiares que trabalham nos Estados Unidos da 
América, Costa Rica e Espanha receberam formação em literacia financeira, designadamente em 
tópicos como a criação de um orçamento, o aumento da poupança e a utilização dos produtos 
financeiros disponíveis para os migrantes e suas famílias.

Fontes: Entrevista a Jed Dayang, Oficial do Serviço de Relações Exteriores das Filipinas, pelo autor, 23 maio, 2011; Javier de Leon, 
resposta ao Questionário, Parte II, e entrevista a de Leon; Joan Hall, Ten Years of Innovation in Remittances: Lessons Learned 
and Models for the Future (Washington: Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2010), http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/ 
getdocument.aspx?docnum=35163520.

Tornar os Bancos Acessíveis aos Migrantes. Outro método para 
melhorar os canais de remessa é ajudar os bancos a tornarem-se mais 
acessíveis aos migrantes. Por exemplo, a GIZ, agência nacional de 
desenvolvimento da Alemanha, realizou um inquérito junto da população 
sérvia na Alemanha e descobriu que muitos sérvios não enviam remessas 
através de canais formais. Muitos citaram receios de perder o dinheiro 
enviado através dos bancos. O inquérito revelou, ainda, que muitos migrantes 
sérvios não tinham informação sobre as formas de remeter através dos 
bancos sérvios.214

Para resolver o problema, a GIZ organizou uma conferência em 2009 
que reuniu bancos sérvios e várias organizações sérvias de migrantes na 
Alemanha para discutir as razões subjacentes à relutância dos migrantes em 
usar canais de remessa formais. A conferência facilitou efetivamente a partilha 
de informações entre os dois grupos. Após a conferência, a GIZ criou uma 
brochura de informação sobre o funcionamento do sistema financeiro sérvio.

4. Reforçar as Instituições Financeiras que os Migrantes Já Utilizam

Os governos também reconhecem cada vez mais os enormes desafios 
na fase de receção/distribuição, ou a chamada «última milha», das 
transações de remessas. O estabelecimento de operações em áreas remotas 
implica custos adicionais que muitos bancos e empresas de transferência 
de dinheiro não estão dispostos a suportar. Como resultado, as pessoas em 
muitas zonas rurais enfrentam custos de transação mais elevados e acessos 
mais limitados do que os seus congéneres nas cidades.

Um fator crucial para a prestação das remessas na última milha é 
fortalecer as instituições financeiras que os migrantes já utilizam, como 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35163520
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35163520
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35163520
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os correios, em vez de os encorajar a usar instituições financeiras que, por 
várias razões - geográficas, culturais ou não - estes preferem não usar.

5. Reforçar os Bancos Rurais de Poupança 

Em 2002, o México criou o Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Banco Nacional de Poupança e Serviços Financeiros, BANSEFI), 
uma sociedade de crédito nacional de segundo nível e um banco de 
desenvolvimento que visa ajudar os bancos rurais de poupança a adaptarem-
se às disposições das novas leis e que dá formação funcionários da agência 
reguladora bancária do México, a Comision Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV - Comissão Nacional Bancária e de Valores), para supervisioná-los. 
Como mostra a caixa 6, uma avaliação externa destaca o sucesso do BANSEFI 
na melhoria do cumprimento regulamentar por parte dos bancos rurais 
de poupança e, por conseguinte, no incentivo à transferência formal de 
remessas.

Caixa 6: Reforço dos Bancos Rurais do México 

A tarefa do BANSEFI é monumental: modernizar os sistemas de informação das 600 sucursais 
BANSEFI e 400 outras sucursais bancárias pertencentes a bancos regulamentados, desenvolver 
novos produtos de poupança no BANSEFI para destinatários de remessas e criar infraestruturas 
para receber e canalizar remessas enviadas por mexicanos residentes no estrangeiro.

• Uma avaliação externa feita durante 36 meses da implementação do projeto mostrou que a 
iniciativa tinha alcançado o seguinte: 

• Atualizou a tecnologia de 938 bancos de poupança e 493 balcões do BANSEFI
• Criou uma rede de transferência que ajudou a aumentar o número de transferências mensais 

de remessas servidas pela rede para cerca de 70.000 (um aumento de quase 50 por cento em 
dois anos)

• Expandiu a cobertura geográfica do serviço, com mais de 1.000 balcões dos 125 bancos de 
poupança que participam na rede de transferência

• Desenvolveu novos produtos como instrumentos de poupança, cartões de débito, cartões 
de crédito e contas de poupança habitação que atraem os destinatários das remessas como 
clientes.

Os habitantes rurais das zonas cobertas pelos 1.431 balcões do BANSEFI e/ou pelos bancos de 
poupança rurais têm agora acesso a melhores serviços de transferência de remessas. Só no 
primeiro semestre de 2007, foram efetuadas 620.451 transferências num total de 2,586 mil 
milhões de pesos mexicanos (quase 240 milhões de dólares).

Fonte: Hall, Ten Years of Innovation in Remittances.
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6. Reforçar as Cooperativas

O Equador enveredou por um caminho semelhante, ajudando as 
cooperativas. Em 2007, o Banco Central do Equador (BCE) implementou 
o projeto Canais Alternativos para a Distribuição das Remessas para os 
Pequenos Intermediários Financeiros. Nessa altura, as cooperativas rurais 
não conseguiam aceder aos sistemas de gestão de transferências eletrónicas. 
O projeto visa colmatar esta lacuna, ligando as cooperativas rurais a um 
sistema de pagamentos interbancários de alta tecnologia denominado 
Sistema Nacional de Pagamentos (SNP). O acesso ao SNP reduzirá os custos 
e os tempos de transferência, aumentando a utilização de canais formais nas 
zonas rurais. (ver Caixa 7).

Caixa 7: Ligar as Cooperativas ao Mercado das Remessas 

A maioria das cooperativas do Equador não recebe as remessas dos clientes diretamente de um 
SNP, uma vez que não estão regulamentadas e não mantêm as contas correntes junto do banco 
central. O projeto criou um mecanismo para trazer estas cooperativas não regulamentadas para 
o SNP através de uma cooperativa regulada agindo como um «hub de rede».

Embora o projeto ainda esteja em fase inicial, e os resultados não estejam disponíveis, o resultado 
intermédio tem sido significativo até agora. Treze cooperativas não regulamentadas foram 
incorporadas no SNP. Outras 49 cooperativas não regulamentadas candidataram-se a participar. 
O BCE está a ter uma abordagem mais agressiva na publicitação dos seus serviços para o sector 
cooperativo, o que está a gerar resultados, de acordo com uma revisão independente do projeto.

Fonte: Hall, Ten Years of Innovation in Remittances.

B. Gerar Oportunidades para um Investimento Mais Produtivo 
das Remessas

Embora as remessas sejam dinheiro privado, os governos podem 
incentivar o desenvolvimento de meios de investimento e serviços financeiros 
que permitam aos migrantes investir as remessas de forma mais produtiva e, 
assim, aproveitar esta fonte de rendimentos do exterior para alcançar uma 
maior segurança financeira.

1. Venda Cruzada de Serviços Financeiros Complementares aos 
Recetores das Remessas 

Nota-se um interesse emergente na venda cruzada de serviços 
financeiros e produtos complementares, juntamente com os serviços de 
remessas. A ideia passa por desenhar produtos financeiros que sirvam as 
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necessidades dos migrantes e das suas famílias, direcionando-os para usos 
mais produtivos. A Alemanha, por exemplo, apoiou um estudo no Uzbequistão 
que analisou a procura de produtos financeiros especiais e ajudou os bancos 
privados a desenvolverem tais produtos. A Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional (USAID) apoia o crédito à habitação e os 
empréstimos às empresas suportados por remessas.215

2. Oferecer Hipotecas Garantidas pelas Remessas

A introdução de produtos de crédito à habitação que utilizam 
remessas de migrantes como garantia ou para contrair crédito tem sido uma 
das inovações mais promissoras nos últimos anos. Trata-se de desenvolver 
procedimentos legais e financeiros que permitam aos migrantes comprar 
uma casa para si ou para as suas famílias sem terem de regressar ao seu país 
de origem. As remessas são usadas para pagar o empréstimo, enquanto a 
casa serve como garantia do mesmo.

Os governos incentivam as alianças transnacionais entre instituições 
financeiras em países de origem e uma variedade de intervenientes nos países 
para os quais os migrantes emigram, principalmente através de empréstimos 
subsidiados. Durante décadas, os países em desenvolvimento subsidiaram 
empréstimos a fim de expandir o acesso ao empréstimo hipotecário a famílias 
de baixos rendimentos. Os governos do México, das Filipinas, da Colômbia 
e do Burquina Faso prosseguem esta política, subsidiando programas de 
hipoteca para os seus migrantes. Todos estes países têm procedimentos 
especiais para se adaptarem aos requisitos e necessidades únicas das suas 
populações migrantes. Como mostra a Caixa 8, a Colômbia e o Burquina Faso 
construíram programas de raiz, enquanto o México e as Filipinas expandiram 
os programas existentes para as populações locais.

Caixa 8: Hipotecas Garantidas por Remessas: Quatro 
Modelos

A Colômbia Nos Une oferece um programa de habitação para emigrantes que estão interessados 
em comprar uma casa na Colômbia, mas que requerem financiamento. A iniciativa gere o 
programa Mi Casa con Remesas («A Minha Casa com Remessas» juntamente com o Banco 
Nacional da Colômbia e o BID. Cesar Vallejo, conselheiro da Colômbia Nos Une, disse que 
considera o programa um sucesso.

10.000 casas. O Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano do Burquina Faso iniciou o 
projeto «10.000 Casas» em 2006 como um programa de habitação totalmente financiado pelo 
Estado com o objetivo de proporcionar às pessoas habitação decente a um custo reduzido. Diz-se 
que o programa é popular entre os nacionais no estrangeiro que expressam uma forte vontade 
de beneficiar da habitação pública. No entanto, parece que o projeto atingiu apenas 25 por cento 
dos seus objetivos até à data.
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O Programa Pag-IBIG no Exterior é um programa de poupança voluntária que visa proporcionar 
aos filipinos no estrangeiro a oportunidade de poupar e obter um empréstimo habitacional de 
até 2 milhões de pesos ($50.000).216 O empréstimo é financiado através de reservas do Pag-IBIG, 
o maior fundo de pensões do governo. Para poderem beneficiar de um crédito à habitação, os 
candidatos devem ser contribuintes ativos para o fundo durante dois anos. O direito ao empréstimo 
depende do montante das contribuições mensais para o fundo. A contribuição mensal para a 
poupança pode ser de apenas 5 dólares para obter um empréstimo de 500.000 pesos ou até 
20 dólares para obter o empréstimo máximo de 2 milhões de pesos. O fundo também oferece 
uma opção de pagamento único, através da qual os novos membros podem obter o empréstimo 
imediatamente pagando o total de uma contribuição de dois anos. O programa pode ser usado 
por todos os filipinos no estrangeiro, incluindo os naturalizados noutros países e os elegíveis para 
se candidatarem à dupla nacionalidade. Além disso, há uma atenção particular aos pequenos 
mutuários e de baixos rendimentos, uma vez que o programa oferece condições de reembolso 
especiais das taxas de juro para empréstimos menores. Por exemplo, um empréstimo à habitação 
igual ou inferior a 300.000 pesos terá uma taxa de juro anual de 6 por cento e será pago em 30 
anos - cerca de metade da taxa de juro e mais 10 anos do que os termos normalmente oferecidos 
pelos credores do sector privado.

Sociedad Hipotecara Federal (SHF - Sociedade Hipotecária Federal), uma instituição financeira 
do governo com o mandato de promover o desenvolvimento de mercados hipotecários 
primários e secundários, que gere o programa de hipotecas do México. Ao contrário do Pag-IBIG 
das Filipinas, o SHF é um banco hipotecário grossista e garante; não empresta diretamente ao 
público, mas fornece financiamento a longo prazo aos intermediários financeiros e cobre o risco 
inerente às taxas de juro.

O programa espera aproveitar a procura não atendida por instituições financeiras sediadas nos 
EUA e no Canadá, que estão relutantes em tomar o imobiliário mexicano como garantia, ou por 
credores mexicanos que não têm forma de oferecer serviços nos EUA e no Canadá. O programa 
de empréstimos é uma parceria público-privada entre a SHF, o BID (instituição regional de 
empréstimos), o BANSEFI, o IME, e quatro SOFOLES ou intermediários financeiros privados - Su 
Casita, Hipotecaria Nacional, Crédito Inmobiliario-Terras, Hipotecario Crédito y Casa.  

No âmbito da parceria, o SHF é uma entidade de pleno direito do governo federal que assume 
os riscos comprometidos até 2013. Por outras palavras, o SHF oferece um compromisso 
incondicional de cobrir os juros e os pagamentos sobre a dívida em caso de incumprimento, 
enquanto o BID suporta parte do financiamento necessário e fornece o apoio técnico essencial. 
Os intermediários operam como qualquer outro credor hipotecário. O pedido de empréstimo 
é iniciado e processado nos Estados Unidos da América, financiado em pesos, e entregue no 
México. Uma vez aprovado, os parentes de um remetente de remessas podem começar a procurar 
uma casa no México. Quando uma casa é encontrada, o intermediário envia um avaliador para 
o local para verificar o preço antes de emprestar dinheiro ao requerente. O imigrante mexicano 
pode então pagar a hipoteca - em dólares americanos - nas sucursais dos intermediários norte-
americanos. Desde 2009, foram desembolsados 2.000 empréstimos às famílias que recebem 
remessas (um aumento de cerca de 80 por cento em relação aos dados de base); 7.000 migrantes 
receberam informação e formação sobre conceitos financeiros relacionados com hipotecas; e 
mais de 10.000 brochuras foram distribuídas. 

Fontes: Entrevista a Vallejo, maio 2011; entrevista a Ousman Nacambo, maio 2011; Fundo Pag-IBIG, “Pag-IBIG International 
Operations,” www.pagibigfund.gov.ph/pop/; Hall, Ten Years of Innovation in Remittances.
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3. Titularizar os Fluxos de Remessas Futuras

Alguns países também recorreram à titularização de futuros fluxos 
de remessas, a fim de angariar financiamentos externos. Muitos países 
em desenvolvimento não dispõem de uma vasta gama de fontes de 
financiamento externos e dependem exclusivamente da ajuda pública ao 
desenvolvimento (APD) e do investimento direto estrangeiro (IDE) para 
financiar o investimento público. No entanto, tanto a APD como o IDE 
diminuíram em percentagem do PIB nas últimas décadas. A titularização é 
um método alternativo para financiar o investimento público, uma vez que 
as remessas dos trabalhadores representam um fluxo futuro a receber que 
as instituições financeiras podem garantir para aceder a capitais adicionais.

Ngozi Okonjo-Iweala e Dilip Ratha do Banco Mundial colocam esta 
questão de forma sucinta:

Quando um migrante transfere moeda estrangeira para a conta de 
um parente num banco de crédito no seu país de origem, o banco 
paga a remessa em moeda local. Esta transação cria um ativo em 
moeda estrangeira equivalente ao montante da remessa, que pode 
ser usada como garantia para contrair empréstimos baratos e a 
longo prazo nos mercados de capitais estrangeiros. Este empréstimo 
não tem qualquer efeito no fluxo de dinheiro dos migrantes para 
os seus beneficiários. No entanto, os bancos de desenvolvimento, 
os bancos nacionais dos países em desenvolvimento e as agências 
de doadores podem ser parceiros para atrair o envio das remessas 
necessárias e criar garantias suficientes para angariar montantes 
significativos para investir na agricultura, estradas, habitação e 
outros projetos vitais.217

Por outras palavras, a titularização permite que os bancos dos países em 
desenvolvimento aumentem as divisas fortes através da venda de obrigações. 
Os fluxos de remessas em grande parte previsíveis e sustentáveis para os 
países em desenvolvimento tornam as remessas relativamente fiáveis como 
garantia para a titularização e atraentes para os investidores. Tipicamente, 
as futuras remessas são classificadas como de grau BBB ou superior, uma vez 
que os fluxos futuros são fortemente sobrecolateralizados.218 De acordo com 
a Standard and Poor’s, apenas um abrandamento das remessas superior a 
95 por cento levaria a um incumprimento das titularizações de remessas, 
o que torna a titularização um meio ideal para angariar fundos mesmo em 
tempos de recessão (ver Caixa 9).
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Muitos países poderiam potencialmente emitir obrigações apoiadas 
por futuras remessas, com montantes que variam entre 10 e 20 por cento dos 
seus fluxos anuais de remessas, dependendo do nível de sobrecolateralização 
necessário para implementar estas transações.

Vários países em desenvolvimento têm titularizado as remessas 
futuras e outros valores a receber no futuro.219 Desde 2000, angariaram 
mais de 15 mil milhões de dólares em financiamento internacional, com 
uma maturidade média de cinco a quinze anos.220 A lista destes países inclui, 
mas não se limita ao Brasil, Cazaquistão Egipto, El Salvador, Guatemala, 
Jamaica, Líbano, México, Peru e Turquia. Outros países, como o Nepal, estão 
a considerar a titularização das remessas.221

Caixa 9: Titularização de Remessas num Contexto de 
Recessão Global

Após a crise financeira de 2008, as remessas foram mais estáveis do que os fluxos de APD e IDE. 
De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB), o fluxo de APD e IDE foi cinco e 
três vezes mais variável do que as remessas entre 1995 e 2009. As entradas líquidas de remessas 
para África em 2010 ascenderam a 37 mil milhões de dólares. A crise financeira provocou uma 
diminuição dos fluxos de APD para os países africanos em quase 50 por cento em 2009, mas os 
fluxos de remessas foram relativamente constantes.

Devido às razões subjacentes à crise financeira de 2008, muitos podem ser avessos à titularização. 
No entanto, a titularização propriamente dita não foi a principal causa da crise financeira, mas 
sim a sobrevalorização excessiva dos ativos existentes (títulos apoiados por hipotecas), e não 
os créditos apoiados pelo futuro. De facto, ao contrário da titularização dos ativos existentes, a 
titularização de futuros créditos foi refreada durante a crise financeira.222 Dado que a titularização 
de futuros fluxos de remessas requer uma sobre colateralização, o risco é muito baixo.223

Além disso, um dos pontos fortes da titularização dos créditos futuros, como as remessas, é que 
as instituições são capazes de resistir a crises de liquidez. Qualquer reação pública negativa à 
titularização após a crise financeira de 2008 deve, portanto, ser vista como de curta duração.

No rescaldo da crise financeira de 2008, a International Finance Corporation (IFC - Sociedade 
Financeira Internacional) prestou assistência para ajudar uma união de crédito em El Salvador 
a titularizar futuros fluxos de remessas para ajudar a fornecer mico empréstimos a micro, 
pequenas e médias empresas. O Departamento de Estado dos EUA também lançou o programa 
BRIDGE com El Salvador e Honduras para ajudar os seus governos a titularizar futuros fluxos de 
remessas para aumentar o financiamento de baixo custo e de longo prazo para infraestruturas, 
obras públicas e outros projetos de desenvolvimento comercial. 

Fontes: Sociedade Financeira Internacional (IFC), “FDC Remittance: Summary of Proposed Investment,” www.ifc.org/ifcext/ 
spiwebsite1.nsf/0/1DDDBD894DD604EB852576BA000E330D; IFC,, “IFC’s First Remittance-secured Financing Enables Credit for 
El Salvador’s Microenterprises, Lower-Income People,” 16 junho, 2010, www.syminvest.com/news/ifc’s-firstremittancesecured-
financing-enables-credit-for-el-salvador’s-microenterprises-lowerincome-people/2010/6/16/2410; Departamento do Estado dos 
EUA, “U.S. BRIDGE Initiative Commitments with El Salvador, Honduras,” (nota de imprensa, 22 setembro, 2010), www.state.gov/r/
pa/prs/ps/2010/09/147549.htm. 

http://www.syminvest.com/news/ifc�s-first-remittancesecured-financing-enables-credit-for-el-salvador�s-microenterprises-lowerincome-people/2010/6/16/2410
http://www.syminvest.com/news/ifc�s-first-remittancesecured-financing-enables-credit-for-el-salvador�s-microenterprises-lowerincome-people/2010/6/16/2410
http://www.syminvest.com/news/ifc�s-first-remittancesecured-financing-enables-credit-for-el-salvador�s-microenterprises-lowerincome-people/2010/6/16/2410
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Desafios e Lições Aprendidas

Aproveitar as remessas para o desenvolvimento é um objetivo 
importante, mas difícil de alcançar. Apesar das melhorias na facilitação 
das transferências de remessas e no reforço das ligações das diásporas ao 
desenvolvimento, subsistem alguns desafios.

A. Em Tempos de Crise Financeira, Produtos e Programas 
Ligados às Remessas Podem Ser Afetados de Forma Adversa

A experiência na América Latina sugere que os produtos de empréstimos 
transnacionais ligados às remessas podem ser afetados pela crise. Durante a 
crise de 2008, por exemplo, muitos migrantes mexicanos nos Estados Unidos 
da América perderam os seus empregos e reduziram o envio de remessas 
para o México. Uma avaliação do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) concluiu que tal levou a um aumento do nível de risco da carteira 
de produtos hipotecários transnacionais da SOFOLES durante a crise de 
2008, uma vez que os migrantes perderam postos de trabalho e as suas 
remessas foram reduzidas. Os quatro SOFOLES continuaram a desembolsar 
empréstimos transnacionais a um ritmo mais lento do que o previsto. Numa 
recessão económica global, as empresas de financiamento hipotecário 
tendem a aguardar o fim da crise, uma vez que os empréstimos hipotecários, 
relativamente a outros tipos de empréstimos, implicam mais riscos devido 
aos montantes mais elevados e aos períodos de empréstimo mais longos.224

Como o BID destaca no seu estudo sobre a experiência do SHF, é 
importante:225

 � Investigar a possibilidade de utilizar fundos de garantia para 
incentivar a continuidade dos empréstimos em tempos de crise.

 � Desenvolver produtos com remessas que possam resistir a uma 
crise financeira, como modelos e projetos de microfinanciamento 
habitacional (ou seja, melhoria da habitação) e a titularização dos 
fluxos de remessas, uma vez que estes diminuem o risco tanto 
para as instituições que contraem como para as que emprestam 
créditos. 

2
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B. As Questões Regulamentares São Fundamentais Para o 
Sucesso das Atividades de Remessas

As questões regulamentares são especialmente importantes se a 
agência de execução espera trabalhar em países estrangeiros e navegar 
em diversos ambientes regulamentares. A experiência do BID nas Américas 
sugere fortemente que um «ambiente regulatório pode restringir ou 
facilitar os produtos hipotecários transnacionais». Estes ambientes diferem 
significativamente entre os países, devendo ser dada especial atenção aos 
regulamentos estatais e locais.226  

Por exemplo, em alguns países de destino, a comercialização de 
hipotecas e empréstimos apoiados por remessas é dificultada - e, em 
alguns casos, impossível - por leis e regulamentos que proíbem a venda de 
produtos e imóveis de poupança no estrangeiro. Nos Estados Unidos da 
América, as leis de defesa do consumidor proíbem os credores estrangeiros 
de oferecerem produtos de poupança aos residentes dos EUA. Ao mesmo 
tempo, a prova de poupança é fundamental para conceder crédito aos 
imigrantes de baixos rendimentos.227 Os regulamentos relativos à venda de 
imóveis no estrangeiro também variam consoante o Estado. Por exemplo, em 
Washington, DC, Maryland e Virgínia, uma licença de corretor de hipotecas 
é o único requisito para vender propriedades no estrangeiro, enquanto na 
Califórnia os regulamentos são menos simples. Por esta razão, Su Casita, um 
dos intermediários da SHF nos EUA, está sediado em Ohio, embora o seu 
maior mercado seja na Califórnia.228

De acordo com o BID, é importante assegurar que:229 

 � O desenho do projeto reflita adequadamente os ambientes de 
regulação.

 � Os quadros regulamentares para as remessas, para instituições 
financeiras não bancárias e para outras áreas que possam influenciar 
um futuro projeto (como a banca móvel) sejam suficientemente 
analisados antes de conceberem as atividades de um projeto.

 � As estratégias do projeto não dependam de o ambiente 
regulamentar permanecer constante ao longo de um projeto, uma 
vez que este fator está fora do controlo do projeto. 

C. Os Produtos Baseados na Poupança São um Suplemento 
Importante aos Produtos Financeiros Baseados em Remessas

Os migrantes precisam de economizar dinheiro para fazer um 
pagamento de entrada que garanta que enquanto detentores de empréstimos 
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hipotecários têm um forte interesse em continuar a fazer os pagamentos 
mesmo perante uma recessão económica. Programas de sucesso, como 
o Programa Pag-IBIG das Filipinas (ver Caixa 8), incorporaram uma forte 
componente de poupança nos seus programas de hipoteca. Isto permite aos 
migrantes o acesso a produtos financeiros que de outra forma não teriam.

D. A Promoção e Divulgação Eficazes São Essenciais

A promoção efetiva dos produtos financeiros é uma componente difícil, 
mas extremamente importante, do esforço de ampliação dos benefícios 
de desenvolvimento das remessas. Nos Estados Unidos da América, por 
exemplo, as experiências do BID sugerem que vários fatores podem minar 
os esforços para promover produtos hipotecários, incluindo, mas não se 
limitando aos seguintes:230

 � grande extensão do país; 
 � abundância de campanhas publicitárias e de marketing;
 � número de marcas comercializadas;
 � características do grupo-alvo (isto é, nível de dispersão, estatuto 

jurídico, estabilidade geográfica e nível de confiança das instituições 
e autoridades financeiras).

A falta de estatuto migratório legal entre o grupo-alvo pode ser um 
impedimento particularmente desafiante, uma vez que os migrantes em 
situação irregular são menos confiáveis para iniciativas de marketing e são 
pouco propensos a fornecer informações. Para resolver este problema, o 
México envolve geralmente várias agências governamentais quando promove 
produtos e fornecedores transnacionais de financiamento hipotecário junto 
dos mexicanos nos Estados Unidos da América.231

As experiências do BID nas Américas também apontam para a 
importância de garantir que:232

 � As atividades do projeto incluam a construção de alianças com 
grupos que podem ajudar a reduzir os custos de marketing (como 
associações da terra natal, grupos de igrejas, estações de rádio 
migrantes e ONG que trabalham com migrantes).

 � Os projetos contenham uma atividade de construção de uma 
marca de um produto e de uma instituição.

 � As bases de dados publicamente disponíveis sejam criadas e 
mantidas para fornecer informações sobre a localização e perfil 
das populações migrantes.

 � No projeto seja atribuído tempo suficiente ao marketing.
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E. Criar Alianças com Instituições que Acrescentem Valor a um 
Projeto Aumenta o seu Sucesso

Desde fornecer apoio financeiro até ajudar a chegar a novos mercados, 
criar alianças pode trazer vários benefícios. No México, a título de exemplo, a 
participação do IME na promoção de produtos hipotecários transnacionais, 
como os oferecidos pela SHF, contribuiu para o sucesso dos produtos. Com 
efeito, o BID constata que uma aliança entre um vasto leque de parceiros, 
desde construtores e corretores hipotecários a ONG e associações de 
migrantes, é crucial para o desenvolvimento de mercados de habitação. A 
BANSEFI’s e a sua rede de bancos de poupança rural têm anos de experiência 
a trabalhar nas zonas rurais.233 A capacidade das agências parceiras de 
angariar fundos também é crucial. O SHF do México e o Pag-IBIG das Filipinas 
têm fundos próprios e podem fornecer financiamento de contrapartida. 

F. Inovar e Criar Novas Instituições e Produtos que Atendam às 
Necessidades dos Migrantes

Encorajar efetivamente os migrantes a utilizarem bancos formais pode 
exigir a adoção de meios inovadores para identificar os migrantes, como por 
exemplo através da emissão de cartões de identificação consulares. Com 
efeito, a aceitação das instituições financeiras norte-americanas do cartão 
do consulado mexicano encorajou os migrantes mexicanos a estabelecer 
contas bancárias naquele país.

Uma outra abordagem é criar instituições inovadoras que abordem a 
desconfiança dos migrantes relativamente aos bancos. Como salienta o BID, 
a SOFOL, uma estrutura mexicana com fins lucrativos para concessões de 
crédito que não é um banco, é uma entidade financeira inteiramente nova 
para dispersar os empréstimos.234
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Capítulo 7: Investimento Direto: Encontrar e 
Atrair Investidores na Diáspora

Os fluxos de remessas servem inquestionavelmente como uma 
importante tábua de salvação para milhões de famílias nos países em 
desenvolvimento e, por conseguinte, têm sido alvo de muitas discussões 
e intervenções políticas. No entanto, as remessas são em grande parte 
utilizadas para o consumo diário a curto prazo, em vez de serem canalizadas 
para investimentos produtivos que podem alimentar um crescimento 
económico sustentável. Dada a importância dos fluxos financeiros originários 
das populações da diáspora, os governos estão cada vez mais interessados 
em como canalizar esses fluxos para fomentar o empreendedorismo, apoiar 
a inovação e desenvolver sectores prioritários da economia.

Um dos maiores obstáculos para alcançar um crescimento sustentável 
nos países em desenvolvimento é a falta de investimento. De acordo com 
Richard Cambridge, gestor do Programa da Diáspora Africana do Banco 
Mundial, África depende anualmente de 96 mil milhões de dólares em 
investimentos para fazer crescer a sua economia em 5 por cento ao ano.235 
Além do investimento anual de 20 mil milhões de dólares da China em África, 
o Banco Mundial disponibiliza 8 mil milhões de dólares por ano, mas o total 
ainda fica aquém do montante necessário para um crescimento sustentável. 
Grande parte do restante necessário poderia potencialmente ser oriundo 
das diásporas, com uma pequena porção de investidores tradicionais.

Investimentos da Diáspora: Um Menu de Opções Viáveis

1. Fornecer acesso à informação

• Partilhar informações sobre como investir ou obter empréstimos empresariais
• Criar uma loja de balcão único para informações de investimento

2. Disponibilizar o acesso a redes

• Organizar eventos empresariais para membros da diáspora
• Conectar os empresários locais, empresários e líderes governamentais com os seus 

homólogos da diáspora 
• Criar redes internacionais exclusivas de líderes empresariais de topo

3. Facilitar o acesso a programas de formação empresarial

• Fornecer formação diretamente
• Apoiar programas de formação ministrados pelo sector privado e organizações 

internacionais

4. Fornecer aos empreendedores o acesso a fundos  

• Estabelecer fundos correspondentes
• Conceder empréstimos 

5. Canalizar fundos privados para financiar empresas privadas ou infraestruturas públicas
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Lições Aprendidas e Principais Desafios 

1. Obter compromissos de instituições e particulares  

2. Assegurar a coordenação entre parceiros  

3. Planear para situações inesperadas 

4. Trabalhar com parceiros experientes 

5. Tomar as medidas adequadas quando houver conflitos de interesses 

6. Avaliar e monitorizar os projetos 

7. Procurar soluções inovadoras para problemas antigos.

Opções de Políticas e de Programas 

Perceber o impacto significativo que o investimento direto da diáspora 
pode ter no desenvolvimento é um primeiro passo importante. Os governos, 
as organizações multilaterais e os atores privados devem, então, oferecer 
os quadros, programas e oportunidades necessários para maximizar o 
seu potencial. Não existe uma fórmula mágica para maximizar o impacto 
do investimento direto das diásporas no desenvolvimento em países em 
desenvolvimento. Os governos têm seguido diferentes abordagens para 
atrair várias formas de investimento das suas diásporas. Este capítulo 
descreve cinco grandes áreas - acesso à informação, acesso a redes, acesso 
à formação, acesso a fundos e investimento em infraestruturas públicas - 
em que os governos e outras organizações têm envolvido as populações da 
diáspora para contribuir para o desenvolvimento sustentável.

A. Garantir o Acesso à Informação

Os investidores internacionais estão normalmente pouco dispostos a 
investir em ambientes de risco. No entanto, os membros da diáspora têm 
um perfil de risco um pouco diferente quando se trata de investir nos seus 
países de origem. Podem simplesmente ter um melhor acesso à informação, 
ou ser menos sensíveis aos riscos cambiais, uma vez que têm obrigações 
financeiras que podem ser satisfeitas em moeda local. Não obstante, muito 
do risco percecionado decorre da falta de transparência relativamente às 
oportunidades de negócio locais. Este pode ser um obstáculo significativo ao 
investimento até mesmo pelo investidor mais intrépido da diáspora.

1
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1. Fornecer Informações sobre Como Investir ou Obter Empréstimos 
Empresariais

Muitos governos, bancos e outras organizações oferecem agora 
expressamente aos membros da diáspora informação privilegiada sobre 
procedimentos e requisitos de investimento nos seus países de origem, 
incluindo informação sobre como obter empréstimos empresariais. O 
Bangkok Bank, o maior banco comercial da Tailândia, por exemplo, oferece 
serviços de aconselhamento para os interessados em oportunidades de 
investimento local.236 O Departamento da Diáspora da Bósnia e Herzegovina 
mantém um portal para consulta das oportunidades de investimento local.237

2. Criar um Balcão Único para Informação sobre Investimento

Alguns governos mantêm páginas web que servem como um balcão 
único para aceder a informação sobre oportunidades de investimento, 
requisitos e procedimentos para a criação de negócios nos seus países. A 
caixa 1 destaca a abordagem da Etiópia.

Caixa 1: Investir na Etiópia

Em novembro de 2010, o governo da Etiópia lançou a página web da Agência Etíope de 
Investimento (EIA), uma agência governamental criada em 1992 para promover o investimento 
privado e o investimento direto estrangeiro, em particular. Um conselho de investimento, presidido 
pelo Ministro da Indústria, supervisiona as atividades do EIA. Os serviços da agência incluem a 
promoção das oportunidades e condições de investimento do país aos investidores; a emissão 
de licenças de investimento, licenças de trabalho, certificados de registo comercial e licenças de 
negócio; negociação e assinatura de tratados bilaterais de promoção e proteção de investimentos 
com outros países; aconselhamento ao governo sobre as medidas políticas necessárias para criar 
um clima de investimento atraente para os investidores; apoio aos investidores na aquisição de 
terrenos e serviços públicos; e prestação de serviços de pré e pós-aprovação aos investidores. 
A sua página web serve como uma loja de balcão único para investimento na Etiópia. Oferece 
informações sobre, entre outras coisas, as áreas disponíveis para investimento por parte de 
cidadãos etíopes, investidores nacionais e investidores estrangeiros, bem como requisitos de 
capital, isenções de impostos sobre o rendimento e informações sobre tarifas e alfândegas.

Fontes: Ministério dos Negócios Estrangeiros, “Basic Information for Ethiopian in the Diaspora,” setembro 2011, www.mfa.gov.et/ 
docs/Basic%20Information%20For%20Diaspora.pdf; EIA, “About EIA,” www.ethioinvest.org/ about_us.php.

http://www.mfa.gov.et/docs/Basic%20Information%20For%20Diaspora.pdf
http://www.mfa.gov.et/docs/Basic%20Information%20For%20Diaspora.pdf
http://www.ethioinvest.org/about_us.php
http://www.ethioinvest.org/about_us.php
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B. Disponibilizar o Acesso a Redes 

Num esforço para canalizar as competências, os pontos fortes e as 
experiências dos membros da diáspora para o desenvolvimento, os governos 
e organizações privadas criaram redes de organizações da diáspora. As redes 
variam na natureza, desde as de carácter informal às estruturadas.

As redes de organizações oferecem uma variedade de formas pelas 
quais os membros da diáspora podem contribuir para o desenvolvimento 
nos seus países de origem. As suas atividades incluem, mas não se limitam 
a eventos de negócios, viagens de intercâmbio educacional, programas de 
parceria transfronteiriça em sectores económicos prioritários, seminários 
e programas de mentoria. Abaixo estão vários exemplos de como estas 
organizações podem envolver as diásporas no desenvolvimento.

1. Organizar Eventos Empresariais para Membros da Diáspora 

Várias redes de organizações oferecem viagens educativas e organizam 
eventos de negócios para os seus membros. Algumas organizações estão 
sediadas em países de destino, muitas vezes em metrópoles onde os 
membros da diáspora trabalham e residem, enquanto outras têm a sua sede 
em países de origem. As redes podem assumir muitas formas e formatos: 
algumas são simplesmente comunidades virtuais de membros em todo o 
mundo, algumas compõem-se apenas por empresários da diáspora, algumas 
concentram-se em estimular o desenvolvimento em regiões geográficas 
específicas dentro dos países em desenvolvimento, e algumas operam 
através de unidades locais. Outras são constituídas maioritariamente por 
funcionários do governo e representantes de organizações representativas 
da diáspora. Enquanto algumas redes de organizações exigem taxas de 
adesão, outras oferecem os seus serviços gratuitamente.

Tais redes tendem a receber algum tipo de apoio financeiro ou em 
espécie do governo do país de origem (e ocasionalmente de um governo de 
um país de destino), embora nem todas recebam esse apoio no momento do 
seu estabelecimento. Os eventos empresariais que organizam normalmente 
concentram-se em sectores estratégicos ou prioritários definidos pelo país 
de origem, muitas vezes em consulta com especialistas empresariais. Além 
de eventos empresariais, algumas redes também facilitam oportunidades 
de emprego através de portais de pesquisa de emprego nas suas páginas 
web. As caixas 2 e 3 destacam as experiências na Austrália e Marrocos, 
respetivamente.
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Caixa 2: Advance: Ligando os Australianos em 80 Países

Fundada em maio de 2002 por um grupo de profissionais australianos, a Advance é uma rede 
global sem fins lucrativos de mais de 20.000 australianos que vivem em 80 países e trabalham 
como cientistas, investigadores, artistas, músicos, funcionários do governo, empresários e 
funcionários de empresas da Fortune 500 e pequenos empresários. Sediada em Nova Iorque - 
com escritórios em Londres, Hong Kong, China e São Francisco, e unidades locais em Boston, 
Chicago, Hong Kong, China, Londres, Los Angeles, Nova Iorque, Paris, São Francisco, Xangai, 
Toronto e Washington, DC - promove fortes relações entre os membros da diáspora australiana e 
o mundo dos negócios, governo e academia.

A Advance recebe apoio do governo australiano, através do Departamento dos Negócios 
Estrangeiros e Comércio, de governos estatais australianos, parceiros empresariais globais 
e doadores. A adesão é gratuita e os membros têm acesso a eventos organizados pela 
Advance que promovem negócios, talentos e inovação australianos presencialmente, através 
videoconferências, programas online, webinars e podcasts. A organização:

• Conecta profissionais australianos que vivem no estrangeiro em oito indústrias-chave: academia 
e investigação; artes; serviços financeiros; ciências da vida; meios de comunicação, comunicação 
e tecnologia; serviços profissionais; empresas públicas e de caridade; e a rede verde. 

• Oferece um portal web com oportunidades de emprego, informações de repatriamento e 
seminários para membros da diáspora australiana que desejam regressar à Austrália ou migrar 
para outros países. 

• Oferece listas de emprego online submetidas pelos seus parceiros através do seu programa 
Talent Mobility Partners.  

Mais recentemente, a Advance organizou a Cimeira de Líderes Emergentes em Nova Deli, na Índia, 
que reuniu membros da rede Advance e líderes emergentes para fortalecer as relações entre a 
Austrália e a Índia, explorar a remodelação dos ecossistemas empresariais indianos e australianos, 
satisfazer as necessidades energéticas futuras da região e os desafios da urbanização, e satisfazer 
as exigências de educação internacional de alta qualidade.

Fontes: Advance, “What is Advance?” www.advance.org/en/cms/?16; Advance, “Talent Mobility Partners,” www.advance. org/
en/cms/?28.

Caixa 3: Criando Redes entre a Diáspora Marroquina 

A agência alemã de cooperação GIZ, com uma subvenção de 1,6 milhões de euros da União 
Europeia (UE) e do Ministério Federal alemão para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 
apoiou Marrocos na criação de um ambiente de negócios favorável, aproveitando as competências 
e conhecimentos da diáspora marroquina. O programa  Migrações e Desenvolvimento 
Económico na região Oriental (MIDEO), foi implementado de Junho de 2008 a Junho de 2011 
e envolveu câmaras de comércio, centros de investimento regionais, prestadores de serviços 
privados, e a Fundação Hassan II, bem como outras instituições parceiras, como a Agência para 
o Desenvolvimento da Região Oriental, representações diplomáticas de Marrocos na Europa, 
organizações da diáspora na Europa e outros doadores. Entre as suas realizações, o MIDEO: 

• Criou com sucesso uma associação de antigos membros da diáspora marroquina que são 
empreendedores na região.

http://www.advance.org/en/cms/?16
http://www.advance.org/en/cms/?28
http://www.advance.org/en/cms/?28
http://www.advance.org/en/cms/?28
http://www.advance.org/en/cms/?28
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• Iniciou um processo de criação de uma federação de mulheres empresárias na província de 
Al Hoceima.

• Promoveu a região como destino para o ecoturismo organizando a visita de dez agências 
de viagens alemãs com ligações a Marrocos. Em novembro de 2010 estabeleceu a Rede 
Internacional de Competências e Empresários Marroquinos em Nador (Réseau International 
des Compétences et d’Entrepreneurs Marocains à Nador, RICEM Nador) para incentivar e 
atrair investimento estrangeiro para ajudar o crescimento das pequenas e médias empresas 
na província de Nador. Os seus 30 membros são antigos membros da diáspora marroquina 
que tinham estudado na Bélgica, Espanha, Alemanha, Grã-Bretanha e Holanda. A Ricem Nador 
desenvolveu parcerias adicionais para incentivar o desenvolvimento económico em Marrocos, 
capitalizando redes profissionais e financeiras.

Fontes: MIDEO, “Achievements,” www.migration4development.org/content/mideo-%E2%80%93-migration-etd%C3%A9veloppement-
economique-r%C3%A9gion-l%E2%80%99oriental; MIDEO, “MIDEO,” www.mideo.ma/index. php?option=com_
content&view=article&id=50%3Amideo&catid=16%3Aintroduction&Itemid=48&lang=en; MIDEO, “Association of Former Diaspora 
Members Founded,” www.mideo.ma/images/stories/RICEM_Nador_-EN.pdf; MIDEO, “Convention entre l’association ‘Transferts & 
Compétences” sises à Paris/France (T&C) et le ‘Réseau International des Compétences et Entrepreneur Marocains’ Nador (RICEM),” 9 
abril, 2011, www.mideo.ma/images/stories/Contrat_RICEM_-_TC.pdf. 

2. Conectar Empreendedores Locais, Empresários e Dirigentes 
Governamentais com os seus Homólogos da Diáspora

Outro tipo de rede da diáspora é aquele que põe em contacto 
empreendedores ou empresários locais com os seus homólogos da diáspora. 
Algumas redes contam com peritos na diáspora e líderes empresariais para 
dar conselhos aos empreendedores locais sobre como iniciar um negócio 
e como penetrar no mercado global, podendo apresentar-lhes a terceiros 
através das suas próprias redes. Outros prestam serviços para ajudar os 
empresários a conectarem-se com líderes no governo e nas empresas nos 
seus países de origem. O objetivo geral dessas organizações ou iniciativas 
é aumentar os fluxos de comércio internacional e investimento estrangeiro 
nos países de origem, bem como fomentar o empreendedorismo local e 
criar alianças estratégicas de longo prazo com entidades ligadas à diáspora. 
A Caixa 4 destaca iniciativas no Líbano e nas Filipinas.

Caixa 4: Conectar os Investidores no País de Origem e 
no Estrangeiro 

A Rede de Negócios do Líbano é uma organização sem fins lucrativos criada conjuntamente pela 
Fundação Georges N. Frem e pela InfoPro, uma empresa editora e de pesquisa de mercado, para 
identificar e criar ligações entre empresários libaneses, expatriados e empresas internacionais 
através de um mercado online e uma base de dados de negócios. A rede conta ainda com uma série 
de parceiros, incluindo a IDAL, uma agência pública de promoção do investimento, a Federação 
das Câmaras de Comércio libanesas, a Associação dos Industriais Libaneses e a Subcontracting 
and Partnership Exchange-Líbano. Os seus serviços são gratuitos e envolvem referenciamentos 
empresariais, maior acesso aos mercados internacionais e transferência de conhecimento. 

http://www.migration4development.org/content/mideo-%E2%80%93-migration-et-d%C3%A9veloppement-economique-r%C3%A9gion-l%E2%80%99oriental
http://www.migration4development.org/content/mideo-%E2%80%93-migration-et-d%C3%A9veloppement-economique-r%C3%A9gion-l%E2%80%99oriental
http://www.migration4development.org/content/mideo-%E2%80%93-migration-et-d%C3%A9veloppement-economique-r%C3%A9gion-l%E2%80%99oriental
http://www.migration4development.org/content/mideo-%E2%80%93-migration-et-d%C3%A9veloppement-economique-r%C3%A9gion-l%E2%80%99oriental
http://www.mideo.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Amideo&catid=16%3Aintroduction&Itemid=48&lang=en
http://www.mideo.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Amideo&catid=16%3Aintroduction&Itemid=48&lang=en
http://www.mideo.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Amideo&catid=16%3Aintroduction&Itemid=48&lang=en
http://www.mideo.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Amideo&catid=16%3Aintroduction&Itemid=48&lang=en
http://www.mideo.ma/images/stories/RICEM_Nador_-EN.pdf
http://www.mideo.ma/images/stories/Contrat_RICEM_-_TC.pdf
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O objetivo é apresentar empresários libaneses a empresas internacionais, de modo a criar 
alianças estratégicas, joint ventures e outras parcerias; facilitar o comércio internacional; e 
aumentar o IDE no Líbano. Não obstante, qualquer pessoa interessada em fazer negócios no 
Líbano pode ter acesso à rede.

O Círculo de Assessoria Empresarial (Business Advisory Circle BAC) é uma rede de indivíduos 
e organizações que ajudam potenciais empresários filipinos a criar parcerias comerciais nas 
Filipinas. O BAC tem um grupo de trabalho técnico composto por consultores empresariais de 
muitas agências governamentais e organizações não-governamentais, incluindo a Go Negosyo, 
a Câmara de Comércio e Indústria Filipina (PCCI), o Departamento de Comércio e Indústria 
(DTI), a Associação Filipina de Franchising (PFA), o Conselho Empresarial das Mulheres das 
Filipinas (WBCP) e as Câmaras de Comércio Europeias e Americanas nas Filipinas. Estes parceiros 
oferecem aconselhamento e apoio às empresas. A Comissão dos Filipinos no Exterior serve 
de coordenador entre as organizações participantes e empresários e empresas da diáspora, 
fornecendo as direções e encaminhamentos necessários para facilitar a comunicação e parcerias 
entre entidades públicas, privadas e da sociedade civil. O BAC procura aumentar o desenho de 
modelos de parceria inovadores, ajudar a identificar e ligar ideias de negócio em indústrias-
chave, prestar assistência na procura de parceiros de financiamento e trabalhar com os decisores 
políticos nas agências comerciais e financeiras para criar um ambiente de negócios favorável para 
os filipinos no estrangeiro. Atualmente, o principal objetivo do governo filipino é sensibilizar os 
filipinos no exterior de que esses serviços estão à sua disposição.

Fontes: Rede de Negócios do Líbano, “About Us,” www.lbn.com.lb/About; Comissão dos Filipinos no Exterior (CFO), “Business 
Advisory Council,” www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Abusiness-advisorycircle-
bac&catid=142&Itemid=68; CFO, “Diaspora to Development (D2D),” www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content 
&view=article&id=1359:diaspora-to-development&catid=144&Itemid=864; CFO, “Diaspora to Development: Global Summit of 
Filipinos in the Diaspora,” http://d2dglobalsummit.cfo.gov.ph/pdf/business_advisory_circle_workshop.pdf.

3. Criar Redes Internacionais Exclusivas de Líderes Empresariais  
De Topo

Várias redes da diáspora limitam a adesão a líderes empresariais de 
topo e membros influentes da diáspora. Estes indivíduos oferecem o seu 
tempo a programas de mentoria, eventos de networking e reuniões com 
líderes governamentais sobre como promover o desenvolvimento económico 
em sectores estratégicos e regiões nos seus respetivos países de origem. 
Ao selecionar e reunir membros-chave da diáspora em todo o mundo que 
trabalham em importantes sectores de crescimento, estas organizações 
são capazes de criar e implementar um recurso potencialmente influente 
para o desenvolvimento. Um traço comummente partilhado entre essas 
organizações é a sua dedicação às parcerias público-privadas. Governo e 
líderes empresariais reúnem-se para criar planos estratégicos sobre como 
envolver as diásporas no desenvolvimento. Tais iniciativas encontram-se na 
Escócia, Chile e México (ver Caixas 5, 6 e 7, respetivamente)

http://www.lbn.com.lb/About
http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Abusiness-advisory-circle-bac&catid=142&Itemid=68
http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Abusiness-advisory-circle-bac&catid=142&Itemid=68
http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Abusiness-advisory-circle-bac&catid=142&Itemid=68
http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1352%3Abusiness-advisory-circle-bac&catid=142&Itemid=68
http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:diaspora-to-development&catid=144&Itemid=864
http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:diaspora-to-development&catid=144&Itemid=864
http://d2dglobalsummit.cfo.gov.ph/pdf/business_advisory_circle_workshop.pdf


144

CA
PÍ

TU
LO

 7
: I

N
VE

ST
IM

EN
TO

 D
IR

ET
O

:
EN

CO
N

TR
A

R 
E 

AT
RA

IR
 IN

VE
ST

ID
O

RE
S 

N
A 

D
IÁ

SP
O

RA

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Caixa 5: GlobalScot 

A GlobalScot tem a sua base na diáspora da Escócia para promover o desenvolvimento económico. 
Em 2001, a Scottish Enterprise (a principal agência económica e de inovação e investimento da 
Escócia, amplamente financiada pelo governo escocês) lançou a GlobalScot como uma rede 
internacional de líderes empresariais escoceses e de interessados em apoiar o desenvolvimento 
da economia escocesa.  

A missão da GlobalScot é comercializar a Escócia como um local atrativo para os investidores 
através dos seus membros, desenvolver novos mercados no exterior e orientar empresas 
escocesas no país e no estrangeiro. Desde a sua criação, a GlobalScot ajudou a gerar mais de 30 
milhões de libras em valor acrescentado bruto à Escócia. A GlobalScot encoraja os seus mais de 
600 membros, todos eles com cargos de topo dentro das respetivas organizações, a servirem nas 
administrações uns dos outros e a educarem outros sobre oportunidades de negócio na Escócia 
e oportunidades de emprego para os escoceses em empresas globais.

A adesão à GlobalScot é apenas por convite e confere notável prestígio aos poucos selecionados.

A GlobalScot oferece os seus serviços gratuitamente. Em parceria com a Scottish Development 
International (SDI), o governo escocês, e outras agências, a GlobalScot ajuda os empresários a 
identificar oportunidades de negócio no estrangeiro e oferece conselhos sobre como entrar em 
mercados, negociar e mediar negócios, angariar o financiamento, estabelecer contactos, fazer 
planos estratégicos de negócios e expandir redes de negócios. Todos os anos, a rede realiza 
pelo menos 60 eventos de networking. Em 2009 realizou o «Escócia Oportunidade Global 
- Mentes Brilhantes & Inovação», o seu maior evento até à data, com a participação de 106 
GlobalScots e 233 representantes de organizações escocesas, resultando em 150 ligações um-
para-um. Segundo o reportado, 70 por cento dos GlobalScots e 60 por cento dos representantes 
de empresas escocesas que participaram identificaram novos negócios. O primeiro evento 
GlobalScot Connect realizado nos EUA, em novembro de 2010, ofereceu a mais de 60 membros 
com sede nos EUA a oportunidade de se encontrarem com promissoras empresas da Escócia. 
Os globalscots têm servido de mentores para estudantes escoceses e são convidados a falar em 
escolas e universidades, oferecendo orientações sobre o desenvolvimento de competências que 
estão em falta e proporcionando estágios e oportunidades de emprego.

Fontes: GlobalScot, “GlobalScot: Building International Business Networks for Scotland,” (brochura, Scottish Enterprise, 2011), 
www.globalscot.com/web/FILES/GlobalScot_Brochure_Web.pdf; GlobalScot, “Getting involved with GlobalScot,” www.
globalscot.com/BecomingaGlobalScot/getting-involved.aspx; GlobalScot, “GlobalScot — Building a Global Network,” www.
globalscot.com/AboutGlobalScot/BuildingAGlobalNetwork.aspx. 

Caixa 6: ChileGlobal

A ChileGlobal - a Rede de Talentos para a Inovação - promove e facilita o desenvolvimento 
de importantes clusters económicos no Chile, reforçando as suas ligações com os chilenos (e 
alguns não-chilenos) residentes no estrangeiro que estão a trabalhar para introduzir tecnologias 
inovadoras no Chile. A sua missão é a de apoiar o desenvolvimento da inovação, do capital 
humano altamente qualificado e da criação de negócios no Chile através da transferência de 
conhecimentos, competências, ideias, contactos e tecnologia a partir de membros da diáspora, 
ajudando o país a desempenhar um papel importante na economia do conhecimento. Os 
membros da rede contribuem com o seu tempo, experiência, contactos, conhecimentos e 
competências para ajudar a globalizar as empresas chilenas.

http://www.globalscot.com/web/FILES/GlobalScot_Brochure_Web.pdf
http://www.globalscot.com/web/FILES/GlobalScot_Brochure_Web.pdf
http://www.globalscot.com/BecomingaGlobalScot/getting-involved.aspx
http://www.globalscot.com/BecomingaGlobalScot/getting-involved.aspx
http://www.globalscot.com/BecomingaGlobalScot/getting-involved.aspx
http://www.globalscot.com/AboutGlobalScot/BuildingAGlobalNetwork.aspx
http://www.globalscot.com/AboutGlobalScot/BuildingAGlobalNetwork.aspx
http://www.globalscot.com/AboutGlobalScot/BuildingAGlobalNetwork.aspx
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Através da sua rede de cerca de 400 chilenos influentes que vivem nos Estados Unidos da 
América, Canadá, México, Brasil, Argentina, Austrália, China, Espanha, Suécia e Inglaterra, o 
ChileGlobal desenha e financia projetos de negócios que introduzem inovação nos sectores de 
produção e serviços, impulsionam o capital humano para aumentar a produtividade e promovem 
a transferência de tecnologia e conhecimento para o Chile.

Esta rede altamente exclusiva foi fundada em 2005 pela Fundación Chile (Fundação Chile), 
uma pequena fundação público-privada que ajuda os empreendedores a lançar agronegócios 
tecnicamente inovadores no Chile. Um Secretariado Técnico gere as suas operações diárias 
e ajuda a facilitar as ligações entre os seus membros com os seus homólogos que trabalham 
na academia e nos sectores privado e público no Chile. Até 2009, o ChileGlobal funcionava na 
Fundación Chile e as suas atividades eram apoiadas por fundos públicos chilenos. Em 2010, a 
organização passou a fazer parte da Fundación Imagen de Chile (Fundação Imagem do Chile, 
uma instituição público-privada com um mandato de promoção da imagem do Chile no exterior.

Tendo em conta os seus recursos limitados, a ChileGlobal baseia-se na ligação entre os recursos 
existentes. Por exemplo, conta com parceiros como o ProChile (Agência de Promoção da 
Exportação do Ministério dos Negócios Estrangeiros) e a Agência Chilena de Desenvolvimento 
Económico (CORFO) para ajudar a identificar potenciais membros e apoiar atividades, seminários 
e workshops. O ChileGlobal tem três áreas de trabalho: desenvolvimento de capital humano, 
apoio a políticas públicas de inovação e desenvolvimento de negócios. Até à data, ajudou a criar 
76 empresas com mais de 50 parceiros nacionais e internacionais (incluindo empresas privadas, 
universidades e institutos de tecnologia), e detém atualmente uma participação em 23 delas.

Fonte: Molly Pollack, “ChileGlobal — Talent Network for Innovation,” Diaspora Matters, 12 de Maio, 2011, http://diasporamatters. 
com/chileglobal-%E2%80%93-talent-network-for-innovation/2011/.

Caixa 7: Red de Talentos Mexicanos

A Red de Talentos Mexicanos, ou Rede Mexicana de Talentos, foi fundada em 2005 pelo 
Secretariado de Relações Exteriores em parceria com o Instituto para os Mexicanos no Exterior 
(IME) e o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CONACYT) e com o apoio financeiro da 
Fundação para a Ciência dos EUA-México (FUMEC), que agora serve de Secretaria Técnica. Hoje, 
o Ministério da Economia também a apoia. Embora seja uma rede independente, tem fortes 
ligações com o governo mexicano e organizações não governamentais.

A Red de Talentos tenta aproveitar os recursos dos seus membros altamente qualificados da 
diáspora para ajudar o México a desenvolver uma economia orientada para o conhecimento. 
Os membros da rede são organizados em núcleos regionais ou locais, que definem de forma 
independente as suas áreas de interesse. O núcleo de Silicon Valley, por exemplo, centra-se nas 
tecnologias de informação, enquanto Houston é especialista em biotecnologia, saúde e energia. 
A rede toda reúne-se em conferências anuais para definir objetivos estratégicos fundamentais 
e dar aos membros a oportunidade de criar redes de contactos e partilhar experiências dentro 
dos respetivos núcleos. A rede promove laços entre o México e os seus profissionais altamente 
qualificados que vivem no estrangeiro, apoiando projetos de elevado valor acrescentado em 
39 áreas de desenvolvimento de negócios e educação. Conta atualmente com 11 projetos de 
importância estratégica para o México.

Fonte: IME e FUMEC, Mexican Talent Network: The Institutional Perspective of Mexico (Cidade do México: IME e FUMEC, n.d.), 
www.redtalentos.gob.mx/images/docsrt/rtmingles.pdf.

http://diasporamatters.com/chileglobal-%E2%80%93-talent-network-for-innovation/2011/
http://diasporamatters.com/chileglobal-%E2%80%93-talent-network-for-innovation/2011/
http://www.redtalentos.gob.mx/images/docsrt/rtmingles.pdf
http://www.redtalentos.gob.mx/images/docsrt/rtmingles.pdf
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4. Desafios na Criação e Manutenção de Redes de Negócios da 
Diáspora 

Embora as redes da diáspora possam ser um recurso útil tanto para 
os governos como para os membros da diáspora que procuram desenvolver 
estrategicamente os sectores económicos, iniciar um negócio, procurar 
investimentos ou simplesmente construir uma rede influente, os líderes das 
organizações da diáspora têm encontrado desafios para alcançar os objetivos 
pretendidos.

Ao tentarem criar uma rede na diáspora, os organizadores tendem 
a considerar de forma igual todos os membros da diáspora. No entanto, 
algumas organizações descobriram que a cooperação com membros menos 
instruídos da diáspora pode exigir diferentes formas de envolvimento do que 
aquelas que trabalham bem com membros altamente educados. Isto talvez 
sugira que os regimes de adesão devem ser seletivos e mais estratégicos. 

Os membros da diáspora que trabalham em países desenvolvidos 
e que estão interessados em iniciar negócios nos seus países de origem 
estão menos inclinados a regressar permanentemente, preferindo gerir 
as suas empresas à distância.239 Esta premissa levanta a questão de saber 
se a presença física permanente no país é da maior importância ou se os 
membros da diáspora podem ser eficazes à distância ou como visitantes 
regulares. Muitos indivíduos altamente qualificados têm dupla nacionalidade 
ou residência permanente em dois ou mais países e podem circular entre 
eles com facilidade.

Segundo Molly Pollack, diretora do ChileGlobal, eis algumas das lições 
aprendidas:240

 ÂManter redes a longo prazo é um desafio;

 ÂO apoio político em casa é necessário para responder rapidamente à 
mudança de interesses da diáspora;

 ÂAs redes da diáspora devem focar-se na qualidade, e não na 
quantidade, dos seus membros para atingir um impacto elevado;

 ÂDesenvolver parcerias com entidades públicas e privadas que 
promovam a inovação é fundamental.

O nível de compromisso, as áreas de interesse e a disponibilidade 
dos membros da diáspora para participarem nas redes muitas vezes flutua. 
As redes devem ter em conta estas potenciais alterações e planear em 
conformidade.
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C. Permitir o Acesso a Programas de Formação Empresariais 

Alguns governos e organizações multilaterais ministram diretamente 
formação a potenciais empresários que desejem iniciar negócios nos 
seus países de origem ou destino. Os objetivos destes programas e 
serviços de formação incluem facilitar as contribuições da diáspora para 
o desenvolvimento económico sustentável através da criação de negócios 
e emprego, aumentar o nível de vida entre as comunidades da diáspora 
e educar a diáspora sobre como elaborar planos de negócios e iniciar 
negócios. Alguns serviços de formação simplesmente fornecem fichas de 
informação com vários aspetos sobre como iniciar um negócio, enquanto 
outros oferecem formação prática e cursos personalizados para potenciais 
empreendedores. Algumas organizações privadas - muitas vezes com o apoio 
financeiro de governos ou instituições multilaterais - oferecem programas de 
formação semelhantes.

1. Ministrar Formação Diretamente

Vários governos - incluindo os da Colômbia, Portugal, Israel e Brasil (ver 
Caixas 8, 9, 10, 11) - implementam diretamente programas de formação aos 
membros da diáspora.

Caixa 8: ProMicro

O ProMicro foi criado em abril de 2010 como um projeto-piloto do consulado da Colômbia em 
Nova Iorque com o apoio do Colômbia Nos Une, um programa de desenvolvimento do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, para oferecer apoio a pequenas empresas geridas por 
colombianos que vivem em Nova Iorque e Nova Jérsia. O programa tem três componentes 
principais:

• Oferecer educação relacionada com o trabalho através do Serviço Nacional de Formação 
(SENA), uma página web de educação online

• Prestar assistência técnica e jurídica gratuitas para iniciar e fazer crescer empresas nos Estados 
Unidos da América

• Conceder microcrédito para microempresas

O ProMicro ajuda os colombianos a criar planos de negócios de sucesso através de uma rede 
de mais de 25 organizações privadas e públicas parceiras que fornecem formação, assistência 
técnica e capital a pequenas empresas nos Estados Unidos da América. Até à data, a organização 
prestou serviços a 650 membros e ofereceu workshops em Queens, Manhattan e Harlem em 
Nova Iorque; e nas proximidades de Hackensack e Elizabeth, Nova Jersey. Pretende expandir os 
seus serviços aos colombianos que vivem noutras regiões dos EUA. 

Fonte: Consulado Geral Central da Colômbia em Nova Iorque, “Que Es ProMicro?” www.consuladodecolombiany.com/index. 
php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=97.

http://www.consuladodecolombiany.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=97
http://www.consuladodecolombiany.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=97
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Caixa 9: Promoção do Empreendedorismo Imigrante 
(PEI)

O Programa de Promoção do Empreendedorismo Imigrante (PEI) foi estabelecido pelo Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, ACIDI IP, em Portugal para ajudar os 
imigrantes em Portugal a criarem os seus próprios negócios, conectando-os com executivos e 
empreendedores que possam oferecer conselhos. Criado em 2009 com financiamento da União 
Europeia (UE) envolvendo seis países (Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Grécia e Holanda) para 
abordar a questão da gestão financeira das famílias e empreendedores imigrantes, o programa 
encontra-se na sua terceira fase, que se prolonga entre 2011 e 2012.

O objetivo do programa é ajudar os imigrantes a adquirir as competências empresariais necessárias 
para criar negócios sustentáveis e conectar potenciais empreendedores com programas de apoio 
ao empreendedorismo. Os principais componentes do programa são:

• Criar uma equipa de formadores e agentes de mediação intercultural para o empreendedorismo
• Mobilizar e reforçar a capacidade das instituições para promover o empreendedorismo
• Educar e formar potenciais empreendedores
• Estabelecer ligação com parceiros institucionais e mobilizar outros intervenientes relevantes.

O PEI também gere um concurso de ideias de negócio aberto aos participantes de países terceiros 
que completem o seu curso sobre criação de negócios. As três melhores ideias apresentadas 
ganham 5.000€, 3.000€ e 1.000€ em prémios monetários para implementar a ideia de negócio. O 
concurso é implementado pelos Centros Nacionais de Apoio aos Imigrantes em Lisboa e no Porto, 
juntamente com outras organizações, incluindo instituições de formação e a Associação Nacional 
pelo Direito ao Crédito.

Fonte: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, “Promoção do Empreendedorismo Imigrante,” www. acidi.gov.
pt/es-imigrante/informacao/promocao-do-empreendedorismo-imigrante. 

Caixa 10: Ministério para a Integração dos Imigrantes de 
Israel

O Ministério para a Integração dos Imigrantes de Israel oferece programas e serviços para 
ajudar antigos residentes de Israel que desejam iniciar ou transferir um negócio em Israel. 
O Departamento de Empreendedorismo Empresarial do Ministério presta serviços de 
aconselhamento empresarial, formação e orientação para empreendedores, verificações de 
viabilidade empresarial, elaboração de planos de negócios, mentoria empresarial e orientação, 
aconselhamento fiscal e assistência financeira a investimentos empresariais através dos seus 12 
centros de aconselhamento empresarial.

Fonte:  Ministério para a Integração dos Imigrantes, “Business and Tax Concessions,” www.moia.gov.il.

http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/informacao/promocao-do-empreendedorismo-imigrante
http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/informacao/promocao-do-empreendedorismo-imigrante
http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/informacao/promocao-do-empreendedorismo-imigrante
http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/informacao/promocao-do-empreendedorismo-imigrante
http://www.moia.gov.il/
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Caixa 11: CAIXA Económica Federal (CAIXA)

A CAIXA é um banco gerido pelo governo que funciona como o principal agente das políticas 
sociais do Brasil. Fundada em 1861, a CAIXA tornou-se uma instituição financeira estatal em 1969 
e está ligada ao Ministério das Finanças e sediada em Brasília. Opera através de 17.000 pontos de 
serviço em todo o país, servindo 170 milhões de brasileiros.

A CAIXA e o seu parceiro, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), 
têm trabalhado para garantir que os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos da América com 
capacidade empresarial recebam formação empresarial através do sistema de formação online 
do SEBRAE para que, quando regressarem ao Brasil com ideias empresariais, possam aproveitar 
as suas poupanças. O SEBRAE está também a tomar medidas para garantir que os beneficiários 
de remessas no Brasil recebam formação para iniciar e consolidar empresas.

A CAIXA oferece apoio aos migrantes e aos seus familiares com serviços financeiros adaptados 
às suas necessidades. Até à data, o programa estabeleceu uma parceria com um banco norte-
americano, realizou avaliações de necessidades para os migrantes e as suas famílias que vivem 
em Massachusetts, e desenvolveu seis produtos financeiros ligados às remessas adaptados à 
população-alvo.

Fonte: Hall, Ten Years of Innovation in Remittances.

2. Apoiar Programas de Formação Oferecidos pelo Sector Privado e 
Organizações Internacionais

Em vez de ministrarem a formação diretamente, alguns governos 
optam por apoiar iniciativas de formação do sector não governamental, 
como o IntEnt na Holanda e o Afford no Reino Unido. Alguns governos 
também trabalharam em parceria com organizações internacionais como a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM) através do seu programa 
Migração para o Desenvolvimento em África (MIDA) (ver Caixas 12 e 13).

Caixa 12: IntEnt e AFFORD: Inventando Investidores na 
Diáspora

IntEnt. Sediada na Holanda, esta organização foi criada em 1996 pela Social-Economic 
Entrepreneurship, FACET BV e Triodos Bank, a pedido do antigo Ministro holandês do 
Desenvolvimento Internacional, J. P. Pronk. O seu objetivo é estimular entre os imigrantes 
o empreendedorismo com impacto sustentável no desenvolvimento dos seus países de 
origem. A organização oferece apoio pago a empresários da diáspora que procuram ajuda no 
desenvolvimento de planos de negócios para implementação em Marrocos, Turquia, Suriname, 
Gana, Etiópia, Curaçao e Afeganistão. Os seus serviços incluem a prestação de informações sobre 
empreendedorismo, sessões de orientação e cursos de formação, aconselhamento, informação 
de mercado, encaminhamento e mediação, assistência durante e após iniciar um negócio 
nos países do programa, networking, formação em gestão, serviços online e financiamento 
suplementar.
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Entre 1996 e o final de 2009, a IntEnt ajudou a lançar 350 empresas, incluindo 50 novos negócios 
só em 2009. Em 2009, a organização começou a oferecer os seus serviços a imigrantes residentes 
fora da Holanda que pretendiam iniciar negócios em países em desenvolvimento, e abriu 
organizações irmãs do tipo IntEnt no Suriname, Marrocos e Gana. Nesse mesmo ano, recebeu 
1.305 pedidos de informação na Holanda, realizou 654 entrevistas de admissão, inscreveu 210 
participantes no programa de apoio e 195 no programa exploratório do mercado nacional e 
ajudou a iniciar 46 negócios. Um extra de 40 participantes no estrangeiro inscreveram-se no 
programa de apoio, dos quais dez participaram no programa exploratório do mercado nacional 
e seis criaram empresas. Juntas, estas empresas criaram investimentos sustentáveis no valor 
de mais de 14,5 milhões de euros e quase 990 postos de trabalho. O empresário IntEnt médio 
investiu 62 mil euros.   

A Fundação Africana para o Desenvolvimento (AFFORD). A AFFORD foi fundada em 1994 por 
africanos que vivem no Reino Unido para ajudar a diáspora africana a criar riqueza e empregos 
em África. O seu principal programa, «Apoio aos Empreendedores e Ao Desenvolvimento 
Empresarial em África» (SEEDA na sua sigla em inglês), utiliza as competências, conhecimentos e 
riqueza da diáspora africana para apoiar as PME em África. Os seus esforços até agora centraram-
se no empreendedorismo no Gana e na Serra Leoa. Com o apoio da Iniciativa de Voluntariado da 
Diáspora do Reino Unido (VSO), o SEEDA organizou cinco missões para África. Em julho de 2009, 
70 membros da diáspora tinham contribuído com serviços consultivos no valor de 200.000 libras, 
para ajudar 800 empresas na Serra Leoa e no Gana em planeamento de negócios, marketing, 
contabilidade e acesso a serviços financeiros. O SEEDA também contribuiu para a criação de 
dois novos centros de desenvolvimento de negócios na Serra Leoa que prestam aconselhamento 
empresarial e trabalham para defender um melhor ambiente de negócios no país. Até à data, 
investiu cerca de 400.000 dólares americanos em 800 empresas.

Fontes: IntEnt, “Services,” www.intent.eu/wat-doet-intent.aspx?lang=en; IntEnt, “English Summary,” www.intent.eu/ indexuk.
htm; IntEnt, Relatório Anual 2009, www.intent.eu/library/File/IntEnt_annualreport_2010.pdf; Kathleen Newland e Hiroyuki 
Tanaka, Mobilizing Diaspora Entrepreneurship for Development (Washington, DC: Migration Policy Institute, 2010), www.
migrationpolicy.org/pubs/diasporas-entrepreneurship.pdf.

Caixa 13: Migração para o Desenvolvimento em África 
(MIDA) da OIM 

O MIDA é um programa de capacitação implementado pela OIM. Duas iniciativas do MIDA 
- Diáspora para o Desenvolvimento de Cabo Verde (DIAS DE Cabo Verde) e o Projeto Guiné - 
dedicaram-se à formação de membros da diáspora para adquirirem competências empresariais 
necessárias à criação dos seus próprios negócios.

O Diáspora para o Desenvolvimento de Cabo Verde (DIAS DE Cabo Verde). Este projeto, 
implementado de 2008 a dezembro de 2009, foi cofinanciado pela Comissão Europeia e pelo 
Governo português e implementado conjuntamente pelo Instituto das Comunidades de Cabo 
Verde (IC) e pela OIM. O DIAS DE Cabo Verde incentivou os cabo-verdianos residentes em 
Portugal, Itália e Holanda a contribuir para o desenvolvimento de sectores-chave da economia 
cabo-verdiana e a melhorar o seu clima de investimento, transferindo os seus conhecimentos 
e competências para profissionais de Cabo Verde, e desenvolvendo projetos empresariais com 
parceiros locais. O projeto promoveu ainda a participação ativa de organismos públicos cabo-
verdianos que aconselharam os membros da diáspora nas áreas de negócios e oportunidades 
de investimento. 

http://www.intent.eu/wat-doet-intent.aspx?lang=en
http://www.intent.eu/wat-doet-intent.aspx?lang=en
http://www.intent.eu/indexuk.htm
http://www.intent.eu/indexuk.htm
http://www.intent.eu/indexuk.htm
http://www.intent.eu/indexuk.htm
http://www.intent.eu/library/File/IntEnt_annualreport_2010.pdf
http://www.intent.eu/library/File/IntEnt_annualreport_2010.pdf
http://www.migrationpolicy.org/pubs/diasporas-entrepreneurship.pdf
http://www.migrationpolicy.org/pubs/diasporas-entrepreneurship.pdf
http://www.migrationpolicy.org/pubs/diasporas-entrepreneurship.pdf
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Os profissionais da diáspora cabo-verdiana realizaram 29 missões de formação, 19 das quais 
realizadas por membros residentes em Portugal, 8 na Holanda e 2 em Itália. Além disso, houve 
missões para estabelecer contactos e explorar oportunidades de investimento em Cabo Verde 
por empresários cabo-verdianos (nove no total, três das quais originárias da Holanda). Durante 
estas missões de networking, 33 cabo-verdianos residentes em Portugal, Itália e Holanda e 
seus parceiros de negócio receberam aconselhamento sobre oportunidades de investimento 
em sectores estratégicos e sobre a criação e gestão de PME com o apoio da Agência para o 
Desenvolvimento Empresarial e Inovação (ADEI).

O Projeto MIDA Mulheres Guiné. Este projeto incentivou a criação de microempresas por 
mulheres pobres de zonas rurais. Membros da diáspora guineense que vivem em países da 
África Ocidental, como o Senegal, realizaram um curso de formação de oito dias a 60 mulheres 
guineenses sobre criação de gestão de microempresas. Foi constituída uma parceria com a 
instituição de micro finanças Crédito Rural da Guiné (RCG), no âmbito da qual a RCG conseguiu 
assegurar pequenas linhas de crédito que variavam entre 300.000 e 650.000 francos guineenses 
(cerca de 155 a 332 dólares americanos) em condições mais favoráveis do que outras instituições 
de microcrédito. Em novembro de 2003, a RCG concedeu 56 empréstimos de microcrédito 
às formandas para criar ou expandir as microempresas, tendo, um ano depois, recebido 55 
reembolsos. A OIM cobriu todas as despesas relacionadas com as subvenções ao microcrédito, 
incluindo taxas de adesão, arquivamento e participação no fundo de solidariedade e fundos 
de segurança. Três formadores da diáspora guineense e formadores da RCG prestaram apoio 
e aconselhamento aos participantes do projeto. No devido tempo, estas empresas ofereceram 
emprego e a oportunidade de adquirir novas competências e ferramentas aos beneficiários do 
projeto e à população local. A investigação associada ao projeto revelou que os métodos utilizados 
na Europa e na América do Norte para criar pequenas empresas eram menos aplicáveis aos 
projetos localizados em zonas rurais na Guiné; esta evidência fez com que o projeto dependesse 
dos membros da diáspora residentes nos países vizinhos em vez dos que residem no Norte.

Fontes: OIM, “Diaspora for Development of Cabo Verde,”; Ndioro Ndiaye, Susanne Melde e Rougui Ndiaye-Coïc, “The Migration for 
Development in Africa Experience and Beyond,” in Diaspora for Development in Africa, eds. Sonia Plaza e Dilip Ratha (Washington, 
DC: Banco Mundial, 2011), http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/Resources/476882-1157133580628/DfD_
FullReport.pdf; OIM, Development of Micro-Enterprises for Guinean Women (Genebra: OIM, 2004), www.iom.int/jahia/webdav/
site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/projects/documents/mida.pdf.

D. Facilitar o Acesso a Fundos aos Empreendedores

Vários governos e organizações internacionais e privadas concedem 
financiamento inicial a start-ups ou subsequente injeção de capital sob a 
forma de subvenções competitivas, fundos correspondentes ou empréstimos 
a taxas favoráveis para ajudar os empresários a lançar os seus negócios. Os 
fundos não são geralmente distribuídos de forma gratuita e têm, muitas 
vezes, limites máximos ou exigem fundos correspondentes.

http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/Resources/476882-1157133580628/DfD_FullReport.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/Resources/476882-1157133580628/DfD_FullReport.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/Resources/476882-1157133580628/DfD_FullReport.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/Resources/476882-1157133580628/DfD_FullReport.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/projects/documents/mida.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/projects/documents/mida.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/projects/documents/mida.pdf
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Horst e os seus colegas consideram no seu estudo sobre as iniciativas 
da diáspora em situações pós-conflito, que embora «a maioria dos principais 
esquemas de financiamento exijam que os empresários aumentem parte do 
seu financiamento», os requisitos para os projetos homólogos da diáspora 
são geralmente muito mais elevados. Horts e os seus colegas destacam o 
caso de um projeto-piloto no Paquistão, que exigia que os membros da 
diáspora colocassem 50 por cento em fundos correspondentes. No entanto, 
as contribuições podem ser prestadas de outras formas que não em dinheiro, 
como num projeto-piloto do GIZ, que permitia aos membros da diáspora 
cobrir até 40 por cento desse requisito de contrapartida com o trabalho 
voluntário.241

Os governos também oferecem oportunidades em que os membros 
da diáspora podem aceder a empréstimos através de bancos locais. O 
Colômbia Nos Une, por exemplo, estabeleceu uma parceria com o Banco de 
Comércio Externo da Colômbia (BANCOLDEX) para oferecer linhas de crédito 
a empresários da diáspora que procuram iniciar os seus próprios negócios. 
Além disso, o Colômbia Nos Une oferece 145 apoios não financeiros a 
empreendedores, como a possibilidade de trabalhar com universidades 
locais para formar indivíduos em gestão de empresas.

Caixa 14: Direcionar os “Empreendedores de 
Oportunidade”

O papel do empreendedorismo da diáspora no desenvolvimento vai além das remessas enviadas 
para casa. Tem o potencial de beneficiar todo o espectro do desenvolvimento humano, uma 
vez que promove o desenvolvimento de negócios, a criação de emprego e a inovação; cria 
capital económico, político e social através de redes globais; mobiliza o capital social através 
de competências culturais e linguísticas; e correlaciona-se positivamente com o crescimento 
económico.

Segundo o MPI, existem dois tipos de empreendedores: 

• O empreendedor que abre um negócio de sobrevivência (como uma banca no mercado 
aberto). É considerado trabalhador independente e concentra-se no pequeno comércio ou 
serviços pessoais. Ele ou ela não cria empregos e ganha apenas o suficiente para sustentar 
a família.

• O empreendedor de oportunidade que está a aproveitar uma lacuna na economia e a 
introduzir novas formas de produção. Contribui substancialmente para o crescimento 
económico e, muitas vezes, cria empregos fora da família imediata.

Fonte: Newland e Tanaka, Mobilizing Diaspora Entrepreneurship for Development.
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1. Conceder Fundos de Correspondência 

IntEnt. A IntEnt facilita a criação de novos negócios por parte de 
migrantes empreendedores e empresários e presta principalmente serviços 
aos migrantes que desejem criar empresas nos seus países de origem.242 
Além de oferecer cursos de formação, serviços de consultoria e informação 
de mercado, a IntEnt também oferece financiamento para determinados 
projetos a partir do seu Fundo de Amigos e Familiares (FFF), criado em 2009. 
A IntEnt recebeu financiamento de um programa da UE (um projeto conjunto 
Hivos-IntEnt no âmbito do programa Eneas) para criar o FFF e ajudar o 
desenvolvimento do sector privado nos países em desenvolvimento. A IntEnt 
pode investir até 50.000€ numa empresa se:

 ÂAmigos e familiares do empresário garantirem metade do investimento 
ao fundo;

 ÂO plano financeiro do empresário for aprovado;

 ÂO empresário aceitar orientação durante o primeiro ano após o 
arranque do seu negócio.

Estes serviços ajudam os empresários a superar as limitações de 
crédito e as elevadas taxas de juro dos bancos locais; a burocracia morosa e 
complicada; o desconhecimento dos procedimentos locais e das condições 
de mercado; a instabilidade dos ambientes políticos, económicos e de 
segurança e as diferenças culturais. 

Mercado Africano da Diáspora (ADM). A ADM foi um projeto-piloto 
sob a forma de um concurso de negócios realizado em 2009 e patrocinado 
pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) em parceria com a Western Union, o maior fornecedor de serviços 
de remessas do mundo.243 Durante a competição, os membros da diáspora 
africana residentes nos EUA - cidadãos americanos ou residentes legais 
permanentes - apresentaram 733 planos de negócio para PMEs que 
contribuiriam para o desenvolvimento económico da África subsaariana. Os 
candidatos eram obrigados a ter uma organização parceira em África para os 
ajudar a executar os seus projetos e a possuir pelo menos 25 por cento da 
empresa proposta. O objetivo da ADM era estimular a criação de emprego, 
gerar rendimento e produzir bens e serviços, oferecendo subsídios/fundos 
correspondentes aos membros da diáspora africana residentes nos Estados 
Unidos da América. 
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Os membros do júri do concurso eram da USAID, Western Union, 
empresas, ONGs, diáspora, grupos de desenvolvimento e académicos. 
Avaliaram as propostas submetidas com base na qualidade da ideia de 
negócio, bem como na proposta do seu plano de gestão, sustentabilidade, 
orientação de resultados e capacidade de capitalizar recursos da diáspora. 
Em janeiro de 2010, a ADM anunciou 14 vencedores a quem foram atribuídos 
os fundos correspondentes de 50.000 a 100.000 dólares que ajudaram a 
financiar empresas em sete países.244 (Os vencedores foram obrigados a 
igualar estas subvenções através de contribuições financeiras ou em espécie.)

As iniciativas incluíam um negócio que visava aumentar a produção de 
material escolar, hospitalar e agrícola na Etiópia e um negócio de franchising 
que ofereceria cuidados de saúde às populações que vivem em zonas rurais 
do Gana. Algumas das empresas selecionadas incluem a AF Biotechnology 
(Etiópia), Aceritas Goat Farm (Gana), Uganda Solar Ovens (Uganda), Earthwise 
Ferries (Uganda), Sproxil, Inc. (Nigéria) e Global Technology and Investment 
PLC (Etiópia). Após a receção da subvenção, foram dados 18 meses para os 
vencedores executarem totalmente os seus planos de negócios, e até à data 
ainda estão todos operacionais.245

Em novembro de 2011, a USAID e a Western Union lançaram o segundo 
ADM, dando aos empresários mais uma oportunidade de concorrerem 
a financiamento. Tendo em conta as lições aprendidas com a primeira 
competição, a segunda edição centrou-se em sectores de elevado impacto 
em África, incluindo os agronegócios, as energias renováveis e as tecnologias 
de informação e comunicação (TIC). A Western Union e a USAID pretendiam 
ainda convidar fundos de investimento de pequenas empresas e mentores 
para assistência técnica a participar no esforço de envolvimento com os 
empresários da diáspora.246

Desenvolvimento de Mercados para as Diásporas Africanas na 
Europa  (D-MADE). O D-MADE foi uma iniciativa do Banco Mundial de 2007 
que atribuiu prémios monetários e assistência técnica a grupos inovadores 
da diáspora empresarial africana para projetos implementados na África 
Subsariana.247 O programa recebeu apoio financeiro da Cooperação belga 
para o Desenvolvimento, do Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês, 
do Ministério Federal alemão para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (BMZ) e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Em 2008, o 
concurso produziu 16 premiados em que cada um recebeu uma subvenção 
de 40.000 euros para implementar as suas ideias em 11 países africanos (Mali, 
Costa do Marfim, Benim, Burquina Faso, Camarões, República Democrática 
do Congo, Etiópia, Madagáscar, Malawi, Serra Leoa e Togo).248 Todos estes 
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negócios inovadores, sediados na Europa, envolveram parceiros locais em 
África. Esperava-se que os vencedores fizessem contribuições financeiras de 
5 a 25 por cento do prémio D-MADE. (O júri podia renunciar ao requisito de 
contribuição em circunstâncias excecionais.)249 Para além das subvenções, os 
vencedores receberam, também, assistência técnica personalizada para as 
respetivas empresas e acompanhamento das suas atividades durante um ano.

El Cucayo. El Cucayo é um programa de fundos de correspondência 
competitivo gerido pelo governo do Equador que apoia os empreendedores 
migrantes equatorianos que desejam iniciar um negócio ou expandir 
um existente e torná-lo financeiramente rentável. O programa, gerido 
pelo Secretariado Nacional das Migrações (SENAMI na sua sigla em 
espanhol), oferece informação e assessoria técnica, formação e coaching, 
disponibilização de capital inicial e reencaminhamentos para instituições 
bancárias públicas para acesso a linhas de crédito. Os candidatos devem 
possuir a cidadania equatoriana, residir no estrangeiro há pelo menos um 
ano, não ter passado mais de 60 dias no Equador durante o último ano 
no estrangeiro, ter regressado ao Equador desde 2007 e não apresentar 
quaisquer questões legais que impeçam a elegibilidade para o programa.

Os candidatos têm várias opções de financiamento, que são 
maioritariamente divididas num acordo de 50-50 (em que tanto o requerente 
como o SENAMI contribuem 50 por cento para o projeto) ou um acordo de 
25-75 por cento (o indivíduo cobre 75 por cento do projeto e o SENAMI 25 
por cento). Para acordos de 50-50, os indivíduos podem candidatar-se até 
50.000$ para projetos de negócios comunitários (aqueles que envolvem 
pelo menos dois migrantes e uma organização comunitária) ou até 2.500$ 
para projetos de negócios individuais/familiares. Ao abrigo do acordo de 25-
75 por cento, os indivíduos podem solicitar até $15.000 para projetos de 
negócios individuais ou familiares ou até 50.000$ para projetos empresariais 
comunitários (aqueles que envolvem pelo menos cinco indivíduos, em que 
pelo menos dois são migrantes).250

Considerado um sucesso, o programa entre 2008 e 2010 financiou 502 
empresas produtivas, criou 2.051 postos de trabalho no Equador, prestou 
assistência técnica para a elaboração de 642 projetos empresariais e formou 
4.329 pessoas em investimento social produtivo.

2. Conceder Empréstimos

Ministério da Integração de Imigrantes (Israel). O ministério oferece 
programas e serviços para ajudar antigos residentes de Israel que desejam 
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iniciar um negócio em Israel ou transferir um para o país. Existem dois 
tipos de empréstimos para abertura de empresas: o Fundo de Assistência 
às Pequenas Empresas Garantido pelo Estado (do Ministério do Comércio, 
Indústria e Trabalho) e o Fundo para o Imigrante Trabalhador por Conta 
Própria (do Ministério da Integração de Imigrantes).251 Um indivíduo só pode 
solicitar o empréstimo do Fundo para o Imigrante Trabalhador por Conta 
Própria 252 uma vez. O processo de aprovação do empréstimo é o seguinte:253

 ÂO conselheiro de negócios transfere o plano de negócios e as suas 
recomendações para o comité do fundo;

 ÂA comissão examina o negócio e determina o montante do empréstimo;

 ÂA comissão determina as garantias e seguros exigidos ao empresário;

 ÂA comissão remete o empresário para um banco parceiro do Ministério 
da Integração de Imigrantes para concretizar o empréstimo.

Os cidadãos que regressam, bem como os imigrantes (a maioria 
dos quais são vistos como membros da diáspora judaica) e, em algumas 
circunstâncias, filhos de imigrantes, são elegíveis para estes empréstimos.

E. Canalizar Fundos Privados para Financiar Empresas Privadas 
ou Infraestruturas Públicas

Uma série de iniciativas privadas e público-privadas canalizam 
fundos privados para o desenvolvimento de empresas privadas e projetos 
de infraestruturas públicas. Estes programas vão desde aqueles que 
oferecem oportunidades de investir em empresas selecionadas em países 
em desenvolvimento até aos casos em que governos e empresas privadas 
combinam fluxos de remessas com fundos governamentais e privados para 
financiar projetos de infraestruturas públicas, como a construção de estradas, 
centrais elétricas e escolas. Ao contrário dos programas que oferecem 
aos empresários da diáspora acesso direto a subvenções, empréstimos ou 
formação empresarial para as suas próprias atividades empresariais, estas 
abordagens de investimento potenciam o capital financeiro dos membros 
da diáspora direcionando-o para as empresas e desenvolvimento de 
infraestruturas em países de origem da diáspora.

Nos últimos anos, porém, programas de parceria público-privada - 
como os esforços do Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID), 
investimentos conjuntos das associações da terra natal e o programa 
mexicano Tres por Uno (3x1) que canaliza investimentos coletivos para 
projetos de infraestruturas - têm sido criticados por não se concentrarem 
o suficiente na criação de empresas e empregos, mas por investirem em 
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concretizações que devem ser da responsabilidade do governo. Os governos 
estão agora a perceber a necessidade de mudar a sua atenção para a criação 
de PME e de emprego. As caixas 15 e 16 destacam exemplos de programas 
que estão a tentar responder a esta necessidade.

Caixa 15: A Plataforma de Investimento da Diáspora 
Homestrings

Homestrings é uma plataforma de investimento para a diáspora e outros investidores em todo o 
mundo. Fundada em 2011 pelo investidor norte-americano Eric-Vincent Guichard (que cresceu 
na Guiné), a Homestrings pesquisa e reúne oportunidades de investimento, todas elas com pelo 
menos 66 por cento de hipóteses de produzir retornos de investimento positivos para a diáspora. 
Oferece aos investidores oportunidades para investir um mínimo de £5.000 em fundos, projetos 
e parcerias público-privadas. Os seus colaboradores incluem instituições financeiras e fundos 
privados (incluindo a Actis, os Small Enterprise Assistance Funds [SEAF], o Summit Development 
Group, o Ecobank, a Insparo Asset Management e a TLG Capital) que gerem carteiras de 
investimento em mercados em desenvolvimento e emergentes. A Homestrings não permite que 
indivíduos que tenham um valor líquido inferior a $1 milhão ou aqueles que não tenham tido um 
rendimento anual de pelo menos $200.000 individualmente ou $300.000 com um cônjuge nos 
dois anos anteriores invistam através da sua plataforma.

Fontes: Renee Horne, “Investor vs. Entrepreneur — Who Makes the Most Impact? The Case of the Africa Diaspora,” World 
Entrepreneur Society, 28 de junho, 2011; Homestrings, “Preferences,” www.homestrings.com/Login?ReturnUrl=%2fMe 
mber%2fPreferences; AllAfrica.com, “Online Product to Help Diaspora Invest at Home,” 27 de julho, 2011, http://allafrica.com/ 
stories/201107280606.html.

Caixa 16: O Fundo da Diáspora da Libéria 

O Grupo Khana e a Rede Profissional da Libéria criaram o Fundo da Diáspora da Libéria para 
canalizar as remessas da diáspora para investimentos em PME na Libéria, para ajudar a combater 
a pobreza e criar empregos de forma sustentável. O Fundo de Investimento Social da Diáspora 
da Libéria é detido e gerido pelos liberianos e permite que os membros da diáspora invistam 
em empresas e sectores da economia designados. Os sectores de investimento incluem: 
agronegócio, pescas, recursos naturais, tecnologia, infraestruturas e cuidados de saúde. As suas 
medidas de avaliação do desempenho são a redução da pobreza e a criação de emprego. Para 
criar um acordo de risco partilhado, 75 por cento do fundo é originário da diáspora, enquanto o 
investimento restante de 25 por cento provém de organizações multilaterais, a Corporação para 
Investimentos Privados Internacionais dos EUA (OPIC na sua sigla em inglês), o Banco Mundial, a 
USAID, e outras fontes. Além de proporcionar investimento a empreendedores, o fundo oferece 
também formação em competências empresariais, contabilidade e marketing e mentoria, 
emparelhando empreendedores com especialistas.

Fonte: Fundo da Diáspora Liberiana, “Overview,” http://liberiandiasporafund.org/about_us.htm; “Liberian Professional Network 
Strategic Plan 2011 & Beyond”, www.liberianprofessionalnetwork.org/files/LPN_Strategic_Plan_2011_Beyond.pdf.

3x1 para Migrantes. Fundado em 1999 como uma nova derivação 
do seu antecessor - o programa Dos por Uno (2x1) envolvendo o governo 

https://www.homestrings.com/Login?ReturnUrl=%2fMember%2fPreferences
https://www.homestrings.com/Login?ReturnUrl=%2fMember%2fPreferences
http://allafrica.com/stories/201107280606.html
http://allafrica.com/stories/201107280606.html
http://allafrica.com/stories/201107280606.html
http://liberiandiasporafund.org/about_us.htm
http://www.liberianprofessionalnetwork.org/files/LPN_Strategic_Plan_2011_Beyond.pdf
http://www.liberianprofessionalnetwork.org/files/LPN_Strategic_Plan_2011_Beyond.pdf
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estadual de Zacatecas e o governo federal mexicano - o programa Tres por 
Uno (3x1) fez uma diferença real na capacitação dos migrantes e na promoção 
do desenvolvimento da comunidade local. Cada dólar contribuído por 
um membro da diáspora através de uma associação mexicana no exterior 
é igualado por um dólar de cada um dos governos municipais, estaduais e 
federais. Em 31 de dezembro de 2010, o programa 3x1 funcionava em 28 dos 31 
estados do México254 e tinha aprovado 2.488 projetos, incluindo 874 projetos 
de urbanização e pavimentação; 571 projetos de água potável, drenagem e 
eletricidade; 359 projetos de educação, saúde e desporto; 332 projetos de 
produção; e 56 projetos rodoviários rurais.255 Em 2010, o financiamento total 
de associações de imigrantes e governos locais, estaduais e federais atingiu 
mais de 1.192,8 milhões de pesos (cerca de 100 milhões de dólares).

Para se focar em projetos de infraestruturas sociais, o Secretariado 
de Desenvolvimento Social do Governo Federal (SEDESOL na sigla em 
espanhol) tem um limite financeiro de 800.000 pesos por infraestrutura, 
equipamento ou projeto de serviço comunitário (25 por cento dos custos 
totais do projeto), e um limite de 300.000 pesos para projetos de produção 
(emprego) (50 por cento dos custos totais do projeto). Para estes últimos 
projetos, o governo pode, após a obtenção da aprovação da Comissão de 
Validação e Atenção aos Migrantes (COVAM), aumentar o limite em função 
da dimensão e impacto social do projeto. Em geral, os projetos dividem-se 
em seis categorias principais: educação, saúde e desporto; água potável, 
drenagem e eletricidade; estradas e autoestradas; cultura e recreação; 
melhoria urbana; e projetos comunitários produtivos.

Caixa 17: Cuatro-Por-Uno: Fazer Funcionar as Parcerias 
Público-privadas 

Na esperança de continuar o sucesso do programa 3x1, em 2005, o gigante da transferência de 
dinheiro Western Union anunciou o programa 4x1 - um mecanismo através do qual a Western 
Union (o primeiro participante do sector privado no programa) concede a terceira camada de 
fundos correspondentes, para além dos governos locais, estaduais e federais no México. O 
seu programa inicial foi lançado no estado de Zacatecas em 2005, onde doou fundos para oito 
projetos. Disponibilizou fundos correspondentes de 1,25 milhões de dólares, com 250.000 dólares 
destinados a cada estado mexicano participante. Os tipos de projetos de criação de emprego 
que se qualificam para fundos incluem infraestruturas agrícolas, esforços de conservação de 
recursos naturais e projetos de desenvolvimento económico baseados na comunidade, tais como 
melhorias estruturais ou melhorias técnicas para pequenas empresas existentes, instalações de 
educação e centros de saúde. No entanto, as associações da terra natal devem candidatar-se à 
Western Union para receberem os fundos correspondentes para os projetos de desenvolvimento 
no México. Em 2008, a Western Union financiou mais de 21 projetos em Zacatecas, Veracruz, 
Guanajuato, Michoacan e Guerrero.
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Alguns têm criticado o facto de os custos de transação cobrados por operadores de transferência 
de dinheiro, como a Western Union, serem demasiado elevados. Devolver às comunidades de onde 
retiram os seus lucros através de programas como o programa 4x1 envia uma mensagem positiva 
aos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos da América e aos seus familiares no México.

Fontes: SEDESOL, Subsecretaria de Desenvolvimento Social e Humano, Direção Geral de Seguimento, Cuarto: Informe Trimestral 
2010 H. Cámara de Diputados: Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 (Cidade do México: SEDESOL, 2011), www.
sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/Cuarto_Informe_Trimestral_2010_Anexos.pdf; Western Union, 
“Western Union Expands Initiative to Promote Community, Economic Development in Mexico; Mexican State of Michoacan 
the Second State to Benefit from 4x1 Program,” (nota de imprensa, 23 de junho, 2006), http://ir.westernunion.com/ phoenix.
zhtml?c=203395&p=irol-newsArticle_Print&ID=1429994&highlight=.

Projeto Piloto da GIZ. Em 2007, a Agência Alemã de Desenvolvimento 
Internacional (GIZ), em nome do Ministério Federal alemão para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (BMZ), criou um projeto-
piloto de três anos para envolver organizações da diáspora na Alemanha 
na implementação conjunta de programas de infraestruturas sociais 
que contribuem para o desenvolvimento nos seus países de origem. O 
projeto oferecia cofinanciamento aos investimentos.256 Os objetivos eram 
identificar as condições prévias para uma cooperação bem-sucedida com 
as comunidades da diáspora e fornecer critérios para o desenho de um 
acordo de cooperação com estas comunidades para atividades sem fins 
lucrativos.257 Entre os projetos conjuntos de parcerias da organização GIZ-
diáspora implementados estão:

 ÂO Centro Solar de Bedmoschk no Afeganistão, que criou centrais solares 
e eólicas para fornecer energia e luz a 12 famílias no Afeganistão. 
Dois homens da aldeia receberam formação profissional sobre como 
manter as estações de energia.258

 ÂAfghanisch-Deutscher Ärzteverein (ADAV) e.V., uma organização 
de migrantes na Alemanha que, com o apoio do GIZ, tem treinado 
médicos afegãos através da transferência de competências. A ADAV 
organizou um curso avançado de ultrassonografia de diagnóstico 
para médicos, incluindo cinco mulheres, das províncias do sul e 
sudoeste do Afeganistão. O curso permitiu aos participantes oferecer 
aos pacientes a ecografia nas respetivas localidades. A ADAV planeia 
continuar a oferecer tais cursos. 

 ÂKasser e.V., uma organização de migrantes em Hamburgo que, em 
parceria com uma empresa de engenharia afegã e uma empresa de 
construção local, ajudou a construir uma escola de meninas na cidade 
de Herat, no Afeganistão. A autoridade local de educação gere a 
escola e é responsável por todas as despesas e salários. Operacional 
desde 2008, a escola tem dez salas de aula, uma sala de professores 
e uma biblioteca que servem mais de 200 meninas de famílias 
desfavorecidas. Kasser e.V. está a equipar a biblioteca e a oferecer 
materiais pedagógicos.259

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/Cuarto_Informe_Trimestral_2010_Anexos.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/Cuarto_Informe_Trimestral_2010_Anexos.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/Cuarto_Informe_Trimestral_2010_Anexos.pdf
http://ir.westernunion.com/phoenix.zhtml?c=203395&p=irol-newsArticle_Print&ID=1429994&highlight
http://ir.westernunion.com/phoenix.zhtml?c=203395&p=irol-newsArticle_Print&ID=1429994&highlight
http://ir.westernunion.com/phoenix.zhtml?c=203395&p=irol-newsArticle_Print&ID=1429994&highlight
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Desafios e Lições Aprendidas

Governos, instituições multilaterais, empresas privadas, bancos estatais 
e comerciais, organizações sem fins lucrativos e instituições da diáspora, 
cada uma com as suas vantagens comparativas e áreas de especialização, 
desempenham um papel importante na maximização das contribuições 
da diáspora para o desenvolvimento. Este capítulo discutiu cinco formas 
através das quais governos e outras organizações envolveram as diásporas 
no desenvolvimento: através do acesso à informação, do acesso às redes, do 
acesso à formação, do acesso a fundos e do direcionamento do investimento 
para infraestruturas públicas.

Embora as iniciativas em destaque tenham dado contributos 
valiosos para o envolvimento das diásporas no desenvolvimento, também 
enfrentaram a sua quota-parte de desafios. Esta secção apresenta alguns 
dos principais desafios e lições aprendidas com as suas experiências.

A. Obter Compromissos de Instituições e Particulares

 ÂEncontrar parceiros cuja missão social é ajudar indivíduos desfavorecidos 
ou inexperientes. Muitas organizações, particularmente empresas 
privadas com fins lucrativos (incluindo bancos comerciais), podem 
estar relutantes em participar em projetos relacionados com o 
desenvolvimento envolvendo a diáspora. Os bancos, por exemplo, 
podem considerar os indivíduos com baixo rendimento e com pouca 
formação empresarial ou capital financeiro como um risco que não 
vale a pena correr e, assim, recusam-se a oferecer-lhes empréstimos 
e outros serviços bancários. No entanto, como o BID mostra no caso 
da CAIXA do Brasil, alguns bancos e organizações têm a missão social 
de trabalhar com a «base da pirâmide» e acreditam na formação de 
migrantes para serem futuros líderes empresariais. Sem a participação 
destas instituições, os projetos que visam ajudar os membros da 
diáspora a iniciar negócios ou investir em desenvolvimento podem 
revelar-se insustentáveis.260 

 ÂConstruir instituições fortes com uma perspetiva de longo prazo. De 
acordo com Molly Pollack, diretora da ChileGlobal, algumas das lições 
fundamentais aprendidas na construção de uma organização em rede 
da diáspora incluem: (1) a necessidade de pensar a longo prazo sobre 
como sustentar uma rede; (2) a necessidade de obter apoio político no 
seu país para poder responder rapidamente à mudança dos interesses 
da diáspora; e (3) as vantagens relativas de ter uma adesão seletiva 
em vez de uma adesão aberta, para alcançar um impacto elevado.261 
Os concursos para subvenções empresariais acolhidos pelo Banco 
Mundial e outras organizações foram bem sucedidos na produção 

4
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de uma série de empresas promissoras geridas por membros da 
diáspora que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável 
nos seus países de origem. No entanto, estes concursos tendem a ter 
custos elevados e parecem ser limitados no seu alcance; aqueles que 
não ganham financiamento devem procurar oportunidades noutros 
lugares. Os governos e as organizações internacionais devem primeiro 
determinar se esses sistemas de financiamento criam efetivamente 
empresas sustentáveis que contribuem para o desenvolvimento a um 
custo razoável e, em caso afirmativo, determinar a melhor forma de 
sustentar tais programas.

B. Assegurar a Coordenação entre Parceiros  

 ÂCriar uma loja única para empreendedores da diáspora. Muitas 
organizações oferecem informações ou serviços sobre oportunidades 
de investimento, empreendedorismo e parcerias empresariais. No 
entanto, tendem a agir a título individual, sem coerência política, 
visão ou estratégia globais. Os governos, através dos respetivos 
departamentos de assuntos da diáspora, poderiam criar um portal 
web único que fornecesse a informação que a diáspora precisa de 
saber sobre a criação de negócios, oportunidades de investimento, 
consultas de negócios existentes, custos médios de envio de 
remessas, impostos, licenças, requisitos de capital, empréstimos e 
afins. Outras informações úteis podem incluir ligações a organizações 
em rede da diáspora, institutos de formação, bancos ou organizações 
internacionais com as quais os governos têm parcerias.

 ÂDefinir a estratégia do governo e o quadro político para engajar a 
diáspora. Uma tal política, por exemplo, poderá esclarecer se está 
a promover e a apoiar o empreendedorismo entre os membros 
da diáspora no estrangeiro ou a tentar atrair investimentos e 
empreendedores atuais ou futuros para os seus países de origem. 
Uma forma de garantir que as potenciais empresas vão cumprir as 
prioridades e objetivos do desenvolvimento nacional é definir sectores-
chave para promover o investimento da diáspora. A definição destes 
parâmetros pode ajudar os governos a comunicar as suas prioridades 
económicas aos membros da diáspora, e, assim, estimular a atividade 
empresarial nas áreas onde é mais necessária.

 ÂDefinir as tarefas dos parceiros antes e durante a implementação de 
projetos. Ao implementar projetos que envolvam várias instituições, 
a coordenação entre parceiros é fundamental. A alternativa é a 
duplicação de esforços, desperdício de recursos e a implementação 
lenta ou mesmo falhada dos programas. Todas as partes envolvidas 
numa iniciativa devem delinear e compreender claramente os seus 
papéis individuais e expectativas durante as fases de planeamento e 
implementação do projeto.
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 ÂMobilizar recursos relevantes dos sectores público e privado. Os 
governos de países de origem e destino, agências multilaterais, 
comunidades da diáspora, empresas privadas e um vasto leque 
de organizações da sociedade civil têm recursos para contribuir 
para os esforços de desenvolvimento. A ênfase na construção de 
parcerias entre os diferentes intervenientes é uma boa prática para o 
desenvolvimento em geral e o engajamento da diáspora, em particular.

C. Planear para Situações Inesperadas 

 ÂPlanear para circunstâncias desfavoráveis. Fatores externos 
inesperados, como uma crise financeira ou uma catástrofe natural, 
podem influenciar a escala e a eficácia de qualquer projeto. Quando 
a CAIXA procurava parceiros em instituições bancárias dos EUA, 
enfrentou dificuldades em conseguir a colaboração dos bancos norte-
americanos afetados pela crise financeira global. Depois de muitos 
esforços falhados, conseguiu finalmente estabelecer uma parceria 
com um banco americano, mas o seu calendário pretendido não foi 
cumprido.

 ÂPensar estrategicamente sobre os segmentos da população da 
diáspora a engajar primeiro e como. A qualidade pode ser mais 
importante do que a quantidade quando se tenta criar uma rede 
influente capaz de obter a atenção de um político e informar as 
decisões políticas. Por outro lado, a credibilidade política e um 
empenho alargado podem exigir um esforço de raiz de mobilização 
dos membros da diáspora.

D. Trabalhar com Parceiros Experientes 

 ÂConhecer bem os seus parceiros. Uma das lições-chave que a GIZ 
aprendeu ao realizar os seus projetos com várias organizações da 
diáspora foi que as agências governamentais e outras instituições 
que oferecem apoio a esses grupos devem conhecer bem os seus 
parceiros antes de estabelecer qualquer acordo de cooperação. Por 
exemplo, os governos devem primeiro compreender as competências 
e as capacidades das organizações da diáspora e determinar se os 
membros têm tempo e recursos organizacionais suficientes para um 
envolvimento eficaz. Fariam bem em compreender as relações políticas 
subjacentes e o nível de comunicação das diásporas com os governos 
do país de origem e os atores locais nos sectores privado e sem fins 
lucrativos. Devem avaliar as reivindicações de várias organizações 
da diáspora para representar de forma ampla a comunidade da 
diáspora e fazerem concessões difíceis entre a inclusividade e a 
capacidade de gestão da interação com as diásporas. Além disso, os 
governos dos países de destino devem também encontrar e envolver 
parceiros do sector público adequados nos países de origem e chegar 
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a acordo sobre objetivos mútuos. Os governos e outras instituições 
que oferecem apoio devem garantir que as organizações da diáspora 
tenham um sentido de propriedade sobre quaisquer projetos que 
sejam implementados.

 ÂTrabalhar com parceiros que tenham um histórico comprovado e um 
bom conhecimento do ambiente de negócios local. Embora muitas 
organizações queiram participar em projetos que visem maximizar 
os recursos e energias da diáspora, nem todas estão em condições 
de oferecer apoio benéfico e de alta qualidade. As instituições 
escolhidas para projetos no âmbito de regimes de financiamento 
muito competitivos, por exemplo, devem ter um historial comprovado 
na prestação de serviços como aconselhamento empresarial de 
qualidade, formação ou organização e manutenção de redes da 
diáspora. Ao mesmo tempo, porém, os governos devem encontrar 
formas de construir a capacidade de organizações menos experientes 
para que possam tornar-se parceiros capazes.

 ÂTrabalhar com parceiros que compreendam as necessidades 
específicas das comunidades locais e da diáspora. Embora muitas 
organizações possam estar dispostas e ser capazes de oferecer 
formação genérica de negócios ou realizar projetos de transferência 
de competências, nem todas estão em posição de compreender as 
necessidades locais. Por exemplo, o MIDA Mulheres da Guiné convidou 
membros da diáspora dos países da África Ocidental em vez dos que 
vivem na Europa e na América do Norte a formar mulheres locais sobre 
como iniciar as PME, o que permitiu a transferência de informações 
mais relevantes. Encontrar os parceiros certos pode fazer a diferença 
entre o sucesso e o fracasso na criação de negócios sustentáveis. As 
instituições multilaterais, por exemplo, podem utilizar as suas relações 
com organizações locais para facilitar o acesso ao crédito dos bancos 
locais que oferecem micro empréstimos às pequenas e médias 
empresas. 

 ÂExternalizar tarefas para otimizar custos e eficiência. É irrealista que 
uma única organização consiga fornecer todos os recursos e serviços 
aos membros da diáspora. A oferta de serviços direcionados e de alta 
qualidade exige frequentemente que os governos e outras grandes 
instituições encontrem parceiros adequados que possam fazer um 
melhor trabalho na oferta de programas adaptados às necessidades 
de determinados parceiros. Isto faz sentido tanto do ponto de vista 
prático como financeiro.

E. Tomar Medidas Adequadas, em caso de Conflitos de Interesse

 ÂTomar decisões informadas onde há conflitos de interesses. Os 
doadores devem tomar decisões informadas sobre a possibilidade de 
apoiar projetos que envolvam conflitos de interesses. Por exemplo, 
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as instituições financeiras com fins lucrativos têm um interesse 
em proporcionar formação em literacia empresarial e financeira; 
organizações não representativas da diáspora podem tentar captar 
os benefícios de um projeto para um grupo restrito. Nesses casos, 
os governos devem recolher informações confiáveis e negociar com 
organizações parceiras para fazer os melhores juízos sobre uma 
disposição justa dos recursos.

F. Avaliar e Monitorizar os Projetos 

 ÂAs organizações públicas e privadas devem monitorizar de perto os 
resultados. As organizações que oferecem subsídios ou empréstimos 
competitivos a prestadores de serviços devem monitorizar e avaliar 
continuamente os seus programas. Os prestadores de serviços têm 
também um incentivo para monitorizar de perto os resultados e utilizar 
uma variedade de indicadores para medir o impacto dos programas: 
serviços eficazes levam a empresas sustentáveis e, em alguns casos, ao 
financiamento de instituições governamentais. As instituições privadas 
e públicas que forneçam formação empresarial e empresarial devem 
também monitorizar e avaliar de forma consistente os resultados 
para aprender a fortalecer os seus programas e melhorar os seus 
serviços. Alguns indicadores úteis para avaliar os resultados incluem: 
dados sobre a nacionalidade, sexo, idade e formação daqueles 
que beneficiam de projetos ou programas; o número de empresas 
criadas como resultado do programa; a longevidade das empresas 
criadas ou reforçadas, o número de novas empresas que receberam 
financiamento; o número de clubes ou redes de negócios criados; e o 
número de conselheiros e formadores ativos localmente.

 ÂAjustar os serviços de acordo com as avaliações. O monitoramento 
e avaliação podem fornecer informações importantes sobre os tipos 
de cursos (online vs. presencial, workshops, assistência técnica, 
transferências de competências através de intercâmbios profissionais 
ou esquemas de reintegração, etc.) que são mais eficazes no apoio 
aos aspirantes a empreendedores para realizarem os seus objetivos 
de negócio. Os programas que tiveram um impacto mínimo na criação 
de empresas sustentáveis poderiam ser reconsiderados, enquanto 
aqueles que produziram resultados positivos poderiam ser reforçados. 
As instituições que oferecem serviços em mais de um país devem 
garantir que as instituições parceiras locais cumpram os seus padrões 
de qualidade e ofereçam o mesmo conteúdo e nível de serviço.

G. Considerar Soluções Inovadoras para os Problemas Antigos 

 ÂUtilizar instrumentos financeiros inovadores para promover 
o desenvolvimento sustentável. Para além de proporcionar 
oportunidades de formação e investimento aos membros da 
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diáspora, os governos, as instituições multilaterais e as entidades 
privada, devem pensar criativamente em como potenciar ainda 
mais os recursos que as diásporas têm para oferecer. Uma variedade 
de mecanismos de financiamento inovadores podem canalizar o 
investimento para projetos básicos de infraestruturas públicas e 
serviços sociais. Estes incluem obrigações da diáspora, titularização 
de fluxos de remessas futuros, subvenções públicas e programas de 
fundos de correspondência público-privado.

 ÂAdotar uma abordagem integrada do governo para envolver 
os recursos da diáspora. Os programas de cofinanciamento de 
desenvolvimento têm um histórico comprovado de direcionar recursos 
para projetos de infraestruturas públicas e serviços sociais. Uma das 
forças destes programas é adotarem uma abordagem integrada do 
governo, envolvendo múltiplos ministérios e níveis de governo para 
orientar as políticas de migração e desenvolvimento e identificar 
sinergias. No entanto, um dos desafios que ainda não conseguiram 
ultrapassar é a forma de incentivar um maior investimento em 
áreas produtivas, como a criação de pequenas e médias empresas 
que possam estimular o crescimento do emprego. Entretanto, há 
quem critique programas que usam remessas para investir em 
infraestruturas públicas porque veem a oferta de infraestruturas como 
uma responsabilidade do governo. Em resposta, alguns decisores 
políticos estão a mudar a sua atenção para a utilização das remessas 
e a equipar fundos para a criação de emprego e empreendedorismo.

 ÂAs tecnologias de informação (TI) são um fator chave de sucesso, 
e os projetos que reforçaram a capacidade nesta área são mais 
propensos a ser bem-sucedidos. Garantir o hardware e software 
adequados é essencial para que as empresas possam acompanhar as 
preferências dos clientes, como ter informação em tempo real sobre 
os preços de mercado; analisar os fatores de risco dos empréstimos; 
comunicar entre ramos, além-fronteiras e verticalmente na cadeia 
de valor; demonstrar produtos a potenciais clientes que consultam 
os processos de empréstimo; aceitar pagamentos de empréstimos; 
permitir que os clientes acedam à informação sobre as suas contas e 
realizem inúmeros outros processos de negócio. Esta é uma área onde 
consultores experientes acrescentam grande valor, dada a rapidez 
com que as tecnologias da informação evoluem.

 ÂNa escolha das empresas a apoiar, o conhecimento do contexto local 
é importante, e não apenas o plano de negócios. No programa da UE 
de Retorno de Afegãos Qualificados (RQA), a OIM indicou que, para 
além de uma avaliação do plano de negócios dos candidatos, procurou 
candidatos que se apresentassem como aptos na antecipação e resolução 
de problemas que poderiam encontrar no Afeganistão. A maioria dos 
beneficiários selecionados para subvenções foram bem preparados e 
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dotados de recursos. Mas, num caso, um beneficiário aparentemente 
assumiu que a eletricidade da cidade estaria disponível quando os seus 
cursos de computador começassem, e não orçamentou nada para um 
gerador estável; e o seu negócio falhou. Mas exemplos como este, em 
que os beneficiários de subvenções UE-RQA desconheciam claramente 
as condições de mercado existentes, foram raros.262 Com base na baixa 
taxa de encerramentos de negócios por empresas inquiridas (2 em 8), a 
estratégia da OIM de escolher candidatos com boas qualificações para 
gerir uma empresa foi um sucesso.
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Capítulo 8: Do «Retorno do Talento» à 
«Circulação de Cérebros» ao «Retorno 
Virtual»: A evolução das Ideias sobre a 
Transferência de Capital Humano

No mundo de hoje, a competitividade de um país na economia global, 
a sua produtividade e o seu crescimento económico dependem de uma 
mão de obra cujas competências e conhecimentos são constantemente 
melhorados. Mas muitos países não têm sistemas educativos capazes 
de enfrentar este desafio e muitos outros veem os seus trabalhadores 
mais qualificados emigrarem para centros de inovação modernos onde 
profissionais, engenheiros, cientistas e inventores se reúnem e trabalham 
de forma colaborativa e competitiva. Com efeito, muitos países estão 
isolados não só dos fluxos globais de comércio e de capitais, mas também do 
conhecimento e da tecnologia que os tornam possíveis.

Recentemente, porém, conceitos como o «ganho de cérebros», «banco 
de cérebros», e «circulação de cérebros» 263 ganharam destaque, sinalizando 
um interesse crescente em encontrar formas de usar as habilidades e 
experiência da diáspora para preencher conhecimentos e lacunas de 
competências nos seus países de origem. Apoiados por políticas inovadoras, 
estes conceitos estão a ajudar a atrair emigrantes qualificados e seus 
descendentes empenhados nos seus países de origem - onde eles partilham 
as suas competências profissionais como professores, mentores, diretores 
de investigação ou simplesmente profissionais que realizam serviços em 
missões de retorno. 

Transferência de Capital Humano: Um menu de opções viáveis

1. Envolver as diásporas como profissionais para colmatar lacunas de recursos e de conhecimentos

• Pedir às diásporas que ofereçam o seu tempo e experiência 
• Oferecer incentivos materiais e não materiais em troca de serviços
• 2. Administrar programas de «retorno» em parceria com atores privados

2. Envolver as diásporas como parceiros

• Apoiar a investigação colaborativa entre diásporas e atores locais
• Ligar comunidades de forma transnacional através de acordos de geminação

3. Engajar as diásporas como membros e líderes de redes científicas e técnicas.
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Lições Aprendidas e Principais Desafios 

1. Adotar uma abordagem orientada para a procura

2. Mapear o conjunto de potenciais participantes à partida

3. Oferecer incentivos adequados para atrair a população da diáspora pretendida

4. Preparar-se para o facto de as diásporas nem sempre estarem plenamente conscientes ou 
atualizadas do contexto local prevalecente nos seus países de origem

5. Criar organismos ou postos especiais para facilitar a implementação 

6. Estabelecer um prazo adequado para o investimento 

7. Assegurar uma participação significativa das principais partes interessadas 

8. Investir numa estratégia eficaz e multifacetada de disseminação

9. Monitorizar a implementação de projetos

10. Envolver o sector privado

11. Garantir infraestruturas eficientes no destino para tornar eficazes os programas inovadores.

Tendências de Programas e de Políticas 

As ideias sobre os melhores meios para transferir o capital humano 
evoluíram ao longo do tempo. Geralmente, enquadram-se em três grandes 
categorias. Os governos contrataram membros da diáspora como:

 ÂProfissionais que preenchem as lacunas críticas de recursos e 
conhecimentos diretamente através do retorno permanente, 
temporário ou mesmo virtual dos migrantes.

 ÂParceiros que apoiam os indivíduos locais numa troca de recursos e 
conhecimentos a longo prazo.

 ÂMembros de redes científicas, técnicas e empresariais com as quais 
podem ser desenvolvidas potenciais oportunidades de investigação, 
negócios e investimento no país de origem.

A. Envolver as Diásporas como Profissionais 

Muitos dos primeiros programas para envolver as diásporas atraíram 
os membros de volta aos seus países de origem como profissionais que 
preencheriam diretamente os recursos e as lacunas de conhecimento através 
de um retorno permanente, temporário e até «virtual».

1. Pedir às Diásporas que Voluntariem o seu Tempo e Experiência

Alguns programas apelam ao altruísmo da diáspora e fornecem poucos, 
ou nenhuns, incentivos. Dominica, por exemplo, pediu aos membros da sua 
diáspora que ajudassem a criar o Dominica State College, uma instituição de 

1
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ensino superior. Os dominicanos sediados nos EUA que ocupavam cargos 
de gestão em universidades americanas voluntariaram-se para desenvolver 
o currículo da universidade, construir a sua estrutura e organizar o seu 
lançamento.264 Todos ofereceram os seus serviços gratuitamente.

Da mesma forma, em 2007, o Serviço Universitário Canadiano no 
Exterior e o Serviço Voluntário No Exterior do Canadá (CUSO-VSO) iniciaram 
um programa de voluntariado para envolver a diáspora guianesa no Canadá. 
O programa destina-se a desenvolver o trabalho do Projeto de Educação 
de Professores do Canadá-Guiana (CGTEP), uma associação de professores 
aposentados de origem guianesa.265 Desde a década de 1980, a CGTEP tem 
vindo a organizar professores de origem guianesa residentes no Canadá para 
trabalhos de voluntariado de verão em áreas rurais da Guiana para formar 
professores e expandir oportunidades educativas.

A Eritreia encoraja os membros da diáspora a voltar e a prestar 
serviços médicos que vão desde o desenvolvimento de escolas médicas até 
à prestação de tratamento e à realização de cirurgias. De acordo com Hanna 
Simon, do Departamento de Eritreus no Exterior, os retornados normalmente 
já trabalham há vários anos na Eritreia. Regressam normalmente em grupos, 
no caso dos médicos, e ficam por vários anos. A Eritreia trabalha em estreita 
colaboração com a Missão da Eritreia na Alemanha e, com a ajuda de 
associações da diáspora nos Estados Unidos da América e em Cuba, abriu 
recentemente uma escola de medicina.266

2. Oferecer Incentivos Materiais e Não Materiais em Troca de 
Serviços

Embora os países de origem possam aproveitar o poder dos voluntários, 
a maioria das iniciativas de «retorno de talentos», no entanto, inclui incentivos 
materiais e não materiais. Normalmente, os governos identificam indivíduos 
bem sucedidos e tentam persuadi-los a voltar para conduzir pesquisas ou 
estabelecer as suas próprias empresas, oferecendo-se para cobrir os custos de 
deslocação, aumentar o seu salário, subsidiar a sua hipoteca na compra de uma 
nova casa, fornecer capital inicial ou subsequentes injeções de capital para as 
suas empresas, e outros.267 A abordagem não é nova. A província de Taiwan da 
China foi pioneira nesta abordagem já na década de 1960 (ver Caixa 1).
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Caixa 1: Engajar a Diáspora de Taiwan

Desde 1960, a província de Taiwan da China recrutou académicos na diáspora, fornecendo-lhes 
vários incentivos, como um subsídio de viagem (que pode cobrir as passagens aéreas e subsídios 
conexos aos estudiosos que regressam e seus dependentes) e a assistência à inserção no mercado 
de trabalho. Estes incentivos são oferecidos através da sua Comissão Nacional da Juventude, um 
gabinete de nível governamental.

Os esforços intensificaram-se ao longo do tempo, e na década de 1980 as autoridades ofereceram 
incentivos significativos para persuadir membros experientes da diáspora a iniciar segundas 
carreiras na província de Taiwan, na China. Estes incluíam salários a par com os do estrangeiro, 
subsídios para habitação e educação infantil, e um ambiente de trabalho com instalações, 
instrumentos e equipamentos de última geração.

Em 1980, as autoridades taiwanesas também abriram o Parque Industrial de Base Científica 
Hsinchu, cujo objetivo era replicar a densa concentração de conhecimentos criativos encontrados 
no Silicon Valley da Califórnia, onde trabalham muitos especialistas de origem taiwanesa. As 
autoridades forneceram uma infraestrutura planeada para as empresas, incluindo incentivos 
como habitação ocidental subsidiada, escolas e serviços comerciais. Mais importante ainda, a 
província de Taiwan da China ofereceu financiamento de capital de risco a empresas inovadoras 
da diáspora. O Parque tem sido extremamente bem-sucedido. Considerado um destino atraente 
para empresas estrangeiras e de alta tecnologia, em 2000, o Hsinchu empregava 102.000 pessoas 
e gerava 28 mil milhões de dólares em vendas. Taiwaneses baseados nos EUA detinham 113 
das 289 empresas do parque nesse ano; 70 mantinham empresas também em Silicon Valley. 
Os retornados eram altamente qualificados, com quase 500 deles com educação ao nível de 
doutoramento.

Fontes: Kevin O’Neil, “Brain Drain and Gain: The Case of Taiwan,” Migration Information Source, setembro 2003, www.
migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=155; AnnaLee Saxenian, The New Argonauts (Cambridge: Harvard University 
Press, 2006); AnnaLee e Jinn-Yuh Hsu, “The Silicon Valley- Hsinchu Connection: Technical Communities and Industrial Upgrading,” 
Industrial and Corporate Change, 10 (4); Shirley L. Chang, “Causes of Brain Drain and Solutions: The Taiwan Experience,” Studies 
in Comparative International Development, 27 (1): 27-43.

Outros seguiram o exemplo. Na China, foi criado em 1989 um centro 
de serviços para retornados, que tem apoios para habitação, compras isentas 
de impostos para computadores e automóveis, e ofertas de passagens 
aéreas de ida e volta para estudantes autofinanciados.268 Desde a década 
de 1990, foram estabelecidos vários parques científicos, zonas especiais de 
desenvolvimento e complexos de alta tecnologia na capital chinesa, Pequim, 
bem como na maioria das cidades provinciais chinesas.

Entre 1994 e 1998, a Jamaica implementou o Programa de Retorno 
de Talentos, que ofereceu uma série de generosos incentivos financeiros 
para atrair os retornados. Estes incluem um subsídio de reentrada (único), 
um subsídio mensal de salário, uma passagem aérea unidirecional para o 
candidato e a sua família imediata, cobertura de até 50 por cento do custo do 
transporte de bens domésticos, dois anos de seguro médico e de acidentes, 
e até mesmo a disponibilização dos instrumentos e literatura necessários 
para o trabalho do candidato.269

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=155
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=155
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=155
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Da mesma forma, no Uruguai, a Comissão Sectorial de Investigação 
Científica (CSIC) foi fundada em 1990 na Universidade da República. Iniciativas 
específicas incluíram um programa de contratação de cientistas que deu 
preferência aos retornados, bem como um programa de apoio económico 
para facilitar a integração dos retornados no ambiente universitário.270

Após o fim da ditadura na Argentina, em 1983, o governo anunciou 
medidas para incentivar o regresso dos exilados e criar laços com os 
expatriados que pudessem ajudar nos esforços de desenvolvimento do país. 
Para além desta política geral, o Conselho Nacional de Investigação Científica 
e Tecnológica (CONICET) implementou esforços específicos para o retorno da 
diáspora, tais como a subsidiação das passagens aéreas, bem como os custos 
de deslocação e instalação dos retornados e das suas famílias directas.271

Outros países de origem, como a Croácia e a Tailândia, também 
reconheceram a importância de oferecer benefícios atraentes para atrair 
de volta as suas diásporas. Segundo Alessia Pozzi, embora a Croácia tenha 
o que considerou ser uma «boa comunidade científica», não está ao nível 
da Alemanha e de outros países desenvolvidos da Europa.272 A Croácia está, 
portanto, a oferecer instrumentos financeiros atraentes para incentivar as 
instituições de investigação locais a melhorarem as suas instalações. Da 
mesma forma, o governo tailandês está ciente de que o seu atual pacote 
de incentivos ao abrigo do programa Reverter a Fuga de Cérebros não 
é suficientemente competitivo para muitos potenciais participantes. De 
acordo com Noppawan Tanpipat, o governo está a trabalhar para melhorar o 
programa para recrutar o talento de que o país precisa.273

3. Encontrar a Melhor Combinação de Incentivos 

Como é que os países conseguem a melhor combinação de incentivos 
- isto é, um pacote que pode atrair a diáspora pretendida sem incorrer no 
ressentimento dos atores locais? Nas palavras do inspetor-geral da Organização 
Internacional para as Migrações referindo-se ao contexto do programa 
Migração para o Desenvolvimento em África (MIDA), «os migrantes são, em 
certa medida, já privilegiados e ... não devem ser os beneficiários, mas sim 
os investidores.»274 Atualmente, a maioria dos profissionais acredita que 
pagar aos membros da diáspora três a quatro vezes mais do que aos locais 
é injusto.275 Desde o início do programa MIDA Grandes Lagos (2009-12), por 
exemplo, os especialistas realizaram tarefas de forma voluntária e receberam 
um subsídio de subsistência para cobrir as suas despesas diárias.276
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Como mostra a Caixa 2, é importante elaborar um pacote de incentivos 
adequado à situação local. O que funciona num lugar não funcionará noutro. 
Em alguns locais, os membros da diáspora podem ser «vistos como tendo 
fugido de um regime difícil ou de condições económicas difíceis para viver 
uma vida fácil». Assim, como diz o especialista em migração da Universidade 
de Sussex, Ronald Skeldon, aqueles que ficaram para trás podem não os 
receber necessariamente de volta «de braços abertos».

Caixa 2: Quando é que os Incentivos são Adequados?

Quando a China começou a atrair as suas diásporas no início da década de 1990, os observadores 
notaram que se criou um grande ressentimento e fissura em relação aos retornados, chamados 
«fações das tartarugas marinhas que regressam», e aqueles que nunca partiram, ou a «fação das 
tartarugas terrestres». Em 2006, David Zweig escreveu: «A decisão das unidades de favorecer 
os ‘forasteiros’ que estudaram no estrangeiro sobre membros antigos da sua unidade que não 
estiveram no estrangeiro foi criticada como “desistir de um filho para obter um genro».

Luo Keren, Fei Guo e Huang Ping também observaram este problema na China, argumentando 
que o tratamento especial que os retornados desfrutavam, embora útil para os seduzir a retornar, 
criava tensões entre os retornados e os seus homólogos locais.

Entrevistas aprofundadas conduzidas por Dovelyn Agunias com estudiosos na China sugerem, no 
entanto, que os locais mudaram a sua visão dos retornados ultimamente.

Henry Wang, presidente da maior organização chinesa de repatriamento patrocinado pelo 
governo, e Biao Xiang e Hongxing Cai, ambos investigadores académicos, descobriram que as 
tensões aliviaram por várias razões. Por um lado, a qualidade dos retornados tem melhorado nos 
últimos anos. Os investigadores locais veem os membros da diáspora menos como concorrentes 
e mais como parceiros que podem trazer recursos financeiros e conhecimento para a mesa. 
A distinção entre as tartarugas terrestres e marinhas também começa a esbater-se, uma vez 
que o talento local pode agora sair da China mais facilmente para participar em conferências 
internacionais, seminários e programas de intercâmbio de curto prazo. Mais retornados decidem 
ficar na China, especialmente no sector empresarial. Como se pode esperar, estes recém-
chegados são mais recetivos às diásporas do que aqueles que nunca partiram.

Os pacotes agressivos e competitivos discutidos mais tarde (Ver Caixa 4) que o Governo chinês 
atualmente fornece devem ser vistos no contexto de uma China em rápida mudança. Outros 
países podem optar por seguir um caminho diferente. A Croácia, por exemplo, descobriu que as 
tensões entre cientistas locais e da diáspora são limitadas se existirem programas paralelos que 
ajudam os cientistas locais a competir por financiamento nacional e internacional. Curiosamente, 
um número crescente de cientistas croatas locais está a descobrir que a colaboração com 
membros da diáspora muito respeitados aumentou as suas hipóteses de obter financiamento 
adicional, especialmente de fontes privadas. 

Além disso, os governos devem assegurar, no mínimo, que os retornados estejam qualificados para 
os seus postos de trabalho e não prejudiquem os trabalhadores locais ou as empresas existentes.

Fontes: Entrevistas de Henry Wang, Biao Xiang, e Hongxing Cai por Dovelyn Agunias, citado em Agunias, “Engaging the Mauritian 
Diaspora: Lessons from the International Community” in Skills and Technology Absorption in Mauritius, ed., Giuseppi Iarossi 
(Washington, DC: Banco Mundial, a aguardar publicação); Luo Keren, Fei Guo, and Huang Ping, “China: Government Policies and 
Emerging Trends of Reversal of the Brain Drain” in Return Migration in the Asia Pacific, eds. Robyn Iredale, Fei Guo, e Santi Rozario 
(Cheltenham, UK  and Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2003).
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Os governos devem estar prontos para aproveitar os recursos 
financeiros e técnicos do sector privado, de outros governos e de 
organizações internacionais para partilhar eficaz e agressivamente os custos 
da participação da diáspora. Por exemplo, o MIDA Grandes Lagos descobriu 
que a colaboração entre universidades em países de acolhimento e países de 
origem minimiza os problemas de integração dos retornados.

4. Administrar Programas de «Retorno» em Parceria com Atores 
Privados

Em vez de começar do zero, alguns governos optaram por associar-
se a organizações internacionais e basear-se em programas existentes com 
capacidade comprovada de transferência de capital humano. 

Inicialmente, os governos procuraram promover o regresso permanente 
da diáspora. Mas nos últimos anos reavaliaram esta abordagem. Em vez de 
se concentrarem no regresso definitivo dos migrantes aos seus países de 
origem como medida de sucesso, os governos reconhecem agora que as 
diásporas podem preencher diretamente os recursos humanos e as lacunas 
de conhecimento quando regressam temporaria ou mesmo virtualmente. 
Três desses projetos administrados pela OIM são descritos a seguir.

Retorno de Afegãos Qualificados (RQA). Após a expulsão do governo 
talibã em 2001, a Administração de transição islâmica afegã (mais tarde a 
Administração da República Islâmica do Afeganistão) abriu caminho para que 
os afegãos no exterior regressassem à sua terra natal. A OIM, em cooperação 
com o novo governo, ajudou a facilitar o regresso de afegãos educados e 
altamente qualificados de todo o mundo. O objetivo era identificar os 
cidadãos afegãos residentes no estrangeiro com qualificações e origens 
relevantes e facilitar o seu emprego em diferentes sectores da economia 
afegã.277

Com o cofinanciamento da Comissão Europeia (CE), o Programa de 
Retorno de Afegãos Qualificados de Países da União Europeia (UE) (EURQA) 
começou em março de 2003 e durou 28 meses. Os participantes elegíveis 
tinham de ser residentes de um Estado-Membro europeu e cumprir critérios 
educativos e profissionais pré-determinados. Embora os participantes 
fossem autorizados a permanecer permanentemente no Afeganistão, a 
RQA foi concebida principalmente para facilitar um retorno voluntário e 
temporário que durasse entre seis meses e um ano.
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O programa EU-RQA ofereceu um pacote de assistência para cobrir 
as despesas e necessidades básicas dos participantes e para atrair um forte 
conjunto de talentos. Os participantes empregados nos sectores público e 
privado receberam um bilhete de ida e volta do seu país de acolhimento 
da UE para o Afeganistão, um subsídio de instalação único de 600 euros (ou 
o equivalente em dólares) e um salário mensal de 300 euros. As mulheres 
recebiam mais 50 euros por mês como incentivo extra.

Os participantes que estabeleceram as suas próprias empresas 
receberam um bilhete de avião, um subsídio de instalação e até 5.000 euros 
para a aquisição de equipamentos ou mantimentos.278 O papel da OIM foi o 
de facilitar o processo com a ajuda dos governos afegãos e europeus.

Uma avaliação externa encomendada no final do programa reportou 
resultados promissores. A avaliação de campo revelou que quase todos 
os participantes foram colocados em posições importantes devido às 
suas elevadas qualificações. Muitos chefiaram departamentos, alguns 
supervisionaram processos técnicos, e a outros foram atribuídas funções 
administrativas e de gestão fundamentais, tais como contratos públicos ou 
contabilidade. Os beneficiários empregados em empresas privadas foram 
geralmente expostos a muitos aspetos da empresa em vez de a um único 
departamento ou subescritório.279

A maior parte dos participantes foram bem colocados em função da 
sua posição e possuíam as aptidões necessárias, tipicamente adquiridas em 
trabalhos anteriores. Introduziram novas competências, técnicas, métodos 
e tecnologias no local de trabalho e como trouxeram «profissionalismo e 
exatidão» a tarefas como a contabilidade e a manutenção de registos.280

Migração para o Desenvolvimento em África (MIDA). À semelhança 
do RQA, o programa MIDA visa mobilizar as competências e recursos 
financeiros das diásporas africanas para apoiar projetos de desenvolvimento 
em casa. Descrito como um programa de capacitação, o MIDA centra-se em 
facilitar o movimento temporário e não implica o retorno permanente dos 
migrantes.281

O MIDA apoia o retorno a curto e a longo prazo ou virtual dos expatriados 
com competências em sectores-chave. O projeto tem mais potencial de 
desenvolvimento incorporado no seu desenho do que as iterações anteriores 
de programas de retorno de nacionais qualificados (RQN). Na República 
Democrática do Congo, no Ruanda e no Burundi, por exemplo, o MIDA está a 



175

CA
PÍ

TU
LO

 8
: D

O
 «

RE
TO

RN
O

 D
O

 T
A

LE
N

TO
» 

À 
«C

IR
CU

LA
ÇÃ

O
 D

E 
CÉ

RE
BR

O
S»

 A
O

 «
RE

TO
RN

O
 

VI
RT

U
A

L»
: A

 E
VO

LU
ÇÃ

O
 D

A
S 

ID
EI

A
S 

SO
BR

E 
A 

TR
A

N
SF

ER
ÊN

CI
A 

D
E 

CA
PI

TA
L 

H
U

M
A

N
O

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

ser incorporado nos documentos nacionais de estratégia para a redução da 
pobreza ou no seu equivalente.282

Embora o MIDA tenha uma estratégia genérica, a OIM desenha projetos 
MIDA específicos de acordo com o país, região e/ou sector de atividade. 
Em cada país, é criado um comité de acompanhamento multissectorial 
com o objetivo de promover uma maior coordenação e coerência política 
nos governos. As redes dos participantes reforçam as interações entre os 
países de origem e de destino, que por sua vez estimulam visitas de retorno 
adicionais, ou projetos de desenvolvimento envolvendo a diáspora e/ou a 
utilização produtiva das remessas.283

O MIDA é implementado em 11 países africanos - Benim, Burundi, 
Etiópia, Gana, Guiné, Quénia, República Democrática do Congo, República 
Unida da Tanzânia, Ruanda, Senegal e Uganda. As avaliações de três destes 
projetos revelaram resultados cautelosamente otimistas.

 ÂO Programa MIDA Grandes Lagos, financiado pela Cooperação belga 
para o Desenvolvimento, apoia o reforço de capacidades na saúde, 
educação e desenvolvimento rural, encontrando especialistas da 
diáspora dos Grandes Lagos na Europa para colmatar a escassez de 
competências nestes países. O programa nas suas várias fases tem 
apoiado as instituições parceiras locais; o ensino à distância utilizando 
novas tecnologias de informação (como um curso de e-learning em 
medicina na Universidade de Lubumbashi); canais de remessas 
seguros, eficazes e de baixo custo; e investimentos na região. Em 
menos de três anos, mais de 250 expatriados congoleses, ruandeses 
e burundianos participaram neste programa.284 Atualmente na 
Fase 4, o programa adotou uma abordagem multianual baseada no 
lançamento à apresentação  de propostas de projetos de capacitação 
desenvolvidos com a ajuda de especialistas da diáspora e que são 
implementados com base nas suas missões de peritos - nos domínios 
da saúde, educação e desenvolvimento rural. Vinte e quatro projetos 
plurianuais estavam em curso no momento da elaboração deste 
manual nos três países participantes.285

 ÂO Projeto MIDA Gana Saúde destina-se a migrantes da Europa 
(principalmente Reino Unido e Holanda) que apoiem o fortalecimento 
de hospitais e outras instituições e saúde do sector público e privado. 
Muitas vezes apresentado como um exemplo concreto de migração 
e de desenvolvimento em discussões ministeriais e da UE e em 
documentos políticos, o MIDA Gana facilita o retorno temporário 
dos profissionais de saúde da diáspora. Uma avaliação do programa 
sugere que, embora pequeno, o projeto tem alargado a colaboração 
entre indivíduos e instituições do Gana e dos países de destino dos 
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migrantes. Ao contrário de outros programas MIDA, o MIDA Gana 
também facilita a formação de curta duração na Europa de profissionais 
de saúde residentes no Gana.286

 ÂO MIDA Itália foi um projeto-piloto apoiado pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros italiano. Implementado entre 2003 e 2004, o 
projeto testou o nível de interesse dos migrantes da África Subsariana 
para se envolverem no desenvolvimento socioeconómico nos seus 
países de origem. A Etiópia e o Gana foram selecionados para a 
implementação das suas atividades-piloto. O MIDA Itália registou 
200 associações de migrantes, criou um portal e uma base de dados 
nacional para os migrantes etíopes interessados em participar em 
atividades de desenvolvimento, e avaliou mais de 150 propostas de 
projetos de pequenas e médias empresas (PME) de organizações 
africanas de migrantes.287

Regresso Temporário de Nacionais Qualificados (TRQN) - Holanda. 
A OIM oferece aos migrantes qualificados na Holanda a oportunidade de 
ajudar na reconstrução dos seus países de origem. Trata-se do retorno 
temporário dos migrantes para o seu país de origem para executar trabalhos 
para os quais não existem conhecimentos locais. No âmbito deste projeto, 
foram realizadas missões temporárias no Afeganistão, Bósnia-Herzegovina, 
Etiópia, Geórgia, Serra Leoa e Sudão.

Os migrantes na Holanda que queiram ajudar na reconstrução dos 
seus países de origem podem inscrever-se na OIM para uma colocação 
temporária remunerada que varia na duração (algumas semanas a três 
meses). As instituições de acolhimento com vagas de emprego nos países 
em causa também podem inscrever-se na OIM, o que os ajudará a encontrar 
candidatos qualificados. Além de facilitar o retorno físico dos trabalhadores 
ao seu país de origem, a OIM também organiza missões de retorno virtual, 
nas quais os participantes trabalham via Internet ou videoconferência. No 
momento da escrita deste manual, o TRQN facilitou cerca de 300 missões de 
retorno temporário a seis países.288
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Caixa 3: OIM: 50 Anos de Programas de Retorno de 
Talentos 

A OIM tem implementado programas de retorno de talentos na América Latina há quase 50 anos, 
e em África e na Ásia há quase 30 anos.

Na década de 1960, os governos latino-americanos perceberam que um número significativo dos 
seus profissionais e trabalhadores qualificados migravam para países desenvolvidos e sentiam 
a necessidade de atrair migrantes qualificados a regressar e ajudar a responder aos desafios de 
desenvolvimento prevalecentes. Em 1964, a OIM, então chamada Comité Intergovernamental 
para as Migrações Europeias (ICEM), lançou o Programa De Migração Seletiva (SELMIG), que 
envolveu a deslocação de profissionais, técnicos e trabalhadores migrantes de nacionalidade 
europeia para a América Latina. 

A OIM continuou a facilitar o regresso dos migrantes à América Latina na década de 1970 com o 
programa Retorno de Nacionais Qualificados. A ausência de barreiras linguísticas e de reduzidos 
esforços de integração e adaptação cultural tornaram os peritos expatriados numa alternativa 
superior, dado o elevado custo de fixação de peritos de origem europeia na América Latina. Por 
outras palavras, o retorno permanente dos peritos expatriados foi visto como uma abordagem 
mais eficaz para combater a fuga de cérebros, em comparação com a deslocação de curto prazo 
de especialistas estrangeiros.

A abordagem ao regresso de talentos foi expandida na década de 1980 para África e Ásia e 
continuou até aos dias de hoje. Os programas identificam candidatos adequados para lugares-
chave pré-determinados nos sectores público e privado do país de origem, cujos perfis têm de ser 
depois rastreados e aceites pelos seus empregadores. Há uma vasta abrangência nas profissões 
envolvidas que incluem medicina, engenharia, ciências, educação, economia e informática.

Fonte:  Organização Internacional para as Migrações (OIM), The MIDA Experience and Beyond.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
de Transferência de Conhecimentos através de Expatriados Nacionais 
(TOKTEN). Este programa facilita consultorias de curto prazo voluntárias, 
variando tipicamente entre três semanas e seis meses. Lançado em 1977 na 
Turquia e centrado em cientistas, especialistas em tecnologia e gestores de 
origem turca residentes no estrangeiro, o TOKTEN expandiu-se desde então 
para pelo menos 50 outros países em desenvolvimento.289 O TOKTEN permite 
que profissionais com pelo menos um mestrado ou equivalente e uma 
experiência profissional de trabalho significativa regressem aos seus países 
por um curto período de tempo para transmitir competências adquiridas 
no estrangeiro. Normalmente, os consultores do TOKTEN dedicam-se a 
tarefas que os consultores internacionais poderiam desempenhar. Em vez 
de honorários profissionais, os consultores da TOKTEN recebem subsídios 
diários, são reembolsados pelas despesas de viagem e recebem seguro 
médico.
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O TOKTEN é especialmente ativo na Cisjordânia e em Gaza. Desde 1994, 
o programa colocou mais de 400 profissionais palestinianos expatriados em 
cargos de consultoria e planeamento de alto nível nas principais instituições 
palestinianas, incluindo os principais ministérios da Autoridade Palestiniana, 
organizações não governamentais e instituições do sector privado. Além 
disso, cerca de 18 por cento dos consultores do TOKTEN decidiram regressar 
permanentemente ao Território Palestiniano Ocupado.

Como nota o analista do Migration Policy Institute (MPI), Aaron 
Terrazas, numa análise ao TOKTEN, trata-se «indiscutivelmente do programa 
formal mais antigo destinado a facilitar o voluntariado da diáspora» e 
inicialmente tinha quatro objetivos principais:290

 ÂReduzir o custo da assistência técnica;

 ÂPermitir que os países em desenvolvimento tenham acesso a 
consultores com competências linguísticas ou culturais pretendidas;

 ÂPromover o potencial retorno dos expatriados qualificados ou o seu 
engajamento a longo prazo com o seu país de origem;

 ÂDespolitizar o trabalho voluntário orientado para o desenvolvimento, 
uma vez que a superintendência do PNUD permite haver autonomia 
da política.

Os escritórios do PNUD nos países participantes administram o 
programa com o apoio do programa dos Voluntários das Nações Unidas e 
dos governos dos países participantes, bem como dos outros doadores e, em 
alguns casos, do sector privado.

Programa de Regresso de Peritos. O Centro Internacional de 
Migração e Desenvolvimento (CIM), uma operação conjunta da Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e dos Serviços Internacionais 
de Colocação (ZAV) da Agência Federal de Emprego da Alemanha, é a 
organização de recrutamento de recursos humanos da Agência Alemã 
para a Cooperação para o Desenvolvimento. O CIM iniciou o Programa de 
Integração de Peritos há mais de 25 anos, ligando organizações de países 
parceiros que necessitavam de colaboradores qualificados com peritos 
altamente qualificados da Alemanha e de outros países da UE.

O CIM evoluiu para reconhecer a diáspora como um recurso valioso. 
O seu Programa de Retorno de Peritos apoia indivíduos de países em 
desenvolvimento, emergentes e de transição que vivem e trabalham na 
Alemanha ou que completaram a sua educação ou formação nesse país 
para regressarem ao seu país de origem e utilizarem as suas competências 
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e conhecimentos. O CIM presta serviços de consultoria e recrutamento, 
bem como apoio financeiro em posições importantes para a política de 
desenvolvimento.

O Programa de Retorno de Peritos permite aos peritos da diáspora 
serem o mais eficazes possível, aplicando os seus conhecimentos, 
experiências e contactos nos locais certos. Os seus objetivos são promover a 
migração internacional como fator positivo no desenvolvimento e incentivar 
a transferência de conhecimento através da integração profissional 
de especialistas retornados. Visa igualmente estabelecer os peritos 
retornados como construtores de pontes para a cooperação económica e de 
desenvolvimento internacional.291

Desde 2004, o Programa de Peritos tem assistido mais de 10.000 
pessoas no planeamento da carreira, regresso aos seus países de origem e 
na procura de posições adequadas naquele país. Pode ser oferecido apoio 
financeiro aos especialistas que regressam aos seguintes países em parceria 
com a CIM: Afeganistão, Bolívia (Estado Plurinacional de), Brasil, Camarões, 
Chile, China, Colômbia, Egito, Etiópia, Geórgia, Gana, Índia, Indonésia, 
Jordânia, Marrocos, Mongólia, Paquistão, Peru, República Árabe Síria, 
Tunísia, Turquia e Vietname, bem como o Território Palestiniano Ocupado.292

B. Engajar as Diásporas como Parceiros

Iniciativas mais recentes reconhecem que os membros das diásporas 
são úteis não só como profissionais que podem preencher lacunas de recursos 
humanos e conhecimentos nos seus países de origem, mas como fontes de 
conhecimento, influência e perspetivas de emprego, independentemente do 
seu regresso. Alguns países optaram por construir parcerias entre os atores 
internos e a diáspora, iniciando uma nova onda de programas que vão além 
do modelo de retorno de talentos e visam estabelecer uma troca de recursos 
e conhecimento mais sustentável.

1. Pesquisar com a Colaboração entre as Diásporas e os Atores 
Locais

Os projetos de parceria normalmente visam indivíduos e envolvem 
investigação colaborativa.

Programa de Introdução de Talentos Baseados em Disciplina nas 
Universidades. Uma das iniciativas recentes da China, mais conhecida como 
o Projeto 111, permite que os académicos de topo da diáspora se juntem 
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a investigadores no país de origem que trabalham numa das 126 bases de 
inovação localizadas em toda a China (ver Caixa 4).293

Caixa 4: O Projeto 111: Atrair os Melhores e os Mais 
Brilhantes

Num esforço para atrair os melhores e mais brilhantes entre a sua diáspora, o Governo chinês 
reforçou o financiamento dos seus ambiciosos programas de diáspora. Para o Projeto 111, por 
exemplo, a China atribuiu 600 milhões de RMB (88 milhões de dólares) ou cerca de 1,8 milhões de 
RMB (265.000 dólares) a cada «base de inovação» designada todos os anos durante cinco anos. 
Esta subvenção só poderia ser utilizada para financiar diretamente os esforços de recrutamento 
das bases de inovação, tais como o pagamento de subsídios a académicos da diáspora durante a 
sua estadia de curta duração na China, os custos das passagens aéreas e outros benefícios. Além 
do financiamento do Projeto 111, as bases de inovação recebem apoio adicional do governo 
federal para financiar atividades colaborativas e fornecer e melhorar instalações e equipamentos, 
conforme necessário.

Este financiamento substancial e a longo prazo permite que cada base de inovação recrute a 
«nata» da diáspora, incluindo vencedores do Prémio Nobel e outros cientistas e académicos 
conhecidos e altamente respeitados que trabalham em universidades e empresas de topo em 
todo o mundo. Hongxing Cai, um académico chinês sediado na Austrália, que está atualmente 
a estudar o Projeto 111, descobriu que, no início do programa, muitas bases de inovação «não 
sabiam usar o dinheiro». Como. Cai observou numa entrevista, para muitas bases de inovação, o 
financiamento foi tão generoso que parecia que «vinha dos céus» e estava «simplesmente fora 
da sua imaginação».

Fonte: Entrevista de Hongxing Cai por Dovelyn Agunias, citado em Agunias, “Engaging the Mauritian Diaspora: Lessons from the 
International Community.” 

Unity through Knowledge Fund (UKF). Outro projeto recente focado 
no fortalecimento da investigação colaborativa é a UKF da Croácia. Criada 
em 2007 pelo Ministério da Ciência, Educação e Desporto, e com um 
financiamento substancial do Banco Mundial, a UKF concede subvenções 
até 200.000 euros a projetos que envolvam indivíduos nas comunidades 
científicas e profissionais da Croácia e no estrangeiro. 294

Projeto de Reversão da Fuga de Cérebros da Tailândia. Este projeto 
foi criado no âmbito da National Science and Technology Development 
Agency (Agência Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia 
- NSTDA na sigla em inglês), em 1997, com o objetivo de usar a inteligência 
e as ligações de profissionais tailandeses que vivem no exterior para ajudar 
no desenvolvimento da Tailândia, particularmente nos sectores da ciência e 
tecnologia.
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Neste projeto, a Rede de Reversão da Fuga de Cérebros tem como 
objetivo divulgar e trocar informações sobre as necessidades da Tailândia 
para as redes da NSTDA dentro e fora da Tailândia. Um Programa de Projetos 
Especiais permite a um membro da diáspora juntar-se a um homólogo 
tailandês, propor um projeto conjunto e receber financiamento. O projeto 
tem de: (1) ser pioneiro e inovador; (2) ter o potencial de ajudar a Tailândia 
a melhorar a sua competitividade; (3) conduzir a resultados ou produtos 
utilizáveis; e (4) utilizar os conhecimentos e perícias especializados dos 
profissionais tailandeses no estrangeiro e dos seus colegas de trabalho.

O Projeto de Reversão da Fuga de Cérebros também apoia visitas 
de curto prazo de profissionais tailandeses no estrangeiro para realizar 
palestras e workshops na Tailândia sobre temas de especial interesse. Os 
parceiros tailandeses (universidades e agências governamentais) que têm 
ligações com profissionais tailandeses no estrangeiro e querem organizar os 
workshops também podem enviar um pedido de financiamento parcial.

2. Ligar Comunidades entre Fronteiras Nacionais através de Acordos 
de Geminação 

As comunidades também podem ser ligadas entre si através de 
contactos organizados entre municípios de forma transnacional, uma prática 
chamada geminação municipal. As comunidades beneficiam, idealmente em 
termos iguais, da parceria, que se baseia em interesses e objetivos comuns 
ou complementares. Os governos dos locais de origem e de destino assumem 
os principais papéis.

Longe de ser nova, a geminação municipal existe desde a Segunda 
Guerra Mundial e pode ser encontrada em muitos municípios, especialmente 
na Europa Ocidental. O que é novidade é o interesse por parte das 
comunidades com populações imigrantes substanciais em geminar com 
municípios que são grandes e/ou recentes fontes de imigrantes.

Geminação Municipal na Holanda. Nos últimos anos, vários municípios 
holandeses estabeleceram relações com governos locais em países como a 
Turquia, o Suriname e Marrocos, que são as principais fontes de migrantes 
para a Holanda. A geminação com estes países ditos de diáspora é 
relativamente nova, com a maioria dos laços estabelecidos apenas depois 
de 1999. Neste momento, existem 39 iniciativas municipais de geminação 
centradas na diáspora na Holanda, e estão mais em desenvolvimento.295



182

CA
PÍ

TU
LO

 8
: D

O
 «

RE
TO

RN
O

 D
O

 T
A

LE
N

TO
» 

À 
«C

IR
CU

LA
ÇÃ

O
 D

E 
CÉ

RE
BR

O
S»

 A
O

 «
RE

TO
RN

O
 

VI
RT

U
A

L»
: A

 E
VO

LU
ÇÃ

O
 D

A
S 

ID
EI

A
S 

SO
BR

E 
A 

TR
A

N
SF

ER
ÊN

CI
A 

D
E 

CA
PI

TA
L 

H
U

M
A

N
O

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

No centro da maioria das parcerias cidade-cidade estão projetos para 
fortalecimento da governação local, especialmente no que diz respeito à 
gestão de resíduos e à educação. Uma análise feita por Edith van Ewijk e 
Isa Baud concluiu que 11 dos 39 acordos na Holanda se dedicam à gestão 
de resíduos.296 Por exemplo, o município de Zeist aconselha o seu município 
parceiro em Berkane, Marrocos, sobre como melhorar a gestão de resíduos. 
Curiosamente, muitos municípios trabalham através de parcerias públicas 
que envolvem empresas privadas. 

Para estimular o desenvolvimento económico, vários municípios 
ligam as suas câmaras de comércio e/ou de indústrias específicas às de 
outra cidade. Por exemplo, Roterdão estabeleceu parcerias económicas 
com Nador, em Marrocos e Istambul, na Turquia, e acedeu à Corporação 
de Desenvolvimento de Roterdão (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) e à 
câmara de comércio para apoiar o desenvolvimento económico em ambos 
os municípios parceiros.297

Numa avaliação destas iniciativas, van Ewijk e Baud identificaram 
quatro tipos principais de projetos: (1) os que reforçam a governação 
local em domínios como a prestação de serviços, a administração pública 
e a participação dos cidadãos; (2) os que estimulam o desenvolvimento 
económico; (3) os que promovem as ligações transnacionais e a mobilidade; e 
(4) os que promovem a integração dos migrantes na sociedade holandesa.298

O estudo de Van Ewijk e Baud concluiu que envolver os migrantes como 
administradores políticos pode influenciar positivamente a cooperação, porque 
estes fornecem conhecimento, explicam o contexto e facilitam a comunicação 
- contribuições críticas, dado que a maioria dos intercâmbios requer tanto o 
conhecimento tácito como o conhecimento contextual. Os autores observaram 
que os migrantes geralmente têm «um forte compromisso de contribuir para o 
desenvolvimento no seu país de origem».299

Partnership Together (Parceria Juntos). Uma iniciativa semelhante 
é a Partnership Together (P2G) (formalmente Partnership 2000, P2K), um 
programa dirigido pela Agência Judaica para Israel que faz a geminação entre 
comunidades judaicas da diáspora com 27 regiões em Israel.300

A plataforma liga cerca de 550 comunidades em todo o mundo em 
45 parcerias e tem um orçamento anual de 25 milhões de dólares. Mais de 
300.000 participantes de Israel e das comunidades no exterior participam 
em cerca de 500 programas por ano. Descrita como uma iniciativa local com 
impacto nacional, a plataforma tem como objetivo partilhar ideias, pontos 
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fortes, desafios e modelos de sucesso e capacitar ambas as comunidades 
a gerar mudança. Através de um processo de comité conjunto entre as 
comunidades parceiras, mais de 10.000 voluntários trabalham em conjunto 
todos os anos para examinar questões e respostas e determinar projetos 
e orçamentos. As parcerias individuais concentram os seus esforços 
principalmente na educação e no desenvolvimento económico.301

C. Diásporas como Membros das Redes Científicas e Técnicas

Alguns países apoiam a criação de redes científicas, técnicas e 
empresariais compostas por especialistas locais e da diáspora. Vários países 
utilizam ligações virtuais através de meios web. A Eritreia, por exemplo, 
tem vindo a envolver a diáspora através dos seus vários portais, enquanto 
a Alemanha mantém um portal de antigos alunos. As trocas virtuais com 
as diásporas qualificadas são também apoiadas pelas Filipinas, Uruguai 
(através dos seus postos consulares), Bulgária, Colômbia, Burundi, Estónia, 
Hungria, Suíça e Equador.302 Outros países combinam, ainda, redes baseadas 
na internet com encontros presenciais. 

Idealmente, estas redes oferecem oportunidades para líderes da 
diáspora e especialistas, engenheiros, académicos, funcionários do governo 
e outros profissionais locais se encontrarem e discutirem oportunidades de 
investigação, negócios e investimento na sua terra natal. 

Red Caldas da Colômbia. Um dos pioneiros desta abordagem foi a 
Red Caldas da Colômbia, criada em 1991 pelo Instituto Colombiano para 
o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (mais conhecida pela sua 
abreviatura espanhola, Colciencias), um organismo governamental. Como 
nota Kristof Tamas na sua revisão das redes da diáspora, esta foi «uma das 
primeiras iniciativas para ligar os membros de uma diáspora científica a 
projetos científicos e tecnológicos no seu país de origem». Ao longo da sua 
vida, a rede teve muitos resultados, incluindo a criação e implementação 
de políticas públicas e o desenvolvimento de recursos humanos na ciência 
e tecnologia.  As suas conferências, bolsas de estudo e projetos ajudaram 
a mobilizar investigadores e fomentar a comunicação entre eles, e até 
incentivaram os investigadores a regressar à Colômbia. Tamas refere, ainda, 
que muitos membros da Red Caldas estiveram envolvidos em atividades de 
desenvolvimento económico e cultural que beneficiaram a Colômbia.303

Ter dois líderes científicos em projetos de investigação colaborativos 
- na Colômbia e em países parceiros - foi fundamental para o sucesso do 
programa. Estes líderes foram fundamentais na capacitação, permitindo 
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o intercâmbio de investigadores e a formação de estudantes graduados. 
Poderiam igualmente associar os resultados da investigação às necessidades 
de desenvolvimento, embora o desenvolvimento industrial e produtivo não 
estivesse geralmente no mandato da rede.304

No entanto, depois de ganhar ímpeto nos seus primeiros anos, o 
programa perdeu vapor na década de 1990 e deixou de operar em 2000. 
Como a Caixa 5 abaixo realça, manter as redes ativas pode ser mais difícil do 
que criá-las.

Caixa 5: Os Desafios para Manter as Redes

Muitos membros abandonaram a Red Caldas indo para redes de investigação mais especializadas. 
Este é um problema comum entre as redes da diáspora: muitas vezes são demasiado heterogéneas. 
Os cientistas e os desenvolvedores de tecnologia são muitas vezes demasiado absorvidos com 
os horários de trabalho da sua própria instituição ou empregadores para terem tempo extra 
para se associarem a parceiros em países distantes.305 Por conseguinte, os organizadores devem 
trabalhar para manter estas redes profissionalmente relevantes para os seus membros e oferecer 
recompensas pelo envolvimento contínuo.

A África do Sul, tal como a Colômbia, tentou estabelecer as suas próprias redes de diáspora e 
falhou. A África do Sul tentou duas vezes: primeiro em 1998 através da Rede Sul-Africana de 
Competências no Estrangeiro (SANSA) e novamente em 2003 através da Rede da Diáspora Sul-
Africana (SADN). Ambas as redes atrofiaram devido à falta de financiamento e ao interesse 
sustentado entre os membros.

A SANSA tinha como objetivo ligar expatriados a especialistas e projetos locais. Foi mantida pela 
Fundação Nacional de Investigação, a agência nacional do governo responsável pela promoção e 
apoio à investigação básica e aplicada, bem como pela inovação. A rede foi construída numa base 
de dados contendo informações sobre a localização, qualificações e outras características de sul-
africanos altamente qualificados que vivem no estrangeiro. Os participantes participaram na rede 
recebendo estudantes sul-africanos em laboratórios ou programas de formação, participando 
em formação ou investigação com homólogos sul-africanos, facilitando contactos comerciais ou 
iniciando projetos de investigação e comerciais. Houve outras iniciativas centradas em sectores 
específicos como a saúde e o direito, bem como bases de dados de membros da diáspora 
mantidos por determinados países, incluindo a Nigéria, o Benim e o Burquina Faso, bem como a 
África do Sul.306

A SADN ligou cerca de 40 líderes empresariais bem estabelecidos que vivem na grande área 
de Londres com empresários sediados na África do Sul à procura de assistência, orientação e 
apoio na expansão dos seus negócios para o mercado externo. Os membros da diáspora que 
participaram na rede estavam ligados ao South African Business Club em Londres e à Graduate 
School of Business da Universidade da Cidade do Cabo.

Fontes: Kristof Tamas, Diaspora Relations and Return, artigo não publicado submetido à Organização Internacional para as 
Migrações, 2007; Dovelyn Rannveig Agunias, Remittances and Development: Trends, Impacts, and Policy Options: A Review of the 
Literature (Washington, DC: MPI, 2006).
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RedEsColombia. Mais recentemente, o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Colômbia, com o apoio da OIM, criou outra plataforma 
de rede chamada RedEsColombia. O objetivo do portal é aumentar as 
interações entre os membros da diáspora e incentivar novas ideias para o 
desenvolvimento. O aumento do capital social, defende a RedEsColombia, 
conduzirá a um maior desenvolvimento. O governo colombiano considera a 
página web uma das suas iniciativas mais bem-sucedidas até à data.307

A página web pode ser navegada por áreas temáticas: a Rede de 
Conhecimento promove redes entre académicos (cientistas e investigadores, 
estudantes e professores) e instituições académicas (universidades, 
institutos de investigação); A Rede Comercial constrói contactos e facilita a 
troca de conhecimentos em benefício dos colombianos que se dedicam a 
empreendimentos comerciais; a Rede Cultural abre canais de comunicação, 
intercâmbio, socialização e cooperação entre artistas e outros agentes 
ativos em atividades culturais colombianas; e a Rede Comunitária cria novos 
espaços para a inclusão e participação cívica de grupos sociais vulneráveis e 
associações de colombianos dentro e fora do país.

Projeto Diáspora “Quem É Quem na Bósnia e Herzegovina”. O 
Departamento da Diáspora do Ministério dos Direitos Humanos e Refugiados 
da Bósnia-Herzegovina iniciou este projeto de acervo de dados em 2006 com 
o objetivo de estabelecer contacto com membros profissionalmente bem-
sucedidos da diáspora. A primeira edição foi publicada em 2009 e continha 
biografias inteiras de 142 titulares de doutoramento e investigadores de 
origem bósnia. A segunda edição de Quem é Quem na Diáspora da BH: 
Doutorados e Investigadores foi publicada em 2010 e continha informação 
sobre 242 membros da diáspora. Estas publicações fomentaram a cooperação 
entre a comunidade académica e profissional local na Bósnia-Herzegovina e 
os membros da diáspora destacados na publicação.

O Departamento da Diáspora recebeu uma reação positiva dos 
membros da diáspora que participaram no projeto e enviaram a sua 
informação. Uma vez que os funcionários do Departamento da Diáspora 
contactaram através da internet os membros da diáspora e, no âmbito 
das suas funções regulares, o projeto custou apenas cerca de 2.500 euros, 
referente ao preço da impressão das publicações. A compilação da base de 
dados está em curso.308

A Rede de Ganho de Cérebros das Filipinas (BGN na sigla em inglês). 
Esta rede de profissionais e organizações talentosas nas Filipinas e no 
estrangeiro centra-se no aumento da competitividade da economia filipina. 
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Financiada pela Narra Venture Capital, a organização privada incentiva a 
cooperação entre profissionais filipinos altamente qualificados e estudantes 
expatriados e os profissionais, estudantes e corporações de base filipina.

A BGN detém atualmente informações sobre 2.240 membros na sua 
base de dados, a maioria dos quais está sediado nos Estados Unidos da 
América e em Singapura. Os membros podem aceder a perfis de pessoas na 
base de dados e usar o motor de busca para procurar um profissional dentro 
de um conjunto específico de competências, formação ou indústria.309

O objetivo do projeto é fornecer uma plataforma conveniente para a 
diáspora se conectar e iniciar novas empresas nas Filipinas, prestar serviços 
de consultoria para organizações filipinas, ou formar empresas estrangeiras 
para fazer negócios nas Filipinas. A BGN também é parceira de organizações 
de recrutamento de pessoas altamente qualificadas para ajudar os membros 
da diáspora a encontrar emprego em organizações empresariais, académicas, 
governamentais e não governamentais nas Filipinas, sendo que os potenciais 
empregadores também têm acesso à base de dados.

Desafios e Lições Aprendidas

A. Adotar uma Abordagem Baseada na Procura 

Muitos programas começam com uma compreensão pouco clara 
do que o país beneficiário precisa. Esta falta de clareza cria problemas 
e compromete, em larga medida, o impacto dos programas e, em última 
análise, a sua sustentabilidade. Por exemplo, os avaliadores do programa 
RQN descontinuado em África relataram a «falta de uma análise aprofundada 
das características e necessidades especiais do país para corresponder 
os objetivos do programa com os objetivos nacionais, bem como de uma 
avaliação de sectores prioritários e requisitos específicos dos recursos 
humanos».310 Tal foi confirmado por uma avaliação da terceira fase do 
programa RQN em África encomendado pela União Europeia, que revelou 
que o programa não estava suficientemente ligado a sectores priorizados 
nos planos de desenvolvimento dos países de origem, era demasiado 
intensivo em termos de recursos em comparação com o baixo número de 
retornos reais (isto é, o custo por retornado era demasiado elevado), carecia 
de apropriação por parte do país e de cooperação com outras agências e 
doadores311 e não atingiu níveis de retenção a longo prazo. Além disso, o 
programa foi em grande parte impulsionado pelas competências que os 
participantes da diáspora tinham para oferecer em vez das competências 

2
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necessárias nos países participantes, o que dificultou a averiguação se estes 
nacionais africanos qualificados teriam regressado em qualquer caso.312

A implementação de programas pode ser adiada quando os participantes 
não têm papéis claros quando iniciam os seus empregos em instituições 
governamentais. No caso da UE-RQA, o programa de retorno afegão, os 
avaliadores observaram que «as instituições não estavam preparadas para 
receber ou utilizar um retornado como funcionário». Apesar de todas as 
agências governamentais terem de desenvolver descrições de emprego, os 
avaliadores consideraram que as «descrições do trabalho eram ignoradas, 
desrespeitadas ou perdidas pelo empregador ou pelo trabalhador».313 
Da mesma forma, no caso do programa TRQN financiado pela Holanda, 
existe a preocupação de que tenham sido selecionadas poucas instituições 
ou organizações na Etiópia para receber participantes, o que diminui as 
«hipóteses das pessoas certas serem colocadas no local certo».314

Uma compreensão pouco clara das necessidades específicas nos 
países de origem torna os programas mais vulneráveis a abusos por parte de 
atores desonestos e corruptos. Por exemplo, há casos em que os membros 
da diáspora que procuram principalmente minimizar os seus custos de férias 
se organizaram para participar num programa da diáspora. Como o avaliador 
do TOKTEN-Sri Lanka observou no seu relatório, por exemplo:

A procura pela consultoria é gerada pelo próprio consultor, 
enquanto a organização recetora apenas acomoda a sua visita. No 
essencial, o consultor cria a consultoria e a procura expressa por ela, 
identificando-se e, muitas vezes, desenvolvendo os seus próprios 
TdR (termos de referência) em conluio com o seu «contacto» na 
agência recetora.315

Da mesma forma, no RQA da OIM, os avaliadores sublinharam que, em 
alguns casos, «um beneficiário na Europa iria inscrever-se para o programa» 
sabendo que o «conhecido que trabalha no ministério» iria realizar a 
contratação. O inverso também pode acontecer, onde um «funcionário do 
ministério ouviria falar do programa, aconselhar o seu familiar na UE a registar-
se no programa e, em seguida, solicitar que a OIM patrocinasse o seu amigo 
ou parente para trabalhar no mesmo ministério».316 Pode argumentar-se que 
este tipo de correspondência informal entre indivíduos na economia local 
e na diáspora é uma forma rentável de trazer as competências necessárias 
no menor tempo possível, mas os programas devem proteger-se contra a 
manipulação por atores sem escrúpulos.
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É necessário um foco claro na procura por parte do país de origem para 
atrair os parceiros certos na diáspora. Comentando a experiência do México 
com a criação da sua rede de talentos da diáspora, Carlos González Gutiérrez, 
antigo diretor do Instituto para os Mexicanos no Exterior (IME), considerou, 
por exemplo, que pode ser um desafio para os membros da rede de talentos 
identificarem áreas específicas para a colaboração. Segundo Gutiérrez, o país 
de origem deve «definir e gerar ideias, tomar iniciativa e originar a transação 
com a diáspora, e não o contrário. Cabe ao país de origem dizer ‘sim, isto é 
bom’ ou ‘sim, isto é, ótimo, mas infelizmente não podemos trabalhar nisso 
agora’.»317

B. Mapear a Bolsa de Potenciais Participantes no Início

Mapear redes, interesses, expectativas e recursos disponíveis 
nas comunidades expatriadas é um importante primeiro passo no 
desenvolvimento de projetos viáveis. Através da realização de inquéritos por 
questionário e da criação de bases de dados - tudo isto pode ser feito online 
- é possível obter perfis comunitários detalhados com informação sobre 
competências, qualificações, experiência, informação social e demográfica, 
padrões de emprego, localização e duração da estadia no país de acolhimento. 
Estes dados podem, então, ser analisados e ser feita a correspondência com 
base nas necessidades identificadas.318

Durante o projeto MIDA Itália, realizado entre 2006 e 2007, o Centro 
Studi di Politica Internazionale (CeSPI, um instituto italiano de investigação) 
propôs-se a apurar as ferramentas mais adequadas para identificar as 
competências, a experiência e os recursos presentes entre a comunidade 
africana da diáspora em Itália, e determinou que as discussões em grupo 
focal e as entrevistas temáticas seriam os meios mais eficazes.319 Os 
grupos focais, em particular, permitiram que os investigadores tomassem 
conhecimento dos pontos de vista, prioridades e expectativas dos migrantes. 
No âmbito da segunda fase do projeto TRQN, foi realizado um exercício de 
mapeamento semelhante para grupos migrantes na Holanda originários do 
Afeganistão, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Etiópia, Serra Leoa e Sudão. Em 
alguns projetos, foram realizados exercícios de mapeamento como parte de 
um projeto, e não como preparação para um projeto. 

É durante a fase de mapeamento de recursos que a adequação dos 
potenciais grupos-alvo pode ser avaliada. Por exemplo, um levantamento de 
expatriados africanos residentes em Itália, realizada em 2005, estabeleceu que 
os nigerianos constituíam um dos maiores grupos africanos da diáspora.320 
Apesar desta grande presença, a análise preliminar realizada entre 2006 e 
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2007 revelou que a maioria deles parecia ser vítima de tráfico e, portanto, 
era apropriado dar prioridade às atividades de proteção e apoio em vez de 
iniciativas de migração e desenvolvimento.321 Este foi um resultado importante 
da pré-fase de avaliação que permitiu que as atividades de migração e 
desenvolvimento se concentrassem nas comunidades ganesas e senegalesas. 
Tanto quantitativa como qualitativamente, estes dois grupos garantiam a 
presença necessária, bem como os recursos e competências organizacionais, 
financeiros e empresariais. Além disso, as suas numerosas associações 
prestaram apoio sociocultural e, em particular, fomentaram ligações 
transnacionais com a comunidade de acolhimento, a nível local e nacional.322

C. Oferecer Incentivos Adequados para Atrair a População da 
Diáspora Pretendida 

Os programas que oferecem o que a diáspora considera como incentivos 
inadequados podem não ser capazes de atrair as competências e recursos 
necessários para operar eficazmente. Na Jamaica, por exemplo, o nível 
relativamente baixo de remuneração oferecido no sector público dificultou 
que os empregadores atraíssem e mantivessem pessoal competente e 
qualificado em posições de alto nível.323 Na verdade, a experiência adquirida 
durante a implementação de retorno de nacionais qualificados em muitos 
países em África confirma que sem incentivos adequados, os membros da 
diáspora bem estabelecidos, especialmente aqueles com crianças nascidas 
no país de destino, são menos propensos a regressar permanente ou mesmo 
temporariamente para contribuir para o desenvolvimento do seu país de 
origem.324

Os programas também devem atender a outras necessidades pessoais, 
como habitação, escolaridade para crianças, transportes e seguros de 
saúde. Um dos maiores problemas que os membros da diáspora enfrentam, 
independentemente da duração do retorno, é encontrar alojamento acessível 
e adequado. Uma avaliação do programa UE-RQA concluiu que, embora o 
«salário oferecido como parte do pacote de assistência não fosse um fator 
decisivo ou um obstáculo à participação no programa, a disponibilidade 
de habitação a preços acessíveis era um problema substancial para os 
beneficiários».325 Os membros da Diáspora que planeavam uma estadia 
mais longa no Afeganistão também estavam preocupados com problemas 
de acesso a escolas de alta qualidade para os seus filhos.326 Além das 
rendas, outras despesas incluíam transporte, comunicação (como crédito 
de telemóvel para ligar para casa) e comida. Os participantes da UE-RQA 
consideraram que o custo da habitação tornava muito precário viver com 
um salário de 300 euros mensais. Foram feitas sugestões de que o programa 
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incorporasse um subsídio de habitação ou que a OIM ajudasse a providenciar 
habitação barata através de acordos particulares com agentes locais.327 
Os cuidados de saúde são outra questão, especialmente em destinos pós-
conflito. No programa EU-RQA, os avaliadores descobriram que «como a 
morte ou a doença no Afeganistão poderiam deixar a família na Europa sem 
um ganha pão, alguns participantes pensaram que a falta de seguro básico 
para os participantes do programa constituía um risco irracional para alguns 
potenciais candidatos».328 

Os benefícios adicionais que melhoram o local de trabalho, como 
instalações e equipamentos modernos e adequados, são também 
fundamentais para a implementação bem-sucedida de programas da 
diáspora. A existência de infraestruturas fundamentais (como faculdades 
avançadas de ciência e engenharia e laboratórios de investigação de última 
geração) que promovem o crescimento profissional e oferecem um ambiente 
dinâmico e transformador é um fator importante na decisão de voltar para 
casa. Por exemplo, a falta de recursos em muitas instituições e organizações 
de acolhimento dificultou a eficácia dos voluntários do TOKTEN. No Ruanda, 
em particular, os avaliadores notaram que «muitos se queixavam da falta de 
instalações informáticas e de acesso à internet», o que dificultava a diáspora 
fazer o seu trabalho.329 Os gestores de programas normalmente acham que os 
membros da diáspora, tendo vivido e trabalhado em países onde os recursos 
e instalações são mais abundantes, podem ter dificuldade em se adaptar a 
um ambiente de trabalho antiquado, a tempo de cumprir os objetivos do 
programa. De facto, muitos membros da diáspora que se sentiram pouco 
eficazes na transferência de conhecimentos, tecnologia e experiência culpam 
as ferramentas, equipamentos e instalações de investigação inadequados 
ou inapropriados que encontraram durante a sua passagem pelo país de 
origem. As frustrações sobre o local de trabalho também impediram muitos 
participantes de voltarem a participar no programa ou de encorajarem os 
colegas a aderir em futuros programas.330 

Para Tamara Keating,331 Chefe de Unidade da OIM, é fundamental 
ter uma avaliação e descrição minuciosas das necessidades e descrição do 
equipamento necessário para cada missão. O programa MIDA Grandes Lagos 
da OIM tem tentado ultrapassar este problema optando por uma abordagem 
de projeto com planeamento sistemático e estruturado de implementação, 
incluindo a entrega de equipamentos como parte da transferência global de 
conhecimento. No entanto, problemas semelhantes podem, ainda assim, 
surgir quando o equipamento não é encomendado e/ou entregue a tempo.
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D. Instruir a Diáspora sobre o Contexto Local do seu País de 
Origem 

Apesar das afinidades culturais e linguísticas de especialistas da diáspora 
e das comunidades migrantes, é importante notar que muitos emigrantes 
podem desconhecer o contexto local atual. Quanto mais tempo os migrantes 
estiverem fora do país, mais difícil será para a sua readaptação ao contexto 
local. Isto é especialmente verdade quando o nível de desenvolvimento no 
país de origem varia muito relativamente ao do país de residência.

A falta de infraestruturas, diferentes condições de trabalho e de vida 
e níveis de (in)segurança são alguns dos fatores que podem influenciar o 
sucesso do retorno a curto prazo dos nacionais qualificados.332 Por estas 
razões, o Projeto MIDA Gana Saúde segue a boa prática de oferecer cursos 
preparatórios e sessões de orientação aos participantes. Além disso, os 
profissionais da diáspora podem ajudar informando outros membros da 
diáspora da situação encontrada no país de origem.333

E. Criar Organismos ou Postos Especiais para Facilitar a 
Implementação

Para além do seu valor simbólico, os organismos e os postos especiais 
têm valor prático nas operações diárias de projetos da diáspora. O programa 
RQN na Jamaica, por exemplo, tinha um comité de direção para «assegurar 
o bom funcionamento do programa, principalmente no que diz respeito aos 
critérios de seleção e recrutamento dos candidatos e ao nível do apoio à 
reintegração» O comité foi também avisado sobre os problemas operacionais 
encontrados na execução do projeto, de modo a poder apoiar na sua 
resolução.334 A Etiópia tem um grupo de apoio constituído maioritariamente 
por representantes dos ministérios do Governo e outras instituições a 
nível federal.335 A Rede de Talentos do México designou um Ponto Focal 
Nacional para servir de ligação a alguns sectores.336 Para apelar ainda mais 
aos participantes, os programas também podem considerar a contratação 
de pessoal local que fale a língua da população-alvo. No caso da UE-RQA, 
o programa contratou um funcionário de origem afegã que facilitou aos 
candidatos a compreensão do programa e do processo de candidatura337, 
segundo uma avaliação mais tarde realizada. 

Os coordenadores ou pontos focais que trabalham em instituições-
alvo nos países beneficiários e os nacionais envolvidos na gestão de projetos 
também podem ajudar a reforçar a apropriação pelos países. Sem um ponto 
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focal na instituição beneficiária, existe um risco acrescido de as atividades 
não serem realizadas e apoiadas, e a hipótese de falta de colaboração e 
apropriação dos resultados. Na sua quinta fase, o programa MIDA Grandes 
Lagos, da OIM, solicitou a todos os candidatos que identificassem pontos 
focais nas instituições beneficiárias durante a duração de cada projecto.338 
Por seu turno, os decisores políticos precisam de se certificar de que estão a 
contribuir para resolver e não estão a exacerbar os problemas. Por exemplo, 
o Projeto MIDA Gana Saúde formou um grupo de trabalho composto por 
representantes de agências governamentais, organizações profissionais e 
embaixada holandesa para fornecer orientação. Os avaliadores, no entanto, 
constataram que «o grupo de trabalho está ‘esticado e sobrelotado’, [o 
que] acrescentou uma pressão adicional sobre os recursos humanos e criou 
burocracia e tempo desnecessários, como demonstrado na dificuldade em 
convocar reuniões».339 Como Keating nota: «O desafio é manter estes pontos 
focais motivados à distância e garantir uma transição suave quando saem 
para novas posições, como muitas vezes acontece.»340

F. Estabelecer um Prazo Adequado para o Investimento

Talvez o maior desafio na implementação de programas seja a brevidade 
da maioria das atividades e, na verdade, dos próprios programas. Muitas 
iniciativas governamentais dirigidas às diásporas tendem a ser de curta 
duração e dependem do apoio do governo central, que pode variar de um 
regime para outro, e dos doadores. Uma vez que o conhecimento técnico que 
é fundamental para o manuseamento de programas é tipicamente adquirido 
através de anos de tentativa e erro, é importante que os governos forneçam 
tempo suficiente para que os seus programas da diáspora se desenvolvam. A 
maioria dos programas destacados neste manual são executados em ciclos de 
dois anos, o que os gestores de programas consideraram ser extremamente 
curtos. Dada a duração média da estadia de curta duração - menos de dois 
meses - e a variedade de tarefas atribuídas aos voluntários, na maioria dos 
casos, pouco tempo foi reservado para desenvolver laços profissionais e 
transferir mais conhecimentos e competências para os seus homólogos nas 
instituições de acolhimento. De facto, um inquérito ao Projeto 111 da China 
concluiu que 70 por cento dos académicos no país de origem precisavam 
de mais tempo para trabalhar com os académicos da diáspora.341 Refira-se 
que avaliadores de programas no Gana, Afeganistão e Ruanda expressaram 
preocupações semelhantes. Para o programa UE-RQA, em particular, «os 
antigos beneficiários e os seus supervisores e colegas consideram que 6 a 
12 meses é um período insuficiente para efetuar alterações significativas na 
eficiência de uma empresa ou de um departamento institucional.»342



193

CA
PÍ

TU
LO

 8
: D

O
 «

RE
TO

RN
O

 D
O

 T
A

LE
N

TO
» 

À 
«C

IR
CU

LA
ÇÃ

O
 D

E 
CÉ

RE
BR

O
S»

 A
O

 «
RE

TO
RN

O
 

VI
RT

U
A

L»
: A

 E
VO

LU
ÇÃ

O
 D

A
S 

ID
EI

A
S 

SO
BR

E 
A 

TR
A

N
SF

ER
ÊN

CI
A 

D
E 

CA
PI

TA
L 

H
U

M
A

N
O

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

A duração das missões deve depender de uma análise aprofundada 
das atividades envolvidas. É evidente que algumas atividades, especialmente 
aquelas que envolvem uma grande quantidade de conhecimentos práticos, 
exigiriam mais tempo do que outras. Devem ser considerados termos 
especiais para algumas missões mais longas (três a seis meses), dependendo 
da natureza das atividades a realizar. Visitas de retorno repetidas e contactos 
virtuais de acompanhamento são outras opções viáveis.

G. Garantir a Participação Significativa dos Principais 
Intervenientes 

Por norma, as iniciativas da diáspora beneficiam do compromisso 
sólido de todos os intervenientes. Não foi o caso na fase-piloto do projeto 
MIDA Itália. Apesar do seu sucesso na concretização de muitos dos seus 
objetivos, ficou claro que a OIM e o Governo italiano fizeram a maior parte 
do trabalho.343 Como a OIM observou na sua avaliação do programa: «Não 
houve um compromisso concreto por parte dos Governos ou sectores 
privados dos países de origem para apoiar a implementação de projetos-
piloto e desempenhar um papel fundamental na integração do MIDA 
Itália nas políticas nacionais de utilização das competências e recursos das 
diásporas. Não houve apropriação do MIDA Itália pelos países africanos, 
como também recomendado, mas apenas pelo Governo italiano.»344

A apropriação é fundamental porque, sem esta, a sustentabilidade de 
um programa está ameaçada. O portal criado pela OIM para despertar o 
interesse na diáspora etíope para investir no seu país de origem não foi feito 
com a cooperação ativa do governo etíope. A sua sustentabilidade, portanto, 
não estava garantida.345 O programa MIDA Grandes Lagos sofreu de uma falta 
de apropriação semelhante. Os três países selecionados - Ruanda, Burundi 
e República Democrática do Congo - prestaram muito menos apoio do que 
os países de residência da diáspora (neste caso, Bélgica e Itália) e do que os 
doadores.346 

O envolvimento ativo dos governos é uma condição essencial para o 
sucesso dos programas da diáspora. Uma das lições mais valiosas aprendidas 
com projetos anteriores e atuais do MIDA é que a cooperação entre todas 
as partes relevantes é da maior importância. A estreita colaboração entre 
os respetivos ministérios e outros intervenientes no sector visado tem-se 
revelado de enorme benefício. Por exemplo, o projeto MIDA Gana Saúde 
não poderia ter sido realizado sem a ajuda de parceiros na Holanda, no 
Reino Unido e na Alemanha, por um lado, e de peritos ganeses, por outro. 
No Programa MIDA Grandes Lagos, a OIM celebrou um memorando de 
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entendimento com ministérios relevantes nos três governos parceiros, com 
base no qual os governos disponibilizam funcionários ministeriais a tempo 
inteiro. Estes funcionários não são funcionários da OIM, mas trabalham nos 
ministérios.347

A falência de redes de talentos como a Red Caldas, SANSA e SADN 
tem sido atribuída à excessiva centralização das redes. O controlo geral dos 
governos sobre as atividades da rede parece ter alienado alguns membros e 
levantado suspeitas junto de outros.

H. Investir numa Estratégia de Divulgação Eficaz e Multifacetada  

Páginas web e a passagem de informação boca-a-boca são duas das 
ferramentas mais eficazes para divulgar os projetos. No programa UE-
RQA, as pesquisas na internet, bem como as redes sociais informais e as 
organizações comunitárias foram as fontes de informação mais citadas no 
programa de retorno afegão. Muitos líderes comunitários foram diretamente 
contactados pela OIM e transmitiram aos colegas e familiares a informação 
sobre o programa.348

É importante ir além das organizações tradicionais de migrantes para 
chegar aos jovens e, em alguns casos, às mulheres. No programa UE-RQA, 
por exemplo, os beneficiários mais jovens afirmavam frequentemente que 
as organizações comunitárias afegãs eram divisivas, uma vez que algumas 
eram aliadas de certas crenças e facões políticas. Os afegãos com menos 
de 40 anos que vivem na Europa também tiveram menos contacto com 
organizações comunitárias do que os mais velhos. Atrair as gerações mais 
novas e as mulheres para os programas da diáspora é fundamental para o 
seu sucesso.349 A publicidade direcionada pode ajudar a alcançar o maior 
público possível e o importante objetivo de obter um nível mais elevado de 
participação feminina.350

As campanhas de sensibilização e promoção devem ser conduzidas 
tanto nos países de origem como nos países de destino. Esta foi uma lição 
importante aprendida durante a Fase I do programa MIDA Grandes Lagos, 
que começou em 2001. Alguns especialistas da diáspora confrontaram-se 
com a desconfiança e até ciúmes por parte do pessoal local durante a Fase 
I. No entanto, durante a segunda fase, que começou três anos depois, o 
conhecimento geral e a perceção pública do programa foi melhorada, pelo 
que a aceitação dos membros da diáspora foi geralmente muito maior - uma 
condição importante para a efetiva construção de capacidades.351 
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I. Monitorizar a Implementação dos Projetos

Devem ser instalados controlos para garantir que os fundos são 
utilizados como se pretende. No programa UE-RQA, os avaliadores 
constataram que a OIM estava «particularmente vigilante em monitorizar 
os projetos empresariais independentes e em garantir que o dinheiro da 
subvenção era usado para comprar ativos tangíveis» A subvenção de 5.000 
euros foi desembolsada em espécie e os participantes fizeram pedidos de 
compra de equipamentos e mantimentos, que foram depois comprados pela 
OIM.352

As regras devem ser estritamente respeitadas e aplicadas para evitar 
suspeitas de corrupção. Em alguns dos programas de retorno da OIM, 
embora as regras e procedimentos fossem observados na maior parte do 
tempo, abriram-se exceções e foi dado apoio extra a alguns empregadores. 
Estes poucos casos, infelizmente, «influenciaram negativamente as opiniões 
de muitos beneficiários sobre o programa, uma vez que os beneficiários por 
vezes sentiam que outros recebiam tratamento especial às suas custas». 
Para acalmar os pretensos críticos, os administradores devem publicar os 
procedimentos e clarificar as motivações para tais exceções e apoio extra.353

J. Engajar o Sector Privado 

O sector privado tem um papel importante nos programas dedicados 
à diáspora, uma vez que é normalmente o ator com maior capacidade 
para absorver as competências que os membros da diáspora oferecem. 
No programa UE-RQA, os avaliadores constataram que «as empresas 
do sector privado eram muito mais preparadas e competentes do que as 
suas congéneres do sector público. Muito raramente, os beneficiários [isto 
é, os participantes da diáspora] em empresas privadas afirmaram que os 
seus empregadores não estavam preparados para as suas chegadas ou que 
sentiam que as suas competências não eram utilizadas.»354 Uma análise 
das entrevistas com colegas e supervisores de participantes da diáspora 
que trabalharam no sector privado revela que a maioria dos beneficiários 
da UE-RQA estava em posições adequadas e possuía as competências 
necessárias. Nos domínios técnicos, aos beneficiários foi-lhes atribuído o 
crédito de terem introduzido novas técnicas, métodos e tecnologias. Entre as 
profissões de gestão e administração, os participantes diziam terem trazido 
profissionalismo e exatidão a tarefas como a contabilidade e a manutenção 
de registos.355   
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Os salários no sector privado também tendem a ser mais elevados 
do que no sector público, o que levou a menos descontentamento entre os 
retornados, como no caso do programa UE-RQA.356

K. Garantir Infraestruturas Eficientes nos Países de Destino para 
Apoiar a Eficácia de Programas Inovadores

Ao utilizarem novas tecnologias de comunicação para a transferência 
virtual de competências, os expatriados altamente qualificados podem 
partilhar os seus conhecimentos com colegas do seu país de origem sem 
terem de estar fisicamente presentes. Um dos constrangimentos, no entanto, 
é a qualidade dos equipamentos disponíveis. A experiência demonstrou que 
algumas instituições de acolhimento - por exemplo, os hospitais do projeto 
MIDA Gana ou nos projetos TRQN da Holanda - não dispõem de instalações 
de comunicação eletrónica adequadas. No caso do Sudão, até o Skype foi 
difícil de usar.357 
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Capítulo 9: Contribuições Filantrópicas 

A filantropia privada desempenha um papel cada vez mais importante 
nos esforços de desenvolvimento. Em 2005, aproximadamente 2,2 por cento 
de todas as doações provenientes de fundações filantrópicas dos EUA, ou 
cerca de 800 milhões de dólares, foram para destinatários nos países em 
desenvolvimento.358 É mais difícil medir a dimensão das doações mais 
pequenas e, muitas vezes, menos organizadas dos milhões de particulares que 
enviam dinheiro de volta para os seus países de origem para fins altruístas, ou 
seja, não beneficiando diretamente as suas próprias famílias e amigos, não 
prevendo ganhos comerciais, e não destinado a alcançar o poder político. O 
crescimento das comunidades transnacionais que interagem além-fronteiras 
e as vastas somas de dinheiro que fluem das comunidades da diáspora para 
os seus países de origem têm produzido um interesse crescente no potencial 
de desenvolvimento da filantropia da diáspora.   

A filantropia da diáspora refere-se às doações privadas das populações 
da diáspora a uma vasta gama de causas nos seus países de origem. As 
suas motivações, objetivos, capacidades e impactos variam. Os doadores 
individuais incluem magnatas industriais, empresários, celebridades e estrelas 
desportivas internacionais, bem como um corpo crescente de pessoas de 
médios rendimentos e até filantropos relativamente pobres que combinam 
as suas contribuições em poderosas fontes de investimento social. Alguns 
filantropos da diáspora têm os conhecimentos e conexões necessários para 
selecionar as suas causas e contribuir de forma independente. Outros optam 
por doar através de intermediários, quer por conveniência, quer para obter um 
maior impacto face ao que os seus donativos individuais poderiam alcançar. 
Os intermediários incluem organizações da terra natal e as associações de 
base comunitária, organizações religiosas, redes profissionais, fundações da 
diáspora e plataformas filantrópicas baseadas na internet.359

Os sectores público e privado, as organizações não governamentais 
e as diásporas trazem forças únicas ao processo de desenvolvimento. 
A coordenação entre estes intervenientes pode conduzir a esforços de 
desenvolvimento bem-sucedidos e sustentáveis. No entanto, cada tipo de 
ator tem, também, as suas fraquezas. As agências oficiais de desenvolvimento, 
por exemplo, têm muitas vezes de lidar com a burocracia e estão sujeitas a 
caprichos políticos e a cortes orçamentais. O sector privado, e as empresas 
privadas em particular, podem mobilizar grandes quantidades de fundos 
privados, mas estão mais preocupadas com a responsabilidade de gerar 
lucro aos acionistas e investidores. As organizações privadas de voluntariado, 
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que também podem angariar fundos de diversas fontes, enfrentam barreiras 
à coordenação e à ação coletiva. Os filantropos privados, mesmo os mais 
ricos, têm recursos limitados no que podem (ou estão dispostos) doar ao 
desenvolvimento. Nestas circunstâncias, as agências oficiais internacionais 
de desenvolvimento consideram atraente coordenar os seus esforços com 
os de doadores privados e migrantes. O desenvolvimento de um sector 
forte com fins lucrativos torna as intervenções das agências de ajuda mais 
produtivas e sustentáveis a longo prazo. No entanto, a curto e médio prazo, 
as instituições filantrópicas privadas levam a cabo inovações de alto risco 
para a política e projetos que não são atrativos para as empresas nem são 
viáveis para as agências governamentais.

Opções de Políticas e de Programas 

Enquanto no passado as ações filantrópicas estavam tipicamente 
associadas a industriais ricos, agora muitos indivíduos de rendimento 
médio e mesmo relativamente pobres fazem doações significativas a causas 
filantrópicas. Os filantropos de hoje - abrangendo um vasto leque de atores 
- estão cada vez mais focados em doar estrategicamente para levar a uma 
mudança social e influenciar a política, em vez de simplesmente implementar 
medidas de curativo para resolver problemas crónicos.

Os governos tomaram três abordagens para mobilizar as contribuições 
filantrópicas entre a diáspora: engajar indivíduos, envolver organizações e 
juntar fundos através de agregadores de doadores.

A. Engajar os Indivíduos

Hoje, uma geração de empresários e industriais globalmente 
conscientes empenha-se numa variedade de esforços para influenciar a 
política em questões como a saúde, a educação, a democracia, a liberdade 
de imprensa, a redução da pobreza e a competitividade económica. Muitos, 
devido aos seus sucessos, vieram questionar o status quo e estão inclinados 
a doar a sua riqueza para causas que apoiam. Os filantropos bilionários Bill 
Gates e Warren Buffett convenceram 69 indivíduos e famílias americanas 
ricas, pelo menos quatro dos quais são imigrantes e três são imigrantes 
de segunda geração, para se comprometerem a doar a maior parte da sua 
riqueza a causas de caridade.360 Por seu turno, indivíduos relativamente 
pobres e de médio rendimento também fazem importantes contribuições 
para as instituições de caridade com vista a efetuar uma mudança nas suas 
comunidades. Uma investigação destacada no The Economist sugere que os 

1
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pobres são mais propensos a fazer doações de caridade do que os ricos; 
e aqueles que nasceram na pobreza e alcançaram a riqueza financeira, 
também são mais propensos a doar.361

Os doadores individuais têm mais flexibilidade na definição de 
prioridades e na identificação rápida de questões ou oportunidades do que 
os doadores de grupo, que normalmente têm de negociar antecipadamente 
a sua doação. Os doadores individuais da diáspora incluem aqueles que 
são capazes de fazer pequenas doações a causas específicas nas suas 
comunidades de origem e os migrantes com sucesso financeiro que têm os 
meios para doar somas maiores.

Alguns filantropos da diáspora muito bem-sucedidos contribuíram 
significativamente para os seus países de origem, alguns para promover 
mudanças políticas ou socioeconómicas. Andrew Carnegie, nascido numa 
família pobre de tecelões na Escócia em 1835, contribuiu significativamente 
para a Escócia e o mundo inteiro, estabelecendo uma série de instituições 
de ensino, fundações e organizações que desempenham papéis importantes 
no mundo de hoje. As suas primeiras doações permitiram construir uma 
piscina pública e biblioteca na sua cidade natal de Dumferline; as chamadas 
bibliotecas Carnegie rapidamente se instalaram em todo o mundo 
anglófono. Ele continuou a apoiar a criação de universidades, organizações 
internacionais (incluindo a Liga das Nações e Organização dos Estados 
Americanos), instituições de bem-estar social e organizações de construção 
da paz durante a sua vida, e deixou o seu legado numa fundação privada 
que continua a sua tradição filantrópica hoje. George Soros, um financiador 
húngaro residente dos EUA, criou o Open Society Institute (atualmente 
Open Society Foundations) para promover a democracia no mundo em 
desenvolvimento e no antigo bloco soviético. Mo Ibrahim, o magnata 
britânico das telecomunicações nascido no Sudão, criou a Fundação Mo 
Ibrahim, que patrocina um prémio anual de 5 milhões de dólares para 
promover a boa governação em todo o continente africano.

Outros concentram-se nos esforços humanitários e comunitários 
de ajuda de emergência. Artistas populares e atletas profissionais da 
comunidade haitiana-americana angariaram fundos para os esforços de 
socorro e recuperação no rescaldo do devastador terramoto que atingiu o 
Haiti em janeiro de 2010. Outros direcionam as suas energias para iniciativas 
de desenvolvimento comunitário. A estrela pop internacional Shakira Isabel 
Mebarak Ripoll criou a Fundación Pies Descalzos (Fundação Pés Descalços), 
com sede nos EUA, para promover o acesso alargado à educação infantil 
no seu país de origem - a Colômbia. Um grupo de atletas da Liga Nacional 
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de Futebol (NFL) de origem nigeriana nos EUA criou um grupo sem fins 
lucrativos - Atletas em Intervenções Comunitárias da Diáspora (ADCI na 
sigla em inglês), para promover o estabelecimento de um programa de 
desenvolvimento juvenil de atletismo na Nigéria. A estrela do futebol 
internacional Ronaldo de Assis Moreira (mais conhecido por Ronaldinho) 
estabeleceu o Instituto Ronaldinho na sua cidade natal, Porto Alegre, no 
Brasil, como uma organização de desenvolvimento juvenil.

Diosdado (Dado) Banatao, empresário filipino e engenheiro elétrico, 
criou três empresas de alta tecnologia que o tornaram multimilionário. 
Este realizou contribuições filantrópicas através do Banatao Family Filipino 
American Education Fund (Fundo Família Banatao para a Educação Filipino 
Americana), que ajuda os estudantes de origem filipina do liceu do norte da 
Califórnia a prosseguir uma educação universitária em ciência e engenharia. 
Banatao, que sublinha a importância da educação, particularmente nas áreas 
da ciência e da engenharia, como base do desenvolvimento tecnológico e do 
crescimento económico, regressou à sua cidade natal de Iguig, na província 
de Cagayan, na década de 1990, e construiu um centro informático equipado 
com computadores modernos na escola pública que frequentou.362 Em 
2011, como presidente da Fundação filipina de Desenvolvimento (PhilDev), 
trabalhou em conjunto com outros americanos filipinos e o governo das 
Filipinas para promover a educação científica e tecnológica, começando ao 
nível do ensino básico nas Filipinas.

B. Engajar as Organizações

Para além das contribuições individuais, as organizações 
desempenharam igualmente um papel importante nos países e regiões 
em desenvolvimento. Dada a falta de recursos, tempo ou experiência, 
muitos membros da diáspora contam com intermediários filantrópicos para 
canalizar as suas doações para projetos comunitários específicos nos seus 
países de origem.

1. Fundações Centradas na Diáspora

Nos Estados Unidos, por exemplo, os grupos sem fins lucrativos 
registados nos EUA podem angariar fundos dedutíveis para canalizar para os 
países de origem da diáspora. Exemplos desses grupos incluem a American 
Indian Foundation (AIF - Fundação América Índia), a Fundação Brasil, a 
Give2Asia, a PhilDev e a Fundação Rafik Hariri.
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American Indian Foundation (AIF). Criada para apoiar os esforços de 
socorro na Índia após o terramoto de Gujarati em 2001, a AIF serviu mais 
de 1,5 milhões de pessoas através da implementação de programas de mais 
de 115 ONG indianas. Organizou angariações anuais de fundos em Nova 
Iorque, São Francisco, Los Angeles, Boston, Chicago, Dallas, Washington, DC 
e Seattle.363

Fundação Brasil. Criada em 2000, a fundação permite aos doadores 
escolher e recomendar uma organização ou projeto brasileiro sem fins 
lucrativos nos domínios da educação, saúde pública, direitos humanos, 
cidadania e cultura em que gostariam de investir. Após a fiscalização da 
organização, a Fundação Brasil desembolsa fundos e oferece serviços de 
monitorização e avaliação.364

Give2Asia. Fundada em 2001, a Give2Asia tem experiência e presença 
em mais de 20 países e ajuda pequenas e grandes empresas, e fundações. 
A Give2Asia fez investimentos com a Fundação Skoll, o Grupo Omidyar, a 
Fundação Asia, a Fundação Caterpillar e a Johnson & Johnson, entre outros. 
O seu trabalho produziu mais de $177 milhões até 2011.365

Fundação Filipina de Desenvolvimento (Phildev). Anteriormente 
conhecida como Ayala Foundation USA (AF-USA - Fundação Ayala EUA) 
quando foi criada em 2000, a PhilDev foi criada em 2009 para fortalecer e 
encorajar a filantropia entre os americanos filipinos e ligá-los a organizações 
sem fins lucrativos bem geridas nas Filipinas que trabalham na procura de 
soluções estratégicas para a pobreza. O seu principal foco é a construção 
de um ecossistema de empreendedorismo baseado na ciência e tecnologia 
e inovação para o desenvolvimento social e económico nas Filipinas. A 
fundação usa doações dedutíveis para financiar as suas atividades com vista 
a cumprir os seguintes objetivos:366

 Â Fortalecer os programas de educação e formação para jovens em 
ciência e engenharia;

 ÂProduzir um maior número de especialistas e profissionais qualificados 
em ciência e engenharia na população filipina;

 Â Fomentar a inovação, direcionando a investigação científica e 
tecnológica para o desenvolvimento de produtos e empresas viáveis 
que possam competir nos mercados globais;

 ÂApoiar programas de formação e networking para incentivar mais 
empreendedorismo e a criação de empresas e emprego;

 ÂAjudar a construir infraestruturas legais, financeiras e de apoio 
propícias ao empreendedorismo nas Filipinas;
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 ÂApoiar a medição credível dos índices competitivos globais;

 ÂEstabelecer uma rede global de relações para criar e sustentar a 
inovação e o empreendedorismo nas Filipinas.

Em 2005, estabeleceu um programa chamado Gearing up Internet 
Literacy and Access for Students (GILAS na sigla em inglês) para fornecer 
acesso à internet a mais de 6.000 escolas públicas nas Filipinas. O projeto 
forneceu acesso à Internet a mais de 3.000 escolas públicas (44 por cento 
do total do país) até 2010.367 Desde a sua criação como AF-USA em 2000, a 
PhilDev angariou mais de 10 milhões de dólares, apoiou mais de 200 projetos 
em cinco áreas (agricultura, saúde, tecnologia de informação, energia e 
infraestruturas) e assinou parcerias com 161 organizações.368

Fundação Hariri-EUA. Em 1985, Rafik Hariri, antigo primeiro-ministro 
e empresário libanês, estabeleceu a Fundação Hariri com a missão de 
proporcionar oportunidades de educação para a juventude libanesa. A 
fundação oferece empréstimos, bem como oportunidades de bolsas de 
estudo para estudantes libaneses que estudam nos Estados Unidos da 
América. Os empréstimos sem juros que são reembolsados por antigos 
beneficiários são reciclados para financiar a educação de outros estudantes. 
Entre os seus programas estão o Programa de Bolsas da Fundação Boston-
Hariri, que cobre dois anos de propinas completas para mestrado; bolsas 
de estudo para o Research Science Institute, um programa de verão de 
seis semanas realizado conjuntamente pelo Massachusetts Institute of 
Technology e pelo Center for Excellence in Education, onde 80 dos mais 
talentosos estudantes do ensino secundário do mundo se reúnem para 
realizar investigação científica; e o Programa gebran G. Tueni human rights 
Fellowship no Carr Center for Human Rights Policy na Kennedy School of 
Government da Universidade de Harvard.369

2. Programas de Subvenção Conjunta

Vários governos, empresas privadas e associações de migrantes 
estabeleceram os seus próprios programas de subvenção ou subvenções 
conjuntas para ajudar a canalizar riqueza para projetos de desenvolvimento 
em países e comunidades de origem da diáspora. O governo dos EUA, 
por exemplo, oferece subsídios a organizações filantrópicas privadas para 
financiar projetos de desenvolvimento em países em desenvolvimento, 
mas esses programas são recentes e os dados sobre estes são escassos ou 
inexistentes.
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Alguns programas de subvenção têm uma abordagem sectorial. O Instituto 
para os Mexicanos no Exterior (IME), por exemplo, implementa um programa de 
bolsas para educação de adultos chamado BECAS. Desde 2005, o IME ofereceu 
subsídios até 15.000 dólares por ano a organizações que oferecem educação 
de adultos para migrantes mexicanos. Num esforço para promover o acesso ao 
ensino superior entre imigrantes mexicanos nos EUA, as bolsas IME são atribuídas 
a organizações que oferecem aulas de inglês e formação dos recursos humanos 
a migrantes mexicanos, bem como a instituições de ensino que oferecem bolsas 
de estudo a migrantes individuais.370 O programa de subvenções do IME é 
administrado através do Gabinete do Presidente da Universidade da Califórnia. 
Como subcontratado, este escritório recebe aproximadamente 685.000$ do 
governo mexicano e determina o destinatário e o tamanho de cada subvenção. 
Entre 2005 e 2007, o IME concedeu 210 bolsas, ajudando cerca de 14.482 alunos 
e professores. Os beneficiários ajudam tanto os migrantes mexicanos como não 
mexicanos, mas têm de ser organizações sem fins lucrativos para se qualificarem 
para a subvenção.371

3. Conceder Fundos de Correspondência

Os programas mais conhecidos que envolvem a filantropia da diáspora 
são esquemas de fundos correspondentes em que as contribuições coletivas 
enviadas por organizações migrantes no estrangeiro são acompanhadas por 
fundos públicos ou privados. Vários níveis de governo podem, por exemplo, 
atribuir um dólar ou mais por cada dólar que as organizações migrantes 
investem nas suas comunidades. Uma associação da terra natal, que se 
centra num local comum de origem no país de origem, é o veículo mais 
conhecido para este tipo de contribuição.

Programa Tres por Uno (3x1) Talvez o exemplo mais frequentemente 
citado de um esquema de fundos correspondentes seja o programa Mexicano 
Tres por Uno (3x1). Criado em 1999 como uma evolução do seu antecessor - 
o programa Dos por Uno (2x1), envolvendo o governo estadual de Zacatecas 
e o governo federal mexicano - o programa 3x1 fez uma verdadeira 
diferença na capacitação dos migrantes e na promoção do desenvolvimento 
da comunidade local. Cada dólar de remessa enviado por um membro da 
diáspora através de uma associação da terra natal mexicana no exterior é 
igualado por um dólar do governo municipal, estadual e federal no México.

De 1992 a 2001, o programa 3x1 implementou 400 projetos, nos quais 
os migrantes investiram 5 milhões de dólares (de um investimento total de 
15 milhões de dólares). Só em 2003, o governo federal investiu 10 milhões 
de dólares em 898 projetos, de um investimento total de 40 milhões de 
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dólares.372 Em 31 de dezembro de 2010, o programa 3x1 operava em 28 
dos 31 estados do México373 e havia aprovado 2.488 projetos, incluindo 874 
projetos de urbanização e pavimentação; 571 projetos de água potável, 
drenagem e eletricidade; 359 projetos de educação, saúde e desporto; 332 
projetos de produção e 56 projetos rodoviários rurais.374 Em 2010, a dotação 
do governo aos beneficiários ao abrigo do programa 3x1 ascendeu a mais 
de 550 milhões de pesos (cerca de 39 milhões de dólares americanos).375 
Para se concentrar em projetos de infraestruturas sociais, o governo federal 
(Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL) tem um limite financeiro de 
800.000 pesos para projetos de infraestruturas, equipamentos ou serviços 
comunitários (25 por cento dos custos totais do projeto) e um limite de 
300.000 pesos para projetos de produção (emprego) (50 por cento dos 
custos totais do projeto). Para os projetos relativos a este último grupo, o 
governo pode, após a obtenção da aprovação do Comité de Validação e 
Atenção aos Migrantes (COVAM), aumentar o limite em função da magnitude 
e do impacto social. Dado o elevado impacto nas infraestruturas sociais, o 
orçamento anual atribuído em 2010 para o programa 3x1 foi mais de cinco 
vezes maior do que o orçamento em 2003.376 Em 2010, o financiamento total 
de associações de imigrantes e governos locais, estaduais e federais atingiu 
mais de 1.192,8 milhões de pesos (cerca de 100 milhões de dólares).

Em geral, os projetos estão divididos em seis categorias principais:

 � educação, saúde e desporto
 � água potável, drenagem e eletricidade
 � estradas e autoestradas
 � cultura e recreação
 � melhoria urbana
 � projetos comunitários de produção
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Tabela 1: Programa 3x1 do México: Número de 
Entidades Participantes e Fundos Atribuídos, por Actor, 
2002-07

Conceito 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estados Participantes 20 18 23 26 26 27

Projetos 942 899 1.436 1.691 1.274 1.613

Municípios apoiados 247 257 383 425 417 443

Grupos de migrantes 
participantes

20 200 527 815 723 857

Estados de residência 
nos EUA

8 17 31 35 34 37

Orçamento (em milhões de pesos Mexicanos)

Federal/alocado a 
projetos

113,7 99,9 175,9 232,1 192,0 257,7

Estado, município e 
migrantes 

266,5 277,7 461,8 619,7 556,9 690,8

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESOL): Programa 3x1 para Migrantes, 2008.

Tabela 2: Programa 3x1: Número de Projetos Apoiados 
entre 2002 e 2007

Orçamento
(milhões de pesos)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Água potável, 
drenagem e 
eletricidade 

226 274 547 440 236 376 2,099

Estradas e 
autoestradas

67 57 83 100
58

77 442

Saúde, educação e 
desporto

190 113 114 151 122 186 876

Urbanização e 
pavimentação

276 282 477 591 452 623 2,701

3x1 bolsas de estudo 0 0 0 15 25 66 106

Centros comunitários 127 143 160 298 317 220 1,265

Projetos de produção 40 22 53 77 45 50 287

Outro 16 8 2 19 19 15 79

Total 942 899 1.436 1.691 1.274 1.613 7.855

Fonte: Secretaría de Desenvolvimento Social, Programa 3x1 para Migrantes, 2008. 
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Tabela 3: Programa 3x1: Dotações Orçamentais do 
Governo, 2003-10

Ano
Orçamento (em milhões de pesos)

Original Modificado Gasto

2003 110,00 100,00 99,64

2004 220,00 191,32 187,69

2005 160,00 237,06 233,47

2006 119,50 197,35 191,92

2007 220,00 255,26 244,85

2008 503,47 493,92 491,80

2009 562,38 524,10 518,12

2010 557,50 553,70 546,30

Fonte: Secretaría de Desenvolvimento Social, Programa 3x1 para Migrantes, 2008.

Fundo de Investimento Social para o Desenvolvimento Local. O 
governo salvadorenho criou o Fondo de Iversión Social para el Desarrollo 
Local (FIDSL na sigla em espanhol) em 1990 para canalizar as remessas da 
diáspora para projetos de desenvolvimento. Na altura, o governo lançou 
o fundo como uma instituição temporária para direcionar os esforços de 
investimento social e reconstrução no período pós-guerra. Em 1996, a FIDSL 
tornou-se uma instituição permanente centrada na luta contra a pobreza e 
no investimento em capital humano e infraestruturas sociais.

Um programa de subvenções correspondentes no âmbito da FIDSL, 
denominado Unidos pela Solidariedade (Unidos por la Solidaridad), 
incentiva governos locais, ONG, organizações salvadorenhas e associações 
da terra natal no exterior a apoiar em conjunto o desenvolvimento em três 
grandes áreas: infraestruturas sociais básicas, investimentos empresariais 
e parcerias público-privadas e o Programa de Apoyo Temporal al Ingreso 
(PATI).377 O programa ajuda a financiar e construir escolas, estradas, pontes, 
instalações de recreação comum e centros de saúde em El Salvador. O 
seu modelo baseia-se no programa 3x1 do México. As parcerias público-
privadas envolvem projetos como a construção de hotéis e outras 
empresas nos municípios através de contribuições da diáspora e do apoio 
da FISDL, como a facilitação e coordenação de projetos. Por fim, o governo 
salvadorenho, com financiamento em parte da USAID, também apoia o 
PATI, um programa em que os jovens são remunerados para a realização 
de projetos de serviço comunitário. Através deste programa, o governo 
ajuda jovens empreendedores a criar pequenas empresas, divulga-as na 
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internet e atrai associações salvadorenhas da diáspora para investir nelas. 
O programa beneficia mais de 25.000 jovens salvadorenhos, mas procura 
mais financiamento para expandir a sua capacidade e resultados. Em julho 
de 2007, o programa Unidos pela Solidariedade tinha realizado 14 concursos 
de subvenções e canalizado mais de 11 milhões de dólares para 45 projetos 
em 27 municípios de El Salvador. Sessenta por cento destes fundos eram 
originários da FIDSL, enquanto 19 por cento ou cerca de 2,13 milhões de 
dólares provinham de associações da terra natal e 20 por cento dos governos 
municipais. 

Entre 2009 e 2011, o programa gastou 11 milhões de dólares a apoiar 
11 municípios e 16.000 pessoas de entre os mais afetados pelo furacão Ida 
em novembro de 2009. Além disso, o Banco Mundial e outras organizações 
internacionais e governos nacionais disponibilizaram um orçamento de dois 
anos de 37,7 milhões de dólares para apoiar o reforço das capacidades locais e 
institucionais.378 A maior parte das atividades centra-se em oferecer a homens 
e mulheres, entre os 16 e os 25 anos, de favelas urbanas a oportunidade de 
se dedicarem ao serviço comunitário e à formação profissional através do 
Instituto de Formação Profissional salvadorenho. Os participantes recebem 
100$ por mês por um período de seis meses.  O programa, primeiramente 
pilotado em 11 municípios atingidos pelo furacão Ida, beneficiou 3.829 
participantes desses municípios, bem como outros 9.404 participantes em 
mais 25 concelhos pobres.379

Além deste programa, a FISDL administra outro programa de sucesso, 
financiado por um empréstimo de 20 milhões de dólares do Banco Mundial, 
no qual os municípios pedem às associações da terra natal da diáspora 
para doarem a um fundo, recebendo, em troca, uma certa percentagem de 
fundos para um projeto de desenvolvimento.

Projeto Piloto GIZ. Em 2007, a Agência Internacional Alemã de 
assistência (GTZ) (mais tarde renomeada GIZ, ou a Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit), em nome do Ministério Federal alemão 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (BMZ), criou um projeto-
piloto de três anos para o envolvimento de organizações da diáspora na 
Alemanha. A ideia era implementar conjuntamente programas para o 
desenvolvimento nos seus países de origem, oferecendo cofinanciamento 
para estes projetos de infraestruturas sociais.380 Os objetivos do projeto 
eram: identificar condições prévias para uma cooperação bem sucedida com 
as comunidades da diáspora e fornecer critérios para o desenho prático de 
um acordo de cooperação com as comunidades da diáspora para as suas 
atividades sem fins lucrativos.381
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Para além das iniciativas apoiadas pela GIZ (explicada na Caixa 
3 do Capítulo 7 sobre Investimentos Diretos), a GIZ apoiou também a 
Rede de Competências Germano-Marroquinas (Deutsch-Marrokanisches 
Kompetenznetzwerk, DMK). A DMK, uma organização sem fins lucrativos 
sediada em Munique, reúne uma rede interdisciplinar de 460 especialistas 
marroquinos altamente qualificados e residentes alemães de ascendência 
marroquina (nascidos ou residentes de longo prazo na Alemanha) para 
promover a transferência de tecnologia e conhecimento da Alemanha para 
Marrocos, apoiar investimentos em Marrocos e apoiar a integração de 
imigrantes marroquinos na Alemanha. Os projetos da DMK incluem, entre 
outros, a melhoria da literacia informática nas escolas marroquinas; fornecer 
formação no sector industrial nas universidades marroquinas; promover 
a cooperação científica (incluindo a doação de equipamento médico e 
formação) entre a Universidade de Cady Ayyad Marrakech e o Hospital 
Universitário de Ibn Tofail; oferecer um mestrado conjunto em ciências da 
computação entre a Universidade Técnica de Munique e a Universidade Al 
Akhawayn em Ifrane, Marrocos; oferecer um programa de orientação para 
estudantes marroquinos em universidades alemãs; e apoiar as cooperativas 
Araganarie para comercializar os seus produtos, como o petróleo Argan, na 
Alemanha e noutros países.382

C. Angariar Fundos através de Agregadores de Doadores

Algumas organizações confiam nas suas extensas redes filantrópicas 
que, por vezes, transcendem as fronteiras nacionais, para juntar fundos e 
oferecer subsídios para uma variedade de projetos de desenvolvimento 
local. Um dos pontos fortes de tais organizações ou iniciativas é o 
envolvimento relativamente ativo de ONG locais, membros e organizações 
da diáspora, bem como fundações e organizações internacionais como o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que têm a capacidade de 
oferecer fundos correspondentes.

Hispanics in Philanthropy (HIP na sigla em inglês) é uma organização 
transnacional, fundada em 1983 e sediada em São Francisco com escritórios 
em Nova Iorque, Florida, Minnesota, Carolina do Norte e México, composta 
por mais de 600 doadores de subvenções que representam filantropias 
corporativas, públicas e privadas de toda a América.383 Através dos seus 
programas, a HIP tem como objetivo fortalecer relações, ligações e esforços 
colaborativos entre os líderes da sociedade civil em vários países e aumentar 
os recursos para o sector civil na América Latina.384 A HIP procura aumentar 
os recursos para o sector civil liderando a um fundo colaborativo, o Funders’ 
Collaborative for Strong Latino Communities (Fundadores Colaborativos para 
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Comunidades Latinas Fortes), que angariou mais de 39 milhões de dólares e 
concedeu subvenções a mais de 500 organizações sem fins lucrativos latinas 
nas Américas até à data.385 O compromisso da HIP de apoiar as atividades 
filantrópicas transnacionalmente reside na sua convicção de que os membros 
das comunidades latino-americanas vivem vidas transnacionais, enviando 
remessas de volta para casa e ajudando a promover o desenvolvimento 
nas suas comunidades. Em meados da década de 1990, a HIP estabeleceu 
um programa de mentoria e intercâmbio de estágios entre fundações 
americanas e fundações latino-americanas e patrocinou pesquisas sobre o 
fortalecimento das ligações entre comunidades transnacionais.

A vantagem comparativa da HIP reside na sua capacidade de agregar 
fundos e conhecimentos de financiadores locais e norte-americanos. A HIP 
associou-se ao Fundo Multilateral de Investimento do BID para estabelecer o 
programa Promoting Diaspora Support for Local Productive Initiatives in Latin 
America (Promovendo o Apoio da Diáspora às Iniciativas de Produção Local na 
América Latina), um fundo que apoia projetos de desenvolvimento económico 
local geradores de rendimento apoiados por organizações da diáspora latino-
americana da Argentina, México e República Dominicana. Além do Fundo 
Multilateral de Investimento e da HIP, os financiadores locais do país também 
reservam os seus recursos para financiar fundos correspondentes. O objetivo 
geral do projeto era melhorar as condições económicas das comunidades de 
baixos rendimentos afetadas pela migração na Argentina, México, República 
Dominicana, El Salvador, Nicarágua e Guatemala. O programa tem ajudado 
a apoiar uma série de iniciativas. A iniciativa Comércio para Exportação 
feito por argentinos, realizado pela Associación Mutual de Empleo y Gestión 
Solidarios (Mutual GESOL - Associação mutuária de Emprego e Gestão 
Solidários), teve como objetivo facilitar e aumentar o volume de bens 
exportados produzidos por mais de 600 empresários em Buenos Aires, 
ligando-os a membros relevantes da diáspora argentina que poderiam ajudar 
a incubar os seus produtos. Outros exemplos incluem o projeto Marzano 
Fammi Olio que ajudou 26 pequenos produtores de azeitona em Mendoza, 
Argentina, a melhorar o seu estatuto social e económico e o projeto Centro 
Humanitario para las Obras y el Intercambio Cultural (Centro Humanitário 
para as Obras e Intercâmbio Cultural) que ajudou os agricultores das regiões 
montanhosas de Irapuato e Salamanca, no México, a estabelecer melhores 
processos de produção para a criação de cabras.386 Globalmente, o projeto 
ofereceu subvenções a seis entidades (duas no México, duas na República 
Dominicana e duas na Argentina); arrecadou mais de um milhão de dólares 
em fundos de contrapartida locais; ajudou a estabelecer redes locais de 
financiadores, incluindo a comunidade empresarial; e realizou ateliers de 
capacitação, sessões informativas e reuniões para partilhar experiências e 
lições aprendidas com os subvencionados.
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National Financiera (Nafin) é uma instituição bancária de 
desenvolvimento criada pelo governo mexicano que procura promover o 
desenvolvimento e a modernização globais do sector industrial através de 
uma abordagem regional, fornecendo crédito e assistência técnica às micro, 
pequenas e médias empresas de todos os Estados do México. As principais 
fontes de financiamento são os empréstimos de instituições internacionais 
de desenvolvimento (como o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento, o BID e bancos estrangeiros) e os títulos nos mercados 
internacionais e nacionais.

O Departamento de Serviços Empresariais e Agências governamentais 
da Nafin implementou em 2002 um projeto-piloto que canalizava remessas 
de migrantes mexicanos nos Estados Unidos da América para atividades 
produtivas no México. O Nafin ligou-se a três grupos de parceiros: 
governos estatais mexicanos (Jalisco, Zacatecas e Hidalgo), o sector privado 
(consultores empresariais e potenciais investidores) e associações da terra 
natal mexicanas nos EUA.387

O objetivo final dos projetos era duplo: 1) criar uma associação 
civil composta por representantes estatais, conselheiros empresariais e 
empresários e 2) criar um fundo fiduciário que canalizasse as remessas e 
outras subvenções para investimentos produtivos. Mais concretamente, o 
projeto visou apoiar o financiamento de 60 novos negócios, ou expandir os 
já existentes. O projeto começou em 2002, durou mais de quatro anos e 
cumpriu a maioria dos seus objetivos.

O Nafin liderou a criação de:388 

 ÂTrês subcomissões estatais compostas por representantes do Estado, 
conselheiros empresariais e coordenadores estatais do Nafin que, 
em conjunto, identificaram e examinaram ideias de projeto viáveis 
e comunicaram com as associações da terra natal sobre estas 
oportunidades de investimento;

 ÂTrês fundos fiduciários estatais que canalizaram investimentos de 
associações da terra natal para 14 empresas (de 225 propostas 
recebidas).

De acordo com a avaliação final do projeto, foram angariados mais de 
3,5 milhões de dólares de migrantes para investimento, principalmente de 
investidores individuais; 56 grupos de potenciais empresários receberam 
assistência técnica em competências empresariais; e três negócios de 
sucesso ainda estão alegadamente a funcionar.389
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Agregadores de doadores na internet. Nos últimos anos, vários 
empreendedores sociais criaram plataformas online que permitem aos 
indivíduos reunir recursos e financiar projetos de desenvolvimento em 
grupo. Duas das maiores e mais conhecidas organizações que se enquadram 
nesta categoria são a Kiva e a GlobalGiving, com sede nos EUA, com 
abordagens diferentes em relação às doações filantrópicas. A Kiva permite 
que os indivíduos emprestem dinheiro para micro-empréstimos através de 
instituições de microfinanciamento em países em desenvolvimento. No 
entanto, ao contrário dos regimes típicos de empréstimos, os empréstimos 
são isentos de juros - os credores ou investidores da Kiva não ganham 
qualquer juro pelos seus empréstimos. A GlobalGiving permite que as 
pessoas doem diretamente a um projeto específico e agrega as suas 
contribuições. Dado o recente estabelecimento de ambas as plataformas, 
o seu impacto ainda é relativamente desconhecido. Embora os fundadores 
de ambos os portais não tenham criado as respetivas plataformas para as 
diásporas, têm, no entanto, o potencial de atrair doadores da diáspora. 
Algumas plataformas online semelhantes - JustGiving e MyCharityPage - 
permitem que os indivíduos criem páginas web para angariação de fundos 
para instituições de caridade ou causas específicas. Desde 2000, a JustGiving 
angariou mais de 712 milhões de dólares para 6.300 instituições de caridade 
de 6,5 milhões de doadores. Outra organização, a Wokai, fornece micro-
empréstimos a mutuários chineses de zonas rurais.390

Caixa 1: Transformar Filantropos em Agentes de 
Desenvolvimento: Os Desafios

Ir para além das contribuições paliativas de caridade e apostar em ações que abordam as fontes 
de privação, por exemplo, pode gerar debates controversos entre os filantropos.  

A ação coletiva também apresenta desafios. Por exemplo, quando as organizações de migrantes 
juntam os donativos de muitos indivíduos é, muitas vezes, difícil identificar prioridades. 

Também pode ser difícil para os filantropos encontrar parceiros no país de origem, uma vez que 
muitos membros da diáspora desconfiam das instituições de serviço social estabelecidas nos seus 
países de origem. 

Desafios e Lições Aprendidas 

Os filantropos da diáspora dão contributos inestimáveis para os 
seus países de origem através de uma variedade de meios: contribuições 
financeiras individuais, criação de instituições intermediárias e plataformas 
online que reencaminham fundos para financiar projetos de desenvolvimento 
local, fomento do empreendedorismo e da inovação e criação de empresas 
e empregos. Tais esforços estão enraizados no interesse a longo prazo das 
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diásporas em ajudar os seus países a desenvolverem-se, a entrarem e a 
liderarem a economia do conhecimento. No entanto, os filantropos da 
diáspora também enfrentam uma série de desafios para tornar as suas 
contribuições tão eficazes quanto desejadas.

Alguns destes desafios, como a dificuldade na prestação de contas, 
implantação eficaz de recursos, definição da agenda, limites estruturais ao 
impacto da filantropia privada, representação, escala e sustentabilidade, são 
comuns entre todos os filantropos. Para além destes desafios, os filantropos 
da diáspora também enfrentam questões particularmente difíceis na 
definição de agendas e na identificação de prioridades, na articulação clara 
dos seus objetivos e resultados e na superação da falta de confiança no 
sector sem fins lucrativos.

A. Definir uma Agenda Clara e Prioridades

Os objetivos dos filantropos da diáspora nem sempre se alinham com 
os dos seus governos de origem. Além disso, alguns governos podem olhar 
para as organizações da diáspora de base identitária com desconfiança 
ou mesmo hostilidade e recusar-se a apoiar as suas atividades propostas, 
minando a cooperação ou a execução de projetos.

Evitar Objetivos Ambíguos

Embora muitas fundações ou ONGs que financiam projetos em países 
de origem da diáspora estejam interessadas em ilustrar os impactos concretos 
que os seus donativos e programas têm nas comunidades, esses impactos 
podem não ser sustentáveis a longo prazo. Também os doadores da diáspora 
poderão ter dificuldade em conseguir criar mudança e desenvolvimento 
económico a longo prazo se se concentrarem exclusivamente em ações 
humanitárias a curto prazo. A HIP aprendeu, por exemplo, que os financiadores 
da América Latina tendem a doar para fins clássicos de caridade, e a maioria 
dos fundos é para projetos do seu próprio interesse. A falta de interesse 
em modelos colaborativos centrados no desenvolvimento económico tem 
limitado o montante do financiamento que a HIP tem conseguido angariar. 
A Nafin também descobriu que juntar fundos de associações da terra natal 
é extremamente desafiante. Os migrantes normalmente usam as remessas 
para necessidades básicas e não para investimentos empresariais. Como tal, 
têm diferentes expectativas sobre o retorno do investimento, onde investir, 
condições do investimento, e têm dificuldade em chegar a um consenso. 
Dada a sua relativa falta de conhecimento sobre investimentos sociais, os 
migrantes hesitam em investir em tais causas.391
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B. Combater a Falta de Confiança no Sector e Instituições 
Sem Fins Lucrativos

A ausência geral de confiança no sector sem fins lucrativos e em 
instituições de caridade em países de origem da diáspora pode levar os 
migrantes a concentrarem as suas contribuições nos membros da família e 
nas instituições estabelecidas. Embora tais contribuições possam produzir 
resultados eficazes, podem não ser os investimentos sociais mais propensos 
a resultados de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, uma das 
dificuldades enfrentadas pelo Programa Unido para a Solidariedade de El 
Salvador é o de gerar interesse suficiente entre a diáspora salvadorenha 
que a leve a contribuir para projetos de desenvolvimento em El Salvador. 
Os salvadorenhos tiveram más experiências no passado e desconfiam das 
instituições públicas devido à sua falta de transparência. Para mobilizar 
as remessas de grupos da diáspora, as instituições filantrópicas públicas e 
privadas devem aumentar e melhorar a comunicação com as associações 
locais e instruí-las sobre a organização, o empreendedorismo e as 
oportunidades de investimento nos seus países de origem.

C. Encontrar os Parceiros Públicos e Privados Certos

Os governos e as instituições multilaterais devem ser prudentes na 
identificação de parceiros dentro das comunidades da diáspora para financiar 
e implementar projetos de desenvolvimento. Nem todas as organizações da 
diáspora são capazes de representar os interesses das suas comunidades, 
uma vez que algumas têm filiações políticas ou religiosas divisivas com 
partidos políticos, seitas religiosas, clãs ou tribos nos seus países de origem. 
Outros doadores devem assegurar que, embora os parceiros da diáspora 
desempenhem um papel importante nos esforços de desenvolvimento 
filantrópico, não causem um retrocesso na comunidade da diáspora ou nos 
países aos quais esperam prestar ajuda. A Nafin, por exemplo, considerou 
difícil encontrar os parceiros certos para os projetos de desenvolvimento. 
Saliente-se que o projeto deve ter uma maior divulgação e coordenar os seus 
esforços com o IME, de modo a que os migrantes interessados em investir em 
qualquer Estado mexicano possam estabelecer uma ligação com parceiros 
locais e instituições financeiras nesse Estado.

Algumas organizações também descobriram que em algumas 
comunidades da diáspora, quanto mais jovem o migrante, menos se identifica 
com a comunidade de origem, e quanto mais estável o migrante, mais 
provável é de estar interessado em investir. Compreender a população-alvo 
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é um primeiro passo importante antes de implementar qualquer iniciativa 
de desenvolvimento baseada na filantropia.

D. Escolher Agências de Implementação e Parceiros com 
Conhecimento e Experiência

O conhecimento e a experiência na realização de projetos de 
desenvolvimento com base na filantropia são fundamentais para o sucesso 
de qualquer iniciativa. A HIP, por exemplo, tem experiência na construção 
de capacidades e na angariação de fundos, enquanto as ONG locais a quem 
oferece fundos têm experiência na execução de projetos.

O projeto-piloto da Nafin deparou-se com vários obstáculos, entre 
os quais a falta de experiência dos seus colaboradores que trabalhavam 
no projeto em iniciar negócios ou investir. Uma das lições aprendidas com 
a experiência foi a de que investimentos empresariais bem-sucedidos 
envolvem mais do que simplesmente a formação de empreendedores. As 
agências de execução devem possuir, também, conhecimentos empresariais 
ou formar parcerias com instituições que o tenham, tais como entidades do 
sector privado ou sem fins lucrativos que gerem empresas sociais.392

A experiência do BID nas Américas também sugere que muitos grupos 
da diáspora têm «tradicionalmente centrado os seus esforços na advocacia, 
na política pública, no desenvolvimento da comunidade e noutros aspetos 
sociais» e «têm conhecimento e experiência limitados com microempresas». 
O BID revela que essa característica pode atrasar a implementação do 
programa. Na implementação do projeto com a HIP, por exemplo, o BID 
destaca três conjuntos de lições aprendidas:393

 ÂAlgumas das ligações mais bem-sucedidas da diáspora ocorreram 
através de laços familiares e de amizade próximos com indivíduos que 
vivem no estrangeiro que podem fazer doações em espécie, como 
doações de terras ou voluntariar o seu tempo, para os projetos.

 ÂA cultura e o nível de envolvimento com o país de origem variam 
entre os grupos da diáspora, com a diáspora mexicana a surgir como 
a mais organizada devido à sua história relativamente mais longa com 
programas de investimento social como o programa 3x1.

 ÂGeralmente, as ONG na América Latina requerem mais formação 
em gestão de empresas e liderança para poderem apoiar 
cooperativas ou empresas comunitárias em maior escala. 
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E. Esperar o Inesperado

A crise económica e financeira que atingiu os mercados em todo o 
mundo também teve impacto no investimento social. A HIP, por exemplo, 
que trabalha no desenvolvimento da filantropia local na América Latina 
através da realização de joint ventures com a diáspora, tem tido dificuldade 
em implementar os seus projetos nos últimos anos. Os imigrantes de baixos 
rendimentos estiveram expostos a taxas de desemprego mais elevadas na 
recessão do que outros grupos, e têm menos poupança para contribuir 
para causas coletivas após o envio das remessas para os familiares. Muitos 
indivíduos de rendimento médio e até com riqueza avultada, incluindo 
membros da diáspora, viram o seu património líquido reduzir acentuadamente 
com os declínios nos mercados imobiliário e financeiro, podendo assim 
reduzir a sua doação de caridade. Contudo, a crescente desigualdade tem 
levado a um aumento contínuo das fileiras dos extremamente ricos e as 
suas contribuições filantrópicas podem continuar a aumentar. A primeira 
geração de bilionários da diáspora, muitos dos quais estão profundamente 
envolvidos em atividades filantrópicas, pode alimentar um crescimento na 
filantropia da diáspora quando a economia internacional está finalmente a 
emergir do período de baixo crescimento após a Grande Recessão.
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Capítulo 10: Investimentos no Mercado de 
Capitais

Os fluxos financeiros dos migrantes e dos seus descendentes estão no 
centro da relação entre a migração e o desenvolvimento. A atenção política 
tem-se centrado no maior e mais visível destes fluxos - as remessas dos 
migrantes - e, em menor grau, mas crescente, nos investimentos diretos que 
os empresários da diáspora fazem nas empresas dos seus países de origem. 
A terceira grande categoria de recursos financeiros privados originários 
das diásporas, os investimentos no mercado de capitais, são muito menos 
compreendidos e examinados. Os mercados de capitais são absolutamente 
fundamentais para o desenvolvimento, uma vez que são as instituições que 
mobilizam as poupanças para o investimento, disponibilizando os fundos de 
longo prazo que alimentam a criação de riqueza (e, em crises financeiras, 
a destruição de riqueza). Incluem mercados de ações (títulos de capital), 
obrigações, empréstimos, títulos apoiados por ativos (como nos mercados 
de produtos de base) e um conjunto complexo de instrumentos derivados 
de um ou mais destes. Coletivamente, este tipo de investimento é conhecido 
como investimento indireto ou carteira de investimento.

Os membros da diáspora têm ativos financeiros substanciais para 
além dos seus rendimentos atuais, incluindo contas de poupança e reforma, 
imóveis e investimentos em ações, obrigações e outros instrumentos 
financeiros.394 Governos, bancos e empresas nos países de origem têm 
um forte interesse em criar instrumentos financeiros que possam atrair 
essas poupanças da diáspora em investimentos que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável.

Os investidores da diáspora tendem a ter perceções diferentes de 
risco do que os investidores que não sejam da diáspora. Dadas as suas 
ligações à pátria, os membros da diáspora podem ter melhor informação 
sobre as oportunidades de investimento nos seus países de origem e são 
menos sensíveis aos riscos cambiais do que outros investidores, uma vez 
que têm obrigações em moeda nacional no seu país de origem, tais como 
pagamentos de apoio a familiares ou custos de funcionamento de empresas 
domésticas, hipotecas ou retornos aos acionistas nacionais. Também podem 
ter um horizonte temporal diferente. Embora a maioria dos investidores em 
mercados emergentes tenha um prazo bastante curto para as expectativas 
de lucro, muitos investidores da diáspora estão dispostos a esperar e obter 
o retorno dos seus investimentos durante um período mais longo. Podem 
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até estar dispostos a aceitar rendimentos mais baixos do que poderiam 
conseguir, como um «desconto patriótico» nos investimentos no seu país 
de origem.

Note-se, no entanto, que é difícil, se não impossível, tendo por 
base os dados disponíveis, identificar a participação corrente no mercado 
de capitais por parte das diásporas. Os investimentos realizados por 
membros da diáspora em instrumentos de investimento convencionais 
abertos a todos os investidores são indistinguíveis de outros investimentos 
estrangeiros. Contudo, alguns governos e empresas em países de origem 
criaram instrumentos financeiros especialmente concebidos para aproveitar 
a riqueza das populações da diáspora. Enquanto alguns são direcionados 
para indivíduos com património, alguns são acessíveis a aforradores de 
pequena escala. Os decisores políticos ainda não aproveitaram o potencial 
de conceber mecanismos e instrumentos fiáveis e favoráveis aos investidores 
que permitam aos migrantes (e outros pequenos aforradores) investir em 
mercados de capitais sem exposição indevida ao risco.

Opções de Políticas e de Programas 

Há uma variedade de meios que os governos usam para mobilizar a 
riqueza da diáspora através dos mercados de capitais. Estes incluem:

 ÂContas de depósito especiais em moedas locais e estrangeiras;

 ÂEmpréstimos transnacionais que permitem que as diásporas comprem 
imóveis e habitação nos seus países de origem;

 ÂObrigações da diáspora que permitem aos governos pedir emprestado 
fundos de longo prazo às diásporas;

 ÂA titularização de futuros fluxos de remessas que permitem aos bancos 
alavancar as receitas de remessas para maiores empréstimos a taxas 
de juro mais baixas.

Esta secção discute três dos instrumentos acima referidos, 
nomeadamente as contas especiais de depósito, as obrigações da diáspora 
e os empréstimos transnacionais. A titularização dos fluxos de remessas é 
discutida no capítulo 6.

A. Criar uma Categoria Especial de Contas de Depósito

Vários países, como o Bangladesh, a Índia e a Tunísia, introduziram 
uma categoria especial de contas de depósitos em bancos comerciais, onde 

1
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os membros da diáspora podem depositar as suas poupanças. Os titulares 
dessas contas especiais recebem taxas de juro preferenciais, bem como 
a possibilidade de ter contas em moeda estrangeira. Em alguns casos, os 
juros dessas contas estão total ou parcialmente isentos de impostos. Os 
economistas Christian Dustmann e Josep Mestres estimam que, entre 1992 
e 1994, cerca de 48 por cento das famílias de imigrantes na Alemanha 
mantiveram poupanças nos seus países de origem.395

Permitir que os membros da diáspora criem contas poupança nos seus 
países de origem não só permite que os bancos expandam a capitalização 
bancária para empréstimos e investimentos, como também oferece às 
diásporas a oportunidade de participar em mercados de capitais nos seus 
países de origem. (Em muitos países, a posse de uma conta bancária num 
país é um pré-requisito para investir em mercados de capitais).

As contas bancárias em moeda estrangeira podem oferecer algumas 
vantagens às diásporas. Em primeiro lugar, ao oferecerem tais contas 
bancárias em moeda estrangeira, são os bancos quem suporta o risco de 
câmbio. Se os titulares de contas detiverem moeda local, são eles que têm 
riscos em moeda estrangeira. As contas de depósito em moeda estrangeira 
têm sido frequentemente utilizadas pelos aforradores nacionais para manter 
o valor real das suas poupanças em tempos de instabilidade macroeconómica. 
Alguns bancos podem, ainda, oferecer dois tipos de contas em moeda 
estrangeira: contas de depósito corrente e a prazo. As contas de depósito 
corrente permitem que os detentores da conta retirem fundos sempre que 
quiserem, enquanto as contas de depósito a prazo fixo, em troca de taxas 
mais elevadas, impõem algumas restrições de tempo no levantamento do 
capital sem pagar uma penalidade.

Nos últimos anos, várias economias em desenvolvimento e emergentes 
- incluindo a Albânia, Etiópia, Índia, Nigéria, Quénia, Sri Lanka e Turquia - 
liberalizaram os seus regulamentos bancários para atrair aforradores da 
diáspora para as contas em moeda estrangeira.396

Banco Nacional da Etiópia. Em 2004, o Banco Nacional da Etiópia 
criou contas em moeda estrangeira especificamente dirigidas a membros da 
diáspora etíope para investir internamente. A Diretiva nº FXD/31/2006 do 
Banco Nacional da Etiópia criou uma conta em moeda estrangeira que os 
etíopes não residentes e os estrangeiros não residentes de origem etíope (e 
respetivas empresas) poderiam abrir. Estas contas estão expressas em três 
moedas - o dólar norte-americano, a libra britânica ou o euro - mas os bancos 
também podem aceitar depósitos noutras moedas convertíveis, incluindo o 
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dólar canadiano, o rial saudita, o iene japonês, o dólar australiano e o dirham 
dos Emirados Árabes Unidos (EAU).397 Os que residem no estrangeiro podem 
abrir contas presencialmente ou por correio. O montante mínimo necessário 
para abrir uma conta em moeda estrangeira é de 5.000$ ou o seu equivalente 
em qualquer uma das moedas aceites, e o valor máximo do depósito é 
de 50.000$. Entre outras finalidades, os detentores de contas em moeda 
estrangeira podem usá-las como colateral ou garantia para empréstimos 
ou propostas e para efetuar pagamentos locais em birre. De acordo com a 
diretiva, os juros não são pagos a contas correntes em moeda estrangeira 
dos não residentes, mas os bancos têm a liberdade de fixar as suas próprias 
taxas de juro para contas a prazo em moeda estrangeira dos não residentes.

Banco Central da República da Turquia. O Banco Central da República 
da Turquia também oferece contas de depósito a prazo em moeda estrangeira 
e contas «Super FX» para os titulares de passaportes turcos residentes no 
estrangeiro. As contas a prazo em moeda estrangeira podem ser em euros, 
dólares americanos, libras britânicas ou francos suíços; requerem um 
depósito mínimo equivalente a 1.000$ durante, pelo menos, dois anos; e 
oferecem uma taxa de juro anual de 0,25 por cento para todas as moedas. 
As contas Super FX estão disponíveis em euros e dólares americanos; exigem 
um depósito mínimo de 5.000€; deve ser realizada por um, dois ou três anos; 
e oferecem taxas de juro anuais de 1 por cento para contas em euros e 0,25 
por cento para contas em dólares americanos.398 Os indivíduos elegíveis 
podem abrir contas nas sucursais do banco na Turquia e em bancos parceiros 
na Holanda, Reino Unido, Alemanha, França e Estados Unidos da América.

Contas de depósito dos INR da Índia. Os indianos não residentes (INR) 
têm a opção de manter as suas poupanças em moeda estrangeira ou em contas 
em rupias na Índia. Em março de 2010, as contas de INR detinham cerca de 
14,3 milhões de dólares em contas em moeda estrangeira e 33,6 milhões de 
dólares em contas em rupias.399 Estas contas podem ser em libras britânicas, 
dólares americanos, ienes japoneses, euros, dólares canadianos e dólares 
australianos. As contas estão disponíveis para prazos fixos não inferiores a um 
ano e não superiores a cinco anos. As contas também podem ser utilizadas 
para obter empréstimos na Índia e no estrangeiro, tanto em moeda nacional 
como estrangeira. Os empréstimos efetuados na Índia ao titular da conta 
devem ser utilizados para fins pessoais ou para a realização de atividades 
comerciais; investimento direto na Índia numa base de não-repatriamento, 
para contribuir para o capital das empresas indianas; e aquisição de imóveis 
na Índia para habitação própria. No entanto, os empréstimos não podem ser 
utilizados para a concessão de empréstimos, para a realização de atividades 
agrícolas ou de plantação ou para investimentos em empresas imobiliárias.
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B. Oferecer Títulos da Diáspora

Nos últimos anos, os governos têm vindo a utilizar cada vez mais as 
suas redes consulares para vender títulos de diáspora, com vista a aceder 
aos ativos da diáspora. A emissão de obrigações da diáspora é uma forma 
de financiamento inovador que pode ajudar os países em desenvolvimento 
a apoiar projetos de infraestruturas. Os emissores de obrigações da 
diáspora têm acesso a financiamento a prazo, muitas vezes a taxas de juro 
descontadas devido a um «desconto patriótico» ou à diferença entre a taxa 
de juro de mercado da dívida pública e a taxa de juro que as diásporas estão 
dispostas a aceitar dada a sua ligação ao seu país. No entanto, Israel, a Índia 
e outros países aprenderam que este «desconto patriótico» é muitas vezes 
pequeno na realidade e, por vezes, não se concretiza. A maior vantagem 
da emissão de obrigações da diáspora é que podem mobilizar quantias 
relativamente pequenas de fundos da diáspora em recursos avultados para 
o desenvolvimento.400 De notar, o risco de incumprimento normalmente 
associado às participações internacionais de dívida soberana pode ser 
reduzido para as diásporas. As diásporas consideram a capacidade do país 
de pagar juros e capital em moeda local como relativamente forte e, por esta 
razão, considerar atraentes as obrigações da diáspora.

Vários governos emitiram obrigações para angariar capital entre as 
suas diásporas. Israel emitiu obrigações da diáspora anualmente desde 1951 
através da Development Corporation para angariar capital de investimento 
de longo prazo em infraestruturas. O Egipto reportou ter emitido obrigações 
a trabalhadores egípcios no Médio Oriente no final da década de 1970. A 
Índia emitiu obrigações da diáspora em 1991, 1998 e 2000 para evitar crises 
na balança de pagamentos e reforçar a confiança internacional no sistema 
financeiro da Índia em tempos de sanções financeiras ou necessidades 
especiais. O Sri Lanka oferece títulos de desenvolvimento do Sri Lanka 
desde 2001 a várias categorias de investidores, incluindo a nacionais não 
residentes, enquanto o Gana ofereceu títulos de poupança do Jubileu de 
Ouro em 2007. Finalmente, a Etiópia emitiu o Millennium Corporate Bond 
em 2008 para angariar capital para a empresa pública Ethiopian Electric 
Power Corporation (EEPCO - Sociedade para a Energia Elétrica na Etiópia) 
num esforço para expandir a sua rede de distribuição.401

Vários outros governos, incluindo um governo grego em sérias 
dificuldades, tentaram angariar dinheiro através da emissão de títulos da 
diáspora. Em março de 2011, a Grécia anunciou que pretendia angariar 3 
mil milhões de dólares numa série de vendas trimestrais, principalmente de 
membros ricos da sua população da diáspora, e iniciou a venda de obrigações 



222

CA
PÍ

TU
LO

 1
0:

 IN
VE

ST
IM

EN
TO

S 
N

O
 M

ER
CA

D
O

 D
E 

CA
PI

TA
IS

 

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

a investidores nos EUA. As agências de notação de crédito, incluindo a 
Moody’s, desvalorizaram a Grécia, atribuindo-lhe uma classificação de lixo. 
Embora os membros da diáspora grega, estimada em 11 milhões, possam ter 
uma ligação emocional com a sua pátria, é necessário mais do que isso para 
atrair investimento substancial. O governo precisa de comercializar os seus 
títulos com cuidado e sabedoria, aliciando os membros da diáspora com 
visões de longo prazo de desenvolvimento e crescimento económico.

Além disso, o Banco Mundial está a aconselhar vários países, como o 
Quénia, a Nigéria e as Filipinas, sobre a emissão de obrigações da diáspora. 
Apesar da melhoria nas notações de crédito numa série de economias 
em desenvolvimento e emergentes, os governos ainda têm de enfrentar 
o desafio de convencer os membros da sua diáspora a comprar títulos do 
Estado. É particularmente difícil conseguir que indivíduos que fugiram dos 
países devido aos governos opressivos invistam nos seus países de origem. 
A Etiópia, por exemplo, não conseguiu angariar dinheiro suficiente com a 
emissão de obrigações da diáspora.402

Títulos de poupança do Jubileu de Ouro. Em 2007, o governo 
ganês emitiu 50 milhões de dólares em títulos de poupança «Jubileu de 
Ouro»de cinco anos, disponíveis para compra em instituições financeiras 
aprovadas até junho de 2008, tanto para os ganeses que vivem no Gana 
como no estrangeiro. O seu objetivo era angariar fundos para projetos 
de desenvolvimento infraestrutural nas dez regiões do país, sensibilizar 
para a importância da poupança e diversificar os instrumentos financeiros 
oferecidos no mercado. Os detentores das obrigações não recebem os juros 
fixos de 15 a 15,5 por cento, agravados semestralmente, até ao resgate.403 

Infelizmente, de acordo com a Strategic African Securities Limited (SAS), 
tanto os esforços do Gana, como o da Etiópia em 2008, não produziram 
resultados substantivos, uma vez que se conseguiu apenas angariar 20 dos 
50 milhões de cedis pretendidos.404

Títulos do Estado de Israel. As obrigações do Estado de Israel são títulos 
emitidos pelo governo israelita através da Corporação de Desenvolvimento 
de Israel que são comercializados particularmente para a diáspora israelita, 
para ajudar a construir as infraestruturas do país. Sessenta anos depois de 
David Ben-Gurion ter criado o programa em 1951, as obrigações do Estado de 
Israel angariaram mais de 33 mil milhões de dólares.405 Hoje, Israel considera 
a emissão destas obrigações como uma fonte estável de empréstimos 
estrangeiros e um importante mecanismo para manter os laços com a 
sua diáspora. Os investidores têm várias opções, incluindo maturidades 
múltiplas e opções mínimas de subscrição, vendidas tão baixo como 100$ e 
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tão alto como 100.000$. Com a entrada de capital gerada através da emissão 
destas obrigações, o governo gastou mais de 26 mil milhões de dólares em 
transportes, energia, telecomunicações, recursos hídricos e outros projetos 
essenciais de infraestruturas.406

Título A Grande Barragem do Renascimento da Etiópia. Em 2011, a 
Etiópia lançou a sua segunda obrigação à diáspora para financiar a construção 
da Grande Barragem, projetada para ser a maior central hidroelétrica de 
África. A emissão da sua segunda obrigação para a diáspora, que pretende 
angariar 4,8 mil milhões de dólares, segue o seu esforço inicial para 
angariar fundos para a EEPCO através do seu Millennium Corporate Bond. 
No entanto, a primeira obrigação não atingiu os seus objetivos financeiros 
devido à perceção de risco entre os investidores no que diz respeito ao 
EEPCO, ao governo e ao ambiente político na Etiópia. O Título da Barragem 
está disponível em valores mínimos de 50 dólares e transferível para até 
três pessoas. Aos compradores é dada a opção de compra de obrigações 
com um prazo de cinco anos ou de cinco a dez anos, bem como a escolha 
entre obrigações com ou sem juros. A obrigação emitida na moeda birre 
local estão disponíveis em maturidades de cinco anos e mais de cinco anos. 
As obrigações a cinco anos têm um rendimento de 5,5 por cento enquanto 
as obrigações a mais de cinco anos rendem 6 por cento de juros.407 Além 
disso, o governo está a cobrir quaisquer taxas de envio de remessas 
associadas à compra destas obrigações. As obrigações estão disponíveis em 
moeda estrangeira, bem como no birre local. O Banco Comercial da Etiópia 
(através das suas sucursais), as embaixadas e consulados etíopes e outros 
escritórios representativos são responsáveis pela venda das obrigações em 
moeda estrangeira. Resta saber qual o sucesso destas obrigações, muito 
embora isso não altere o facto de se tratar de um mecanismo inovador de 
canalizar o investimento para o serviço social público e para projetos de 
infraestruturas.408 

C. Oferecer Empréstimos Transnacionais às Diásporas e às suas 
Famílias 

Os membros da diáspora residentes no estrangeiro podem solicitar e 
obter pequenos empréstimos transnacionais nos seus países de origem junto 
de bancos ou credores de micro finanças. As instituições financeiras emitem 
empréstimos transnacionais para a expansão das empresas, melhoria da 
habitação, compra de casa e despesas de educação, mas consideraram 
que o crédito hipotecário foi o mais bem-sucedido. Ao obter empréstimos 
transnacionais, os imigrantes que vivem no estrangeiro podem viabilizar o 
acesso a crédito aos membros da família no seu país. Em geral, os migrantes 
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não podem utilizar os ativos que possuem no estrangeiro como garantia para 
empréstimos transnacionais devido às diferenças entre países nas leis de 
insolvência e na sua aplicação.

Programa Pag-IBIG no Exterior. Várias entidades públicas e privadas 
oferecem empréstimos transnacionais para diversos fins. O Programa Pag-
IBIG do governo filipino, por exemplo, permite que os trabalhadores filipinos 
no estrangeiro acedam a empréstimos de curto prazo ao abrigo do Programa 
de Empréstimos Multiusos (para ajudar a financiar as necessidades médicas, 
educacionais ou de subsistência imediatas dos membros; pequenas 
melhorias na habitação, incluindo a compra de móveis e eletrodomésticos; 
e outras necessidades relacionadas) e o Programa de Empréstimos de 
Calamidade (para aqueles que precisam de financiamento devido a uma 
calamidade recente). Além disso, os trabalhadores filipinos no estrangeiro 
também podem aceder a um empréstimo à habitação ao abrigo do Programa 
de Financiamento do Utilizador Final ou do Programa Magaang Pabahay, 
Disenteng Buhay. Para poderem beneficiar de um empréstimo à habitação, 
os trabalhadores filipinos no estrangeiro devem ser membros do Pag-IBIG e 
ter efetuado contribuições de remessa para o Fundo Pag-IBIG durante, pelo 
menos, 24 meses no momento do pedido de empréstimo.409

Microfinance International Corporation (MFIC - Sociedade 
Internacional de Micro finanças). Desde 2006, a MFIC, uma empresa norte-
americana de serviços financeiros, estabeleceu uma parceria com credores 
de micro finanças e operadores de transações de remessas em El Salvador, 
Guatemala e no Estado Plurinacional da Bolívia para conceder empréstimos 
hipotecários transnacionais a imigrantes nos Estados Unidos da América e 
em Espanha. A MFIC liga as remessas ao microfinanciamento de habitação. 
Em parceria com duas instituições de micro finanças (IMFs) - Apoyo Integral 
de S.V. e Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito (AMC) - a MFIC lançou 
um programa piloto em El Salvador em setembro de 2006. No âmbito do 
programa, as instituições de micro finanças e a MFIC partilharam 50 por 
cento de todos os riscos e receitas por cada empréstimo transnacional feito 
a salvadorenhos não bancarizados que vivem na região metropolitana de 
Washington, DC, para efeitos de compra de casa e de terrenos, construção 
ou melhoria de casas, investimento em negócios existentes ou despesas 
educacionais. A MFIC realizou entrevistas para empréstimos e análises 
de crédito, verificou e processou empréstimos, e administrou e cobrou 
pagamentos de empréstimos. As IMFs, por outro lado, avaliaram os imóveis, 
os planos de negócios e quaisquer co mutuários, trataram da documentação 
do empréstimo e desembolsaram o empréstimo. Em geral, os empréstimos 
variavam entre 8.000 e 40.000 dólares, tinham prazos de 10 a 15 anos, 
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utilizavam ativos imobiliários ou empresariais em El Salvador como garantia 
e cobravam taxas de juro entre 12 e 16 por cento. O programa fez a mediação 
de sete empréstimos transnacionais com uma excecional carteira de crédito 
de 132.000 dólares, mas recebeu 118 pedidos - 29 dos quais foram negados 
e 82 considerados não elegíveis.410

Em 2010, a MFIC assegurou uma parceria estratégica com a Fedecredito, 
a maior federação de associações de crédito e bancos de trabalhadores em 
El Salvador, para estabelecer um programa transnacional de empréstimos 
hipotecários que permitiria aos salvadorenhos residentes nos EUA financiar 
a compra de uma casa em El Salvador.411 Ao abrigo do programa, os clientes 
poderiam aplicar e reembolsar o empréstimo hipotecário na Alante Financial, 
uma instituição financeira detida pelo MFIC dirigida a imigrantes nos Estados 
Unidos da América.

Desafios e Lições Aprendidas 

Vários instrumentos financeiros, incluindo contas especiais de depósito, 
obrigações da diáspora, titularização de futuras remessas e empréstimos 
transnacionais, podem ajudar os países a aproveitar a riqueza da diáspora. 
Estas abordagens permitem que os governos possam contar com os 
rendimentos atuais dos migrantes, mas também com as suas poupanças e se 
concentrem mais nos investimentos a longo prazo e na capitalização dos seus 
mercados. Com a combinação certa de instrumentos e marketing adequado, 
os países podem potencialmente atrair mais investimento, o que fomenta 
o crescimento dos mercados de capitais nacionais, aumenta a solvabilidade 
soberana e cria um ciclo virtuoso que conduz ao desenvolvimento sustentável. 
No entanto, os governos enfrentam uma série de desafios fundamentais na 
promoção desses instrumentos e na criação de investimentos para o seu 
desenvolvimento nacional.

A. Ajudar a Melhorar a Transparência e Aumentar a Confiança 
nas Instituições e Empresas Financeiras Locais

Contas especiais de depósitos, obrigações da diáspora, titularização de 
futuras remessas e empréstimos transnacionais estão entre os instrumentos 
financeiros cujo potencial ainda não foi plenamente explorado. As instituições 
multilaterais, bem como as instituições públicas e privadas, podem 
ajudar os países em desenvolvimento a melhorar o seu sector bancário e 
a aumentar as notações de crédito. Um dos desafios fundamentais para 
muitos países que carecem de investimento estrangeiro é a perceção do 
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risco económico, político ou social entre a diáspora e os investidores em 
geral. Embora os membros da diáspora possam ter o desejo de contribuir 
para o desenvolvimento nos seus países de origem, dada a sua afiliação a 
casa, os riscos políticos inerentes podem dificultar as suas contribuições. Por 
conseguinte, é necessário abordar as questões fundamentais da governação 
paralelamente ao incentivo ao investimento em países de origem da diáspora.

B. Aumentar o Conhecimento e a Perícia sobre os Instrumentos 
de Financiamento direcionados para a Diáspora

Embora os instrumentos de dívida, como as obrigações da diáspora, 
possam ter um impacto positivo no desenvolvimento de um país (como 
Israel tem experimentado, por exemplo), a maioria dos decisores políticos 
e comunidades da diáspora têm uma consciência limitada sobre este 
instrumento financeiro.412 Além disso, os governos são muitas vezes 
dissuadidos por requisitos de regulamentação complexos para a emissão 
de obrigações da diáspora no estrangeiro. Por exemplo, se um país quiser 
emitir obrigações de diáspora no mercado retalhista dos EUA, deve registar 
o seu produto junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), 
cujos requisitos de divulgação são relativamente rigorosos. Além disso, os 
governos devem pagar uma taxa relativamente elevada para emitir uma 
obrigação de diáspora em determinados mercados. Nos Estados Unidos da 
América, por exemplo, as taxas podem ultrapassar os 500.000$. Os governos 
devem, portanto, selecionar estrategicamente os países cujos requisitos 
regulamentares são menos rigorosos do que nos EUA, com taxas de emissão 
mais baixas e onde as grandes populações da diáspora estejam presentes.413

C. Promover Acordos Internacionais sobre Regulação e Execução 

A divergência das leis nacionais de insolvência pode dificultar a 
implementação de programas de empréstimos transnacionais e outros 
veículos de financiamento. Os governos devem reforçar a cooperação 
internacional para facilitar a mobilização transnacional de ativos, por 
exemplo, ao concordarem com a aplicação mútua de leis de insolvência (que 
permitiriam aos bancos aceitar os ativos detidos no estrangeiro como garantia 
de empréstimos) e harmonizar e partilhar as pontuações de crédito.414
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D. Abandonar as Medidas Provisórias Rumo à Capitalização a 
Longo Prazo dos Mercados

Se os governos mantiverem atitudes e políticas que favoreçam o ganho 
a curto prazo em vez do crescimento sustentável a longo prazo, é pouco 
provável que atraiam as diásporas a investir nos seus países. Por exemplo, 
ao emitir títulos de diáspora, os governos não podem confiar apenas em 
«descontos patrióticos» para angariar capital suficiente para alimentar o 
desenvolvimento. Pelo contrário, devem assegurar e convencer potenciais 
investidores da diáspora de que os seus investimentos produzirão retorno 
e resultados positivos a longo prazo. Outras opções possíveis para atrair 
investidores seria oferecer vantagens fiscais para os compradores de 
obrigações da diáspora.415

E. Superar Questões Jurídicas e Técnicas na Emissão de 
Instrumentos de Financiamento

Embora os regimes de empréstimos transnacionais possam ajudar as 
famílias migrantes a comprar casas ou a iniciar negócios nos seus países de 
origem, há uma série de desafios que devem ser abordados. Por exemplo, a 
MFIC concluiu que o acordo de partilha de risco de 50-50 por cento entre as 
MFIC e as IMFs era difícil de implementar. Verificou igualmente que, se um 
cliente falhasse no seu empréstimo, a MFIC não poderia realizar qualquer 
ação judicial nos Estados Unidos da América. Deu-se, também, o caso de 
diferentes instituições que aderiram à política terem produzido avaliações 
variadas sobre o nível de risco de crédito dos clientes a quem foram feitos 
empréstimos. Muitos clientes também não tinham informação-chave sobre a 
valorização dos imóveis ou empresas. Além disso, a MFIC também enfrentou 
outras questões legais, tais como se era apropriado oferecer um empréstimo 
a um imigrante não documentado que, de outra forma, não se qualificava 
para um.416





229
CA

PÍ
TU

LO
 1

1 
:T

U
RI

SM
O

 D
A 

D
IÁ

SP
O

RA
 

Desenvolver um Roteiro para Engajar a Diáspora no Desenvolvimento
Um Manual para Decisores Políticos e Profissionais nos Países de Origem e de Destino

Capítulo 11: Turismo da Diáspora

O turismo global é um sector económico dominante em muitos países 
em desenvolvimento. Em 2010, as chegadas internacionais de turistas foram 
de 940 milhões e as receitas turísticas geraram 919 mil milhões de dólares.417 
Enquanto a França continuava a ser o destino turístico número um do 
mundo, a China tornou-se o terceiro maior gastador turístico do mundo. 
Nos primeiros quatro meses de 2011, as chegadas internacionais de turistas 
cresceram 4,5 por cento, apesar da turbulência em certas regiões do mundo, 
nomeadamente no Médio Oriente e norte de África, que registaram reduções 
de 7 e 11 por cento nas chegadas de turistas, respetivamente. Algumas 
regiões alcançaram um crescimento de dois dígitos no turismo - a América 
do Sul registou um aumento de 17 por cento, o sul da Ásia um aumento de 
14 por cento e o Sudeste Asiático um aumento de 10 por cento.418

Para muitos países em desenvolvimento, o turismo serve como principal 
fonte de ganhos cambiais, alimenta a criação de emprego e estimula outros 
sectores, como a conservação de recursos naturais, que são importantes 
para o desenvolvimento. De facto, a fatia de chegadas internacionais de 
turistas a países emergentes e em desenvolvimento aumentou nas últimas 
duas décadas, passando de 31 por cento em 1990 para 47 por cento em 
2010.419 O crescimento médio anual das chegadas de turistas internacionais 
entre 2000 e 2010 foi de 5,6 por cento nas economias emergentes, uma 
taxa de crescimento muito superior aos 1,8 por cento anuais nas economias 
industrializadas.420 Em 1990, as economias emergentes tinham 139 milhões 
de chegadas de turistas, contra 296 milhões em economias industrializadas, 
mas em 2010 o fosso diminuiu drasticamente: as economias emergentes e 
as economias avançadas tinham 442 milhões e 498 milhões de chegadas de 
turistas, respectivamente.421

As populações da diáspora podem desempenhar um papel único e 
importante na abertura de mercados para novos destinos turísticos, bem 
como de mercados para bens produzidos e associados às culturas dos seus 
países de origem. Os turistas da diáspora são mais propensos do que outros 
viajantes internacionais a ter ou fazer ligações com a economia local. Podem, 
por exemplo, optar por permanecer em pequenos alojamentos locais (ou 
com parentes), comer em restaurantes locais e fazer compras em lojas 
locais em vez de ir para destinos turísticos de enclave isolados da cultura e 
economia local.
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Opções de Políticas e de Programas 

Em virtude do papel único que as populações da diáspora podem 
desempenhar para ajudar os países em desenvolvimento a expandirem 
os seus sectores turísticos, alguns governos e organizações já começaram 
a incentivar e promover visitas turísticas das comunidades da diáspora. A 
União Nacional de Jovens e Estudantes da Eritreia, por exemplo, organizou 
nos últimos dez anos uma viagem anual de «visita ao seu país» para promover 
laços duradouros entre o país de origem e a diáspora. Muitos eritreus no 
exterior compraram casas na Eritreia com vista a reformarem-se na sua terra 
natal.422

Pelo menos três grandes tipos de turismo atraem visitantes da 
diáspora: turismo de saúde, turismo de negócios, e acima de tudo o turismo 
patrimonial.

A. Promover o Turismo de Saúde 

Alguns países e regiões promovem-se como destinos para o turismo de 
saúde, oferecendo infraestruturas médicas de alta qualidade, conhecimentos 
e serviços a preços competitivos. As Filipinas, a Índia, a Província de Taiwan 
da China e Cuba, por exemplo, têm fortes campanhas de turismo de saúde 
que sensibilizam e procuram apoio de membros da diáspora em relação 
aos seus serviços médicos. Como resultado, muitos membros da diáspora 
investiram, voluntariaram-se ou fizeram contribuições filantrópicas para os 
sectores de saúde dos seus países de origem. No entanto, em geral, é difícil 
compreender a dimensão do investimento da diáspora e a participação no 
turismo de saúde, uma vez que os investimentos não são desagregados 
pela população. Países como as Filipinas, a Colômbia e a Estónia também 
tornaram o turismo de saúde um foco da sua estratégia global de atracão de 
turistas, mas poderiam fazer mais para se ligarem às suas diásporas.

B. Promover o Turismo de Negócios

Quando grupos da diáspora ou indivíduos viajam para negócios, 
incluindo para ocasiões como retiros empresariais, eles inevitavelmente 
utilizam instalações de conferências e hotéis. Os governos, em parceria com 
empresas privadas, comercializam tais instalações a líderes empresariais 
e associações profissionais através de páginas web. Para atrair membros 
com elevado património líquido da diáspora, os governos e as empresas 
locais podem trabalhar em conjunto para promover e introduzir ativamente 
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oportunidades de negócio para potenciais investidores ou empreendedores, 
combinando sessões de informação, visitas a empresas locais com excursões 
turísticas a atracões locais. Estabelecer boas relações com potenciais 
parceiros de negócio pode servir como uma estratégia fundamental para 
atrair investimentos a longo prazo para alimentar o crescimento sustentável 
no sector do turismo.

C. Promover o Turismo Patrimonial

O turismo patrimonial centra-se na história, cultura e identidade. O 
termo é frequentemente usado para se referir a visitas a locais de património 
cultural, como os designados como Património Mundial pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 
2011, 48 por cento de todos os Patrimónios Mundiais da UNESCO estavam 
localizados em 50 países europeus e norte-americanos, 9 por cento em 30 
estados africanos, 7 por cento em 16 estados árabes, 22 por cento em 31 
estados da Ásia-Pacífico e 14 por cento em 26 estados da América Latina e 
Caraíbas.423 Tais sítios atraem muitos turistas internacionais todos os anos 
e servem como um importante recurso de desenvolvimento para os países 
pobres, uma vez que atraem fundos internacionais para a sua restauração e 
preservação para além das receitas originadas pelo turismo.

1. Turismo Genealógico

O turismo patrimonial também assume outras formas que envolvem 
especificamente as diásporas. O turismo de genealogia, por exemplo, permite 
que os membros da diáspora pesquisem as suas árvores genealógicas 
e ascendência nos seus países de origem. Algumas iniciativas público-
privadas ajudaram as diásporas a localizar a documentação e as sepulturas 
dos seus antepassados. «Descobrir a Irlanda», organizado pela Autoridade 
Nacional para o Desenvolvimento do Turismo da Irlanda (National Tourism 
Development Authority of Ireland), por exemplo, tem uma secção «Rastreio 
da sua Ascendência»no seu portal que sugere informações relevantes que 
os membros da diáspora podem reunir para tornar a sua próxima viagem 
à Irlanda ainda mais valiosa.424 Da mesma forma, a Visit AncestralScotland 
(Visite a Escócia Ancestral) da Escócia também oferece um serviço de 
Pesquisa das Suas Raízes através do seu portal e ajuda a diáspora escocesa a 
refazer a sua ascendência.425

Num esforço para impulsionar a filantropia e o turismo na Índia, 
o governo indiano oferece um programa através do seu Ministério dos 
Assuntos dos Indianos no Exterior (MOIA) que permite que pessoas de 
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origem indiana, particularmente aqueles que são descendentes de escravos 
ou servos nas Caraíbas, Maurícias e Fiji, se candidatarem para encontrar as 
suas raízes nos estados de Uttar Pradesh e Bihar.426 Finalmente, o turismo 
da diáspora africana ou o turismo «Raízes» é um subconjunto de turismo de 
genealogia dirigido a afro-americanos que desejam descobrir mais sobre a 
sua ascendência africana. A UNESCO, por exemplo, apoia o desenvolvimento 
do Rastreio do Património da Diáspora Africana (ADHT na sigla em inglês), 
uma iniciativa lançada pelo governo das Bermudas em 2002 para preservar 
e explicar os artefactos da vida escrava e do tráfico de escravos.427

2. Celebração Cultural 

Os governos também podem chamar a atenção de dentro e de fora 
dos seus países quando apoiam e celebram aniversários nacionais ou 
património cultural através de celebrações ou festivais anuais. O governo 
escocês, por exemplo, organizou o Homecoming 2009, um evento que atraiu 
72.000 visitantes de fora da Escócia para se reunirem no país para celebrar 
a cultura, o património e as contribuições escocesas para o mundo. Dos 
72.000 visitantes, 23.000 citaram o evento Homecoming como uma das suas 
razões para viajar para a Escócia. Os gastos totais do evento foram de 53,7 
milhões de libras e o retorno do investimento foi de 1:9.8, superando as 
expectativas iniciais de 1:8.

De acordo com um inquérito dos organizadores do evento, 67 por 
cento destaca novas atividades de marketing como um benefício do 
evento, enquanto 84 por cento aponta terem sido capazes de chegar a 
novos públicos.428 Enquanto uma análise do governo de Março de 2010 do 
evento declarou que o Homecoming 2009 teve um impacto positivo nas 
iniciativas turísticas locais, outros apontaram que a campanha não gerava 
tanto dinheiro como os organizadores esperavam, tendo ficado por pagar 
a muitos fornecedores e prestadores de serviços. Do ponto de vista do 
engajamento da diáspora escocesa, a percentagem de visitantes da diáspora 
foi relativamente baixa. Apenas 8,6 por cento dos visitantes dos eventos 
financiados pelo Homecoming 2009 e 4 por cento de todos os visitantes 
vieram do estrangeiro, enquanto os restantes vieram de outras zonas da 
Escócia ou de outro lugar do Reino Unido.429 O evento Homecoming 2014 foi 
confirmado e vai coincidir com os Jogos da Commonwealth, Ryder Cup, e o 
700º aniversário da Batalha de Banburnnock.430
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3. Turismo Religioso ou de Fé 

O número de indivíduos que visitam destinos em todo o mundo por 
razões religiosas ou espirituais está a aumentar. Só os norte-americanos 
gastam mais de 10 mil milhões de dólares por ano em turismo religioso, 
viajando com grupos ou indivíduos para fins de peregrinação, missão, 
voluntariado ou companheirismo. Todos os anos, cerca de 2 milhões de 
muçulmanos visitam Meca na Arábia Saudita para o Hajj, estimando-se 
que 70 milhões de hindus visitem o rio Ganges todos os anos em janeiro e 
fevereiro,431 e muitos migrantes visitam os santuários dos santos sufi locais. 
Outros passeios envolvem a visita a locais de nascimento de grandes figuras 
religiosas, como o país natal do Papa João Paulo II, a Polónia.

4. Programas de Identidade Nacional

Os programas de identidade nacional visam aprofundar os laços entre 
as comunidades da diáspora e as suas pátrias ancestrais. A maioria dos países 
com tais programas tendem a ter um forte sentido de identidade nacional 
que transcende o território, uma comunidade transnacional de proximidade, 
e um firme compromisso em perpetuar a sua identidade, especialmente 
nas segundas e gerações seguintes. Os programas oferecem passeios de 
estudo para jovens, programas de intercâmbio académico e passeios VIP 
para viajantes de negócios e funcionários do governo. Estes programas de 
turismo são geralmente oferecidos no âmbito de parcerias público-privadas 
e oferecem um intenso envolvimento emocional com o país de origem.

Taglit-Birthright Israel. Desde 1999, Israel convidou centenas de 
milhares de judeus, com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos, 
de todo o mundo, que não viajaram para Israel numa viagem ou programa 
de estudos, nem viveram em Israel depois dos 12 anos, para visitar Israel 
numa digressão com todas as despesas pagas para aprofundar a sua ligação 
política e étnica a Israel. O custo de cada viagem individual é de cerca de 
3.000$. As viagens taglit-birthright, patrocinadas pela Fundação Dedesemo-
Israel, o governo de Israel e comunidades judaicas em todo o mundo são 
organizadas por 20 organizadores acreditados na América do Norte, América 
Central e do Sul, Europa, Ásia, África do Sul, Índia e Austrália duas vezes 
por ano (uma no verão e outra no inverno).432 O programa recebeu mais de 
22.000 candidaturas para viagens organizadas entre novembro de 2011 e 
2012 , mas devido às limitações de financiamento aceitaram apenas 15.000 
participantes residentes em mais de 50 países, 11.300 dos quais oriundos da 
América do Norte.433 Até 2013, o Taglit-Birthright Israel pretende aumentar 
a sua capacidade anual para 51.000 participantes. A organização estima que, 
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ao ritmo atual, dentro de uma década, um em cada dois jovens judeus em 
todo o mundo terá participado numa das suas viagens. Em janeiro de 2011, 
o governo de Israel prometeu uma contribuição de 100 milhões de dólares 
para os três anos seguintes, dependente de outros fundos angariados na 
América do Norte e em todo o mundo.434 De acordo com um estudo recente 
do Centro de Estudos Judaicos Modernos da Universidade de Brandeis, 
os participantes nas viagens de dez dias a Israel são mais defensores de 
Israel, mais propensos a sentirem-se ligados a Israel e com 51 por cento de 
maior probabilidade de casar com um judeu do que os seus pares que se 
candidataram mas não fizeram uma viagem destas.435

Birthright Armenia. Este programa, inspirado no Taglit-Birthright 
Israel, oferece estágios e lugares de serviço comunitário a jovens membros 
da diáspora que duram de oito semanas a um ano na Arménia. A sua visão é 
tornar o serviço e as experiências na Arménia um rito essencial de passagem 
para os arménios que vivem em todo o mundo e educar a juventude da 
diáspora sobre as questões e necessidades sociais, culturais, económicas e 
políticas da Arménia, de modo a contribuir para o seu desenvolvimento. Os 
participantes elegíveis são aqueles que aceitam assumir pelo menos quatro 
semanas de trabalho voluntário para uma organização patrocinadora na 
Arménia, são de origem arménia (têm pelo menos um avô da Arménia), têm 
o ensino secundário completado, e têm entre 20 e 32 anos. O programa 
de voluntariado promove a liderança, a identidade arménia partilhada e 
a diplomacia cultural. Após a conclusão das suas experiências, os alunos 
do programa regressam aos seus países de residência e participam em 
programas de networking, atuando como advogados informais da Arménia. 
Os voluntários que participam no programa vêm de todo o mundo: 68 por 
cento dos Estados Unidos da América, 12 por cento do Canadá, 11 por 
cento da Europa, 5 por cento do Médio Oriente, 3 por cento da América 
do Sul e 1 por cento da Austrália.436 Estes voluntários participam em vários 
sectores: 44 por cento em organizações não-governamentais, 26 por cento 
em organizações governamentais, 16 por cento no sector privado e 14 por 
cento em organizações internacionais. O programa oferece bolsas de viagem, 
prepara o alojamento em famílias de acolhimento, organiza excursões únicas 
em todo o país e prepara aulas e fóruns de línguas. Antes da chegada à 
Arménia, os participantes recebem uma formação online em língua arménia 
oriental para alcançar um nível básico de proficiência na língua.

Programa Lakbay-Aral. Traduzido para inglês como «viagem de estudo» 
este programa de imersão cultural de duas semanas nas Filipinas é oferecido 
a jovens filipinos com mais de 15 anos que vivem no estrangeiro. Desde 
que a Comissão dos Filipinos no Exterior (CFO) estabeleceu o programa em 
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1983, que se tem dado a oportunidade aos jovens filipinos no estrangeiro de 
apreciarem as suas raízes filipinas através de palestras sobre história e língua 
filipinas e visitas guiadas a marcos históricos e cénicos. Os participantes do 
programa também têm oportunidade de se encontrarem e interagirem com 
estudantes filipinos, funcionários públicos e membros das comunidades 
indígenas, bem como participar em festividades locais. O CFO realizou 
cerca de 15 viagens e selecionou um total de 180 participantes de França, 
Espanha, Suíça e Estados Unidos da América. Além disso, em setembro de 
2011, o CFO organizou um programa de nove dias da YouLeaD Experience 
que envolveu 100 jovens líderes filipinos com idades compreendidas entre 
os 16 e os 34 anos que se reuniram em Manila e Palawan. Os jovens líderes 
selecionados também participaram na Cimeira Global de Três Dias dos 
Filipinos na Diáspora, realizada em Manila.437 

Programa Nepomak Descobre o Chipre. Em 2004, o governo do 
Chipre, em parceria com a Universidade do Chipre e o Conselho Juvenil do 
Chipre, desenvolveu o Nepomak Discover Cyprus Programme (NDCP na sigla 
em inglês) em resposta às exigências dos jovens cipriotas que queriam se 
conectar com as suas raízes. Todos os anos, no mês de Julho, cerca de 50 
candidatos cipriotas, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, 
de oito países participantes realizam um curso intensivo de língua de três 
semanas na Escola de Grego Moderno da Universidade do Chipre, além de 
uma série de excursões a museus, mosteiros e à Linha Verde que separa o 
Norte do Chipre do resto da ilha. Durante o processo de seleção, prioridade 
é dada a indivíduos de origens socioeconómicas desfavorecidas que podem 
ter menos oportunidades de visitar o Chipre e/ou não podem interagir com 
comunidades da diáspora. Até à data, mais de 400 indivíduos participaram 
no NDCP. Como ONG internacional voluntária, a NDCP conta com o apoio dos 
seus patrocinadores para financiar bolsas de estudo que cobrem os custos 
das excursões, passagens aéreas, alojamento e taxas de curso.438

Desafios do Turismo da Diáspora 

As muitas formas de turismo da diáspora proporcionam um 
vasto leque de oportunidades para os países em desenvolvimento 
fazerem crescer os seus sectores turísticos e, assim, contribuírem para 
o seu desenvolvimento económico. No entanto, as nações devem ter 
em conta uma série de fatores importantes que podem influenciar o 
nível do turismo da diáspora (e do turismo em geral) nos seus países. 

2
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A. Garantir a Segurança e Proteção Fundamentais

Os membros da diáspora são tão sensíveis como qualquer turista 
às ameaças de conflitos armados, ilegalidades, corrupção generalizada 
e infraestruturas perigosas de transporte. Os governos devem assegurar 
que são capazes de satisfazer normas básicas de segurança e proteção se 
quiserem aumentar seriamente os níveis de turismo nos seus países.

B.Manter Benefícios nas Comunidades-Alvo/Nações

Embora o turismo seja uma atividade divertida, educacional e às vezes 
emocional para os visitantes, é também uma tábua de salvação e um modo 
de vida para muitos locais. Para maximizar o potencial de desenvolvimento 
do turismo, os governos e outras organizações devem promover programas 
e viagens que aprofundem as ligações e relações entre turistas e populações 
de acolhimento. Os turistas da diáspora trazem benefícios únicos para a 
indústria do turismo, uma vez que são mais propensos a ter as competências 
linguísticas, os contactos e os conhecimentos gerais necessários para se 
envolverem ativamente com as pessoas e empresas locais.

C. Respeitar os Visitantes da Diáspora

Os governos e os líderes da indústria turística devem ser extremamente 
sensíveis a quaisquer tendências de hostilidade ou atitudes pouco acolhedoras 
em relação aos turistas, incluindo os da diáspora. Por todas as suas ligações 
e membros da família, os membros da diáspora são percecionados de forma 
diferente dos locais; alguns membros da comunidade podem até ressentir-
se dos membros da diáspora pelas diferenças socioeconómicas, étnicas, 
religiosas ou políticas. Tendo em conta estas questões, os governos fariam 
bem em envidar esforços especiais para atrair os turistas da diáspora, uma 
vez que são suscetíveis de se engajarem com as suas pátrias a longo prazo.

D. Responder aos Vistos e Limitações de Mobilidade 

Os governos devem saber que as limitações à mobilidade podem 
afetar o número de turistas. Embora as receitas provenientes das taxas de 
visto sejam importantes, libertar e levantar restrições de viagem através 
da implementação de regimes de viagem sem visto pode incentivar os 
indivíduos a viajar para os seus países,439 consumir produtos locais e utilizar 
serviços locais.
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E. Atender às Diferenças Geracionais

Os líderes do governo e do sector do turismo devem estar atentos 
aos diferentes gostos e interesses dos turistas de diferentes gerações. Os 
membros da primeira geração da diáspora que fugiram dos seus países como 
refugiados devido ao conflito podem ser avessos à ideia de regressarem aos 
seus países de origem. No entanto, as populações da diáspora de segunda e 
terceira geração podem ser mais curiosas no sentido de descobrir e aprender 
sobre as suas raízes. Noutros casos, o contrário é verdade: as populações 
da diáspora de primeira geração mantêm um contacto estreito com os seus 
países de origem, enquanto as gerações seguintes têm pouco interesse nas 
suas raízes ancestrais. A chave para o crescimento do sector do turismo é 
promover e divulgar campanhas turísticas adequadas dirigidas a populações 
específicas.

F. Evitar a Excessiva Dependência do Sector do Turismo

O turismo é uma indústria essencial em muitos países em 
desenvolvimento, pois cria empregos, promove o desenvolvimento de 
infraestruturas e proporciona um intercâmbio cambial vital. No entanto, 
os governos devem ser cautelosos em confiar demasiado na indústria 
do turismo para estimular o desenvolvimento nacional. Muitos bancos 
comerciais, por exemplo, estão relutantes em oferecer empréstimos a 
países que não têm outras fontes de rendimento mais estáveis, como as 
indústrias pesadas. Quando ocorrem recessões, conflitos, crises financeiras 
ou catástrofes naturais, as receitas turísticas e as visitas turísticas podem cair 
drasticamente. Sem outras formas de receita estável, os governos podem 
encontrar-se numa situação insustentável.440
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