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PROJETO 
 

10ª CIMEIRA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA OACPS 
3 continentes, 3 oceanos, 1 destino comum: construindo um OACPS  

resiliente e sustentável 
 
 

FÓRUM DA DIÁSPORA 
 

"Com a nossa diáspora para o desenvolvimento" 
 

Políticas e Práticas de Engajamento da Diáspora 
 

7 de dezembro de 2022 
das 14h30 às 17h00. 

Hotel de Convenções de Talatona 
Luanda (Angola) 
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NOTA CONCEITUAL SOBRE POLÍTICAS E PRÁTICAS DE ENGAJAMENTO COM 

A DIÁSPORA PLANEJADA EM CONFORMIDADE COM A 10ª CIMEIRA DE 

CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA OACPS 

 

 

I. Introdução 
 

1. A 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da OACPS, a realizar-se em 
Luanda, República de Angola, acolherá o 1º Fórum da Diáspora como evento paralelo 
no dia 7 de dezembro de 2022. O Fórum da Diáspora será organizado sob o lema da 
Plataforma OACPS para o Engajamento da Diáspora, que será lançada oficialmente 
durante a Cimeira. 
 
2. A Diáspora é agora reconhecida como um agente estratégico de 
desenvolvimento por direito próprio e posiciona-se como uma interveniente chave nos 
círculos de cooperação para o desenvolvimento, tanto nos países de acolhimento 
como nos países de origem. 
 
3. As discussões sobre o desenvolvimento humano como um todo representam 
uma oportunidade para a OACPS. Permitem, durante a reunião política ao mais alto 
nível da Organização, iniciar um diálogo aprofundado com os Chefes de Estado e de 
Governo, cujas conclusões permitem identificar as linhas mestras das políticas e 
acelerar Implementação. 
 
4. No caso do Fórum da Diáspora, é a pedido dos Estados Membros que 
representantes eminentes da Diáspora terão a oportunidade de se engajar em um 
diálogo construtivo. De fato, o Fórum da Diáspora apoiará os Estados Membros na 
implementação de políticas e programas eficazes que promovam a contribuição da 
Diáspora para seu desenvolvimento econômico e social, em linha com a Agenda para 
o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. a Década Internacional dos 
Afrodescendentes 2015-2024. 
 

II. Objectivo 
 

5. O Fórum da Diáspora abordará vários temas destinados a promover 
intercâmbios Sul-Sul sobre políticas e práticas de envolvimento da diáspora nos 
países e regiões OACPS. Contribuirá também para aumentar o perfil, as vozes e a 
visibilidade dos profissionais de desenvolvimento da diáspora nos círculos da 
comunidade de desenvolvimento da diáspora, diferentes países e regiões 
participantes da Cimeira. Além disso, o evento será uma oportunidade para defender 
mudanças nas políticas e práticas que conduzam a uma integração mais efetiva das 
ações realizadas pelas diásporas nos planos nacionais de desenvolvimento de seus 
países de origem por meio do OACPS. 
 



 

        Tradução não oficial                                                                                                                 Página 3 de 7 

6. O Fórum da Diáspora será uma oportunidade para discutir, promover e 
recomendar ações concretas a serem tomadas para o engajamento com 
representantes da Diáspora da OACPS em todo o mundo. 
 

7. No final do Fórum da Diáspora, será lançada oficialmente a Plataforma de 
Engajamento da Diáspora OACPS, sob a égide da Nigéria, que aceitou o papel de 
Campeã para esta edição. 
 

8. Finalmente, as conclusões deste diálogo de alto nível sobre a diáspora serão 
integradas na declaração final da 10ª Cimeira da OACPS. 
 

III. Formato do evento 
 

9. O Fórum da Diáspora será estruturado da seguinte forma: 
 

(i) Um diálogo de alto nível com eminentes representantes da diáspora da 
OACPS, em particular os "campeões nacionais" designados pelos seus 
governos, na presença de S.E. Sr. Georges Rebelo Pinto Chikoti, 
Secretário-Geral da OACPS e altos funcionários do governo angolano. 
 

(ii) Poderia ser criado um “Estande de Rede da Diáspora OACPS” que 
destacaria e celebraria as conquistas de pessoas de destaque na diáspora 
como modelos e capacitaria Sul-Sul, na forma de uma "plataforma de 
intercâmbio de projetos", permitindo que os promotores buscar parceiros 
e/ou financiamentos (energia, clima, investimentos, transferências de 
fundos, indústrias culturais, treinamento, educação, saúde, etc.) .) 

 

10. Para organizar as contribuições do Fórum da Diáspora, o Secretariado do 
OACPS trabalhará em estreita colaboração com o Governo da República de Angola e 
o Centro OACPS para Cooperação Sul-Sul e Triangular em Malabo, OIM e outras 
agências relevantes das Nações Unidas. 
 

IV. Resultados esperados 
 

11. O Fórum apelará para: 
 

a) Um compromisso dos Chefes de Estado e de Governo em apoiar o Fórum 
da Diáspora OACPS, que servirá de plataforma para intercâmbios sobre 
questões globais; 

 
b) Aumento do envolvimento da diáspora nos países de origem através do 

estabelecimento da Plataforma de Envolvimento da Diáspora OACPS; 
 
c) A necessidade de reforçar a colaboração com as organizações 

multilaterais, a UE e os parceiros nacionais e regionais para prestar apoio 
técnico e financeiro às iniciativas da diáspora OACPS nos países de 
acolhimento e nos países de origem; e 
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d) A adopção de um “Compromisso de Luanda com a OACPS Diáspora”, uma 
declaração final que institucionaliza o Fórum da Diáspora e apela à 
actuação dos Chefes de Estado da OACPS. 

 

 

V. DATA DO EVENTO 
 

12. 7 de dezembro de 2022, das 14h30 às 17h 
 

VI. LOCAL 
 

13. Este evento paralelo será realizado no Hotel de Convenções de Talatona. 
 

VII. PARTICIPANTES 
 

14. O evento pode reunir de 150 a 200 participantes, incluindo: 
 

• Membros das delegações presidenciais, pontos focais responsáveis pela 
diáspora; 

 

• Membros da diáspora e representantes de organizações da diáspora; 
 

• Delegados internacionais presentes na Cimeira da OACPS; 
 

• Membros da comunidade internacional de desenvolvimento trabalhando no 
engajamento da diáspora para o desenvolvimento, como a OIM. 

 

VIII. CONVITES E HOSPEDAGEM 
 

15. Os delegados da diáspora devem fazer parte das delegações oficiais do governo. 
Assim, beneficiarão das mesmas condições de alojamento que estas delegações. 
 

IX. METODOLOGIA 
 

16. O Fórum proporcionará a oportunidade de interagir com representantes da 
diáspora e especialistas nacionais e internacionais, que compartilharão suas 
experiências e percepções únicas com os delegados. O diálogo e as apresentações 
serão moderados pelo “Campeão OACPS para a Diáspora”, Hon. Abike Dabiri-Erewa, 
Presidente da Comissão Nacional Nigeriana para a Diaspora, NiDCOM. 
 

X. ORGANIZAÇÃO GERAL 
 

17. O programa será organizado da seguinte forma: 
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(i) Uma sessão de abertura oficial dedicada a discursos políticos 
 

(ii) Uma segunda parte durante a qual o moderador apresentará o tema e dará 
a palavra aos participantes: 

 

• O Centro da Diáspora Africana apresentará um modelo de 
envolvimento da diáspora para o desenvolvimento 

 

• Representantes de alto nível do OACPS para compartilhar suas 
experiências e melhores práticas em seus países e regiões 

 

(iii) Uma terceira parte consistindo na apresentação de um estudo de caso 
específico por um representante da diáspora angolana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Tradução não oficial                                                                                                                 Página 6 de 7 

 

 

 

 

 
XI. Programa preliminar 

 

Hora Actividade Observações 

14:30 Recepção dos convidados Mestre de Cerimónias 

14:30 – 15:00 Acolhimento dos convidados 
- Apresentação do Presidium 
- Hino Nacional da República de Angola 
- Atividades culturais 
 

 

15:00 - 15:15 Intervenções políticas 
 
- Discurso de boas-vindas do Secretário Geral da 
OACPS 
 
- Discurso de abertura por S.E. Ministro de xxxxx 
 
 
- Discurso de S.E. Ministro de xxxxxxx 
 

 
 
S.E. Georges Rebelo 
Pinto Chikoti 
 
Representante do 
governo angolano 
 
Representante do 
governo angolano 
 

15:15 – 15:45 Mesa redonda: introdução geral pelo 
moderador: 
 
Introdução ao contexto global 
 
- Apresentação por um representante institucional 
- Apresentação de um representante do sector 
privado 
- Apresentação por uma organização da diáspora 
 

Hon. Abike Dabiri-

Erewa NIDCOM 

 
 
 
A confirmar 
A confirmar 
 
A confirmar 

15:45 – 16:30 Engajamento da Diáspora OACPS 
 
Intervenção chave em políticas e estratégias: um 
modelo de engajamento 
 
- Experiência Caribenha 
- Experiência tranquila 
- Experiência África 
 
Trocas de experiências e discussões guiadas pelo 
Moderador 
 

 
 
ADEC 
 
 
A confirmar 
A confirmar 
Representante do 
país anfitrião 
 

16:30 – 16:50 Conclusões 
 

− Lançamento oficial da Plataforma OACPS 
para Engajamento com a Diáspora 
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− Criação de um Centro de Excelência da 
Diáspora OACPS na Nigéria 

16:50 – 17:00 Foto do grupo e comunicado à imprensa  

 


