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                               E.U. DIASPORA EXPERT MEETING 

 
TOWARDS BUILDING A EUROPEAN PLATFORM OF DIASPORA 

ORGANIZATIONS 

 

Na sequência de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 
2008, promovido pela ADPC (African Diaspora Policy Centre), nos passados 
dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2010, o FASCP esteve presente no 
DIASPORA EXPERT MEETING, com vista na criação de uma plataforma 
europeia para as organizações  pertencentes à diaspora africana na Europa. 

 

 
 

Com o decorrer do encontro, vários pontos foram indicados como 
essenciais para o desenvolvimento e progressão deste projecto, entre eles: 
• A importância  da integração correcta dos emigrantes nos países em que 

vivem . 

• A integração política e social é indispensável para o desenvolvimento dos 
emigrantes, tanto a nível colectivo como individual. 
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• A criação e a interligação entre as diferentes organizações e associações, é a 
forma mais prática e frutuosa para a obtenção de meios e estratégias que 
permitem alcançar os objectivos individuais e colectivos predefinidos. 

 

 

 

• O reconhecimento da integração social e desenvolvimento pessoal dos 
emigrantes, pode ser a chave  para uma mudança de atitude quanto ao 
caminho a seguir na procura de um futuro melhor, tendo  um conhecimento 
básico ou geral dos deveres e direitos dos emigrantes nos países de 
acolhimento. 

• É necessária e inevitável uma participação activa, perto dos órgãos políticos e 
governamentais, para que estes interiorizem e assumam a importância que os 
emigrantes podem ter no intercâmbio entre os países de origem e os países 
de acolhimento. 
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• A união faz a força, não só no seio de uma organização, mas trará também os 
seus frutos no contexto europeu e até mundial. O trabalho em parceria com 
as diferentes organizações e etnias será o início de uma afirmação sem 
precedentes dos migrantes no mundo.   

 

 

Hermógenes  Cardoso 

Fevereiro de 2010 

 

 


