
A organização de sociedade civil focada em diáspora que visa unir, apoiar, desenvolver e promover a 

Prezados Líderes e Apoiadores de Organização de Diáspora,

Muito obrigado por todo o seu apoio desde que nos reunimos virtualmente na primeira Semana Global da 

Diáspora no ano passado. 

Posteriormente, a GDC teve a chance de levantar sua voz coletiva sobre as contribuições das Organizações de 

Diáspora (OD) em todo o mundo em eventos importantes, como a Cúpula da Diáspora Global, o Fórum 

Internacional de Revisão da Migração e o evento para

contribuição gentil de mais de 100 organizações de diáspora, organizamos o Fórum Humanitário da Diáspora 

Global sobre a Resposta à Ucrânia e consultas para desenvolver nosso Centro Humanitário da Diáspo

partir de 2023. Tudo isso com o imenso apoio da Organização Internacional para Migração (OIM).

No ano passado, não apenas ouvimos as contribuições da sua OD para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, mas também sua expectativa sobre o q

ideias e direções, finalmente identificamos o futuro da GDC com as principais atividades que moldarão 

diretamente nosso setor global de OD.

Por isso, temos o prazer de anunciar o lançamento da 2ª Sema

virtualmente no Zoom entre 11 e 17 de dezembro (GMT) / 12 e 18 de dezembro (horário da Nova Zelândia).

Esta é a chance de compartilhar sua opinião sobre as atividades que são importantes para todas as organiz

comunidades de diáspora. As atividades envolventes e significativas da Diáspora Global são Academia, 

Coordenação, Feira, Fórum, Expo, Festival e Prêmios.

Adoraríamos ouvir sobre suas grandes ideias e experiências durante algum dos seis Dias Contine

dezembro). Também estamos procurando formar comitês para cada uma das atividades. Os Dias Continentais 

somente serão abertos para ODs. 

Assim como no ano passado, a Assembleia da Diáspora Global será realizada no último dia da GDWeek, ou s

de dezembro (GMT) ou 18 de dezembro (Nova Zelândia), quando celebramos juntos o Dia Internacional dos 

Migrantes 2022. 

Também lançamos nosso novo site GDWeek (

através do link abaixo se você for uma organização de diáspora:

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA
(copie e cole o link) 
 

Se você não é uma organização de diáspora, mas de uma 

participar de nossa Assembleia Global da Diáspora e/ou Reunião Anual de Assistência Humanitária:

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9
(copie e cole o link) 

 

A organização de sociedade civil focada em diáspora que visa unir, apoiar, desenvolver e promover a 
da ligação com todos os grupos interessados nas comunidades de diáspora.

 

Prezados Líderes e Apoiadores de Organização de Diáspora, 

Muito obrigado por todo o seu apoio desde que nos reunimos virtualmente na primeira Semana Global da 

Posteriormente, a GDC teve a chance de levantar sua voz coletiva sobre as contribuições das Organizações de 

Diáspora (OD) em todo o mundo em eventos importantes, como a Cúpula da Diáspora Global, o Fórum 

Internacional de Revisão da Migração e o evento paralelo da Assembleia Geral da ONU. Além disso, graças à 

contribuição gentil de mais de 100 organizações de diáspora, organizamos o Fórum Humanitário da Diáspora 

Global sobre a Resposta à Ucrânia e consultas para desenvolver nosso Centro Humanitário da Diáspo

partir de 2023. Tudo isso com o imenso apoio da Organização Internacional para Migração (OIM).

No ano passado, não apenas ouvimos as contribuições da sua OD para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, mas também sua expectativa sobre o que a GDC pode fazer por você. Depois de explorar muitas 

ideias e direções, finalmente identificamos o futuro da GDC com as principais atividades que moldarão 

diretamente nosso setor global de OD. 

Por isso, temos o prazer de anunciar o lançamento da 2ª Semana Global da Diáspora (GDWeek22) que acontecerá 

virtualmente no Zoom entre 11 e 17 de dezembro (GMT) / 12 e 18 de dezembro (horário da Nova Zelândia).

Esta é a chance de compartilhar sua opinião sobre as atividades que são importantes para todas as organiz

comunidades de diáspora. As atividades envolventes e significativas da Diáspora Global são Academia, 

Coordenação, Feira, Fórum, Expo, Festival e Prêmios. 

Adoraríamos ouvir sobre suas grandes ideias e experiências durante algum dos seis Dias Contine

dezembro). Também estamos procurando formar comitês para cada uma das atividades. Os Dias Continentais 

Assim como no ano passado, a Assembleia da Diáspora Global será realizada no último dia da GDWeek, ou s

de dezembro (GMT) ou 18 de dezembro (Nova Zelândia), quando celebramos juntos o Dia Internacional dos 

Também lançamos nosso novo site GDWeek (globaldiasporaweek.org), registre-se para participar da GDWeek 

através do link abaixo se você for uma organização de diáspora: 

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA 

Se você não é uma organização de diáspora, mas de uma organização de apoio à diáspora, registre

participar de nossa Assembleia Global da Diáspora e/ou Reunião Anual de Assistência Humanitária:

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9 

A organização de sociedade civil focada em diáspora que visa unir, apoiar, desenvolver e promover a diáspora global por meio 
da ligação com todos os grupos interessados nas comunidades de diáspora. 

Muito obrigado por todo o seu apoio desde que nos reunimos virtualmente na primeira Semana Global da 

Posteriormente, a GDC teve a chance de levantar sua voz coletiva sobre as contribuições das Organizações de 

Diáspora (OD) em todo o mundo em eventos importantes, como a Cúpula da Diáspora Global, o Fórum 

lelo da Assembleia Geral da ONU. Além disso, graças à 

contribuição gentil de mais de 100 organizações de diáspora, organizamos o Fórum Humanitário da Diáspora 

Global sobre a Resposta à Ucrânia e consultas para desenvolver nosso Centro Humanitário da Diáspora Global, a 

partir de 2023. Tudo isso com o imenso apoio da Organização Internacional para Migração (OIM). 

No ano passado, não apenas ouvimos as contribuições da sua OD para os Objetivos de Desenvolvimento 

ue a GDC pode fazer por você. Depois de explorar muitas 

ideias e direções, finalmente identificamos o futuro da GDC com as principais atividades que moldarão 

na Global da Diáspora (GDWeek22) que acontecerá 

virtualmente no Zoom entre 11 e 17 de dezembro (GMT) / 12 e 18 de dezembro (horário da Nova Zelândia). 

Esta é a chance de compartilhar sua opinião sobre as atividades que são importantes para todas as organizações e 

comunidades de diáspora. As atividades envolventes e significativas da Diáspora Global são Academia, 

Adoraríamos ouvir sobre suas grandes ideias e experiências durante algum dos seis Dias Continentais (11 a 16 de 

dezembro). Também estamos procurando formar comitês para cada uma das atividades. Os Dias Continentais 

Assim como no ano passado, a Assembleia da Diáspora Global será realizada no último dia da GDWeek, ou seja, 17 

de dezembro (GMT) ou 18 de dezembro (Nova Zelândia), quando celebramos juntos o Dia Internacional dos 

participar da GDWeek 

organização de apoio à diáspora, registre-se para 

participar de nossa Assembleia Global da Diáspora e/ou Reunião Anual de Assistência Humanitária: 



A organização de sociedade civil focada em diáspora que visa unir, apoiar, desenvolver e promover a 

Depois de se registrar, você receberá os detalhes da reunião do Zoom via e

mais próximo à data e horário do evento. Sinta

os detalhes de ingresso. 

Estamos ansiosos para recebê-lo na GDWeek 2022. Fique bem e até breve.

 

Muitas felicidades, 

Peter 

Peter Kwok 

Presidente, Confederação da Diáspora Global

A organização de sociedade civil focada em diáspora que visa unir, apoiar, desenvolver e promover a 
da ligação com todos os grupos interessados nas comunidades de diáspora.

 
Depois de se registrar, você receberá os detalhes da reunião do Zoom via e-mail e receberá um lembrete da GDC 

mais próximo à data e horário do evento. Sinta-se à vontade para verificar sua pasta de spam, caso não encontre 

lo na GDWeek 2022. Fique bem e até breve. 

Presidente, Confederação da Diáspora Global 

A organização de sociedade civil focada em diáspora que visa unir, apoiar, desenvolver e promover a diáspora global por meio 
da ligação com todos os grupos interessados nas comunidades de diáspora. 

mail e receberá um lembrete da GDC 

se à vontade para verificar sua pasta de spam, caso não encontre 


