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Município da Boa Vista 

Câmara Municipal 

QUADRO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA BOA 

VISTA E INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS 

INSTITUIÇÃO/ 

ASSOCIAÇÃO/EMPRESA 

TIPO DE 

PROTOCOLO/ 

ACORDO 

DATA DE 

ASSINATURA 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO/ 

              OBJECTIVOS 

EMPRESA NACIONAL 

DE AEROPORTOS E 

SEGURANÇA AÉREA, 

ASA 

 

Acordo de 

Parceria 

06/02/2009  Socorro e Salvamento 

 Formação de pessoal 

 Utilização de equipamentos 

afectos ao sector de luta 

contra incêndio 

INSTITUTO DE 

EMPREGO E 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL - IEFP 

Protocolo de 

Parceira 

     16/03/2010  Desenvolver uma actuação 

conjunta no domínio do 

emprego e da formação 

profissional, com o principal 

objectivo de incrementar a 

formação profissional na ilha 

da Boa Vista, em áreas 

estratégicas para o seu 

desenvolvimento e promoção 

do emprego. 

“CAPE VERDE JEWISH 

HERITAGE PROJECT, 

INC” 

Protocolo de 

Parceria 

14/06/2010  Procura de parcerias visando 

a reabilitação, preservação e 

manutenção do património 

edificado no Município 

(cemitérios, monumentos e/ou 

residências), identificados 

com a presença da 

comunidade judaica no 

Município; 

 Definição de um plano de 

salvaguarda e valorização das 

mesmas edificações; 

 Elaboração de projectos de 

restauro e assistência técnica 

de apoio aos projectos 

comuns; 

  Desenvolvimento de 

iniciativas conjuntas de 

investigação, pesquisas e 

conhecimento da realidade 

sociocultural, económica, 

política e religiosa da 

comunidade judaica neste 

município; 



2 
 

 Definição de um plano de 

manutenção das referidas 

edificações bem como a sua 

promoção, divulgação como 

instrumento de educação 

cultural e religiosa, de 

sensibilização das novas 

gerações e a sua integração 

nos circuitos turísticos 

 

ASSOCIAÇÃO 

LUSÓFONA PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

DO CONHECIMENTO 

– ALC - LISBOA 

Protocolo de 

Parceria 

03/07/2010  Colaboração entre as partes 

com vista ao melhor 

aproveitamento das 

potencialidades humanas e 

tecnológicas de ambos; 

 Implementação de acções 

tendo em vista a melhor 

convergência entre o 

desenvolvimento de 

competências, as 

necessidades de formação de 

potenciais candidatos e a 

adaptação aos vários sectores 

da realidade do meio 

empresarial; 

 Permuta de informação 

técnica e científica com vista a 

sua promoção, divulgação e 

utilização por parte dos 

Outorgantes; 

 Aperfeiçoamento de 

competências de recursos 

humanos para maior 

possibilidade de colocação no 

meio empresarial; 

 Utilização mútua de materiais 

de informação; 

 Realização conjunta de curso, 

seminários e conferencias, 

sempre que oportuno; 

 Quaisquer outras acções que 

os Outorgantes considerem útil 

estabelecerem. 

 

ASSOCIAÇÃO 

ABADÁ-CAPOEIRA 

BOA VISTA 

Protocolo de 

Parceria 

03/07/2010  Comparticipação da Câmara 

Municipal da BV na 

implementação das 

actividades da Associação e 

cooperação entre as partes 

na promoção de iniciativas 

que visam dinamizar as 

actividades socioculturais da 

Associação ou outras de 

interesse para ambas as 

partes 
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 Contribuir para o 

envolvimento do 

associativismo juvenil no 

âmbito da animação 

sociocultural e desportiva, 

através de acções a serem 

desenvolvidas pela 

associação 

DELEGACIA DE 

SAÚDE DA BOA 

VISTA 

Protocolo de 

Parceria 

03/09/2010  Cedência de uma 

ambulância 

MINISTERIO DA 

DESCENTRALIZAÇÃO, 

HABITAÇÃO E 

ORDENAMENTO DO 

TERRITORIO 

 

Protocolo de 

Colaboração 

03/03/2011  Estruturação e execução do 

Projecto denominado 

“Reabilitar Chã de Salinas”. É 

um projecto de intervenção 

que envolve questões de 

várias ordens como sejam: 

saúde pública; planeamento 

urbanístico, protecção civil, 

integração e bem-estar social. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS 

ANIMAIS DA BOA 

VISTA - AAB 

Protocolo de 

Cooperação 

22/03/2011  Cooperar na realização de 

projectos que visam o controlo 

da circulação e reprodução 

de cães e gatos, a ser 

materializado através de 

campanha de melhoramento 

da saúde pública e qualidade 

de vida desses animais. 

SOLFÉRIAS, 

OPERADOR 

TURISTICO, S.A 

Protocolo de 

Cooperação 

02/07/2011  Agilizar as deslocações de 

passageiros ao serviço da 

Câmara, dentro dos limites das 

leis e regulamentações em 

vigor, evitando a necessidade 

de escalar outros aeroportos, e 

a preços que não excedam as 

soluções com escala 

CRUZ VERMELHA DE 

CABO VERDE  

Protocolo de 

Cooperação 

02/07/2011  Formação e informação 

 Saúde e Bem-estar social 

 Juventude e Desporto 

 Pobreza e integração social 

 Protecção Civil 

ASSOCIAÇÃO 

TERCEIRA IDADE DA 

BOA VISTA 

 02/07/2011  
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ASSOCIAÇÃO DOS 

MÚSICOS DA BOA 

VISTA 

 

 02/07/2011  

ESCOLA DE 

HOTELARIA E TURISMO 

DE CABO VERDE 

 

Protocolo de 

Colaboração  

28/03/2013 Promover uma parceria activa no 

âmbito da formação profissional, na 

área de hotelaria, restauração e 

turismo, através de: 

 

 Promoção de estágios e de 

formação prática em 

contexto de trabalho; 

 Promoção de apoio social a 

formandos carenciados; 

 Desenvolvimento de projectos 

de formação profissional 

articulados com o emprego e 

o empreendedorismo; 

 Promoção da valorização das 

profissões da hotelaria, 

restauração e turismo; 

 Intercâmbio de informações e 

de publicações;  

 Outras acções de interesse 

comum; 

 

CÂMARA DE 

COMÉRCIO DE 

BARLAVENTO 

AGREMIAÇÃO 

EMPRESARIAL – 

CCB/AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de 

Colaboração 

27/06/2013 Desenvolvimento de relações 

institucionais estratégicas de 

cooperação e colaboração entre a 

partes no sentido de: 

 Maximizar e racionalizar os 

recursos necessários à 

capacitação técnica das 

empresas,  

 Ao crescimento e à 

competitividade do tecido 

empresarial local, 

  Ao investimento privado e ao 

empreendedorismo 

qualitativo e do emprego na 

ilha da Boa Vista. 
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AGÊNCIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL E 

INOVAÇÃO – ADEI 

 

 

Protocolo de 

Colaboração 

27/06/2013  Promoção do 

empreendedorismo e do 

desenvolvimento empresarial 

de pequenos e médios 

investimentos. 

 Promoção do 

desenvolvimento económico 

da ilha do Boa Vista, criando 

um ambiente favorável à 

promoção do sector privado 

na ilha. 

 Instalação do Gabinete do 

Empreendedor na Ilha do Boa 

Vista 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DA ZONA 

NORTE DA BOA VISTA   

 

 

 

Protocolo de 

Gestão  

19/12/2012  O protocolo estabelece 

princípios orientadores que 

definem as bases para a 

gestão dos equipamentos 

agrícolas (tractor, charrua e 

compressor) propriedades da 

CMBV, por parte da 

Associação de 

Desenvolvimento da 

Agricultura e Pecuária da 

zona Norte da Boa Vista. 

CENTRO MEDICO 

CARDIOLÓGICO – 

CARDIOMED 

 

 

 

 

 

 

 

03/07/2013 Protocolo de 

Colaboração 

 Minimizar as carências 

sentidas a nível da saúde, 

principalmente nas demandas 

em especialidades como 

sejam: Clinica Geral e 

Cardiológico. 

 

 Prestação de serviços 

médicos, nomeadamente 8 

(oito) consulta mensalmente, 

sendo 5 (cinco) de clinica 

geral e 3 (três) de Cardiologia. 

IFP – Instituto do 

Emprego e formação 

Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/04/2014   Protocolo tem por objectivo 

estabelecer as bases de 

colaboração entre o IEFP e a 

CMBV, tendo em vista as 

intervenções de cada uma 

das partes no âmbito da 

formação e orientação 

profissional, do emprego e 

empreendedorismo na Ilha da 

Boavista, em áreas 

estratégicas para o 

desenvolvimento sustentável 

da ilha; 

 

 Diversificar a oferta formativa, 

em conformidade com a 
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realidade do mercado de 

trabalho local e nacional; 

 

 Criar as condições (físicas, 

materiais e financeiras) para a 

criação de uma unidade 

formativa na ilha, capaz de 

dar respostas às demandas do 

público boa-vistense 

AVPV- Associação 

Varandinha de 

Povoação Velha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/07/2014 Protocolo de 

Colaboração 

 Promover campanhas de 

protecção de tartarugas 

marinhas nas praias de 

Varandinha e Santa Mónica. 

 Realizar campanhas de 

limpeza mensal em Povoação 

Velha e arredores 

 Concretizar protocolos de 

formação profissional 

prolongada com instituições e 

empresas locais. 

 Promover acções de 

formação para jovens. 

 Promover actividades durante 

os períodos das festas de São 

Roque, Santo António e Nª Sª 

Conceição, em Povoação 

Velha. 

 

RBS – Associação 

Rapaz de Bom 

Susseg 

 

 

 

18/07/2014 Protocolo de 

Colaboração 

 Organizar actividades no 

âmbito do Programa de 

Verão 

 Organizar e participar nas 

actividades comemorativas 

do Dia Mundial de Luta contra 

o SIDA; 

 Realizar Almoço Convívio com 

idosos, enquadrada no 

programa do mês do idoso; 

 Participar nas actividades do 

Dia da Criança enquadrada 

no programa “Junho mês da 

Criança”; 

 

 Realizar campanhas de 

limpeza;  
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ICIEG – Instituto 

Cabo-Verdiano para 

Igualdade e 

Equidade do Genero 

14/07/2014 Protocolo de 

Cooperação 

 Cooperação institucional no 

sentido de estreitar os laços de 

parceria e reforçar a boa 

colaboração em prol da 

promoção da igualdade de 

género e combate a VBG 

através do Plano Municipal 

para a Igualdade de Genero e 

apoio ao combate á VBG. 

 Formações nas áreas 

operativas do ICIEG. 

 Criação do centro de apoio 

às vítimas de VBG 

ACUB 18/07/2014 Protocolo de 

Colaboração 

 Colaboração institucional e 

comparticipação financeira 

entre a CMBV e a ACUB, na 

promoção e criação de 

condições sociais para as 

crianças, jovens e idosos na 

ocupação dos seus tempos 

livres e participação cívica. 

 Promover acções de 

formação para Jovens. 

 Realizar campanhas de 

limpeza mensal das Praias e 

no largo entre a Barraca e o 

Estádio Municipal. 

Igreja do Nazareno 

 

18/07/2014 Protocolo de 

Cooperação 

 

 Colaboração entre a CMBV e 

a Igreja do Nazareno, no 

âmbito da promoção e 

criação de condições sociais 

para as crianças, jovens e 

idosos na ocupação dos seus 

tempos livres. 

 Constitui ainda objectivo do 

protocolo, a comparticipação 

financeira por parte da CMBV 

á Igreja do Nazareno, para 

que a mesma possa realizar as 

actividades elucidadas no 

Plano de Actividade da 

mesma. 


