
 
 
 

 

Município da Boa Vista 

Câmara Municipal 

 

QUADRO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE MANTEM PROTOCOLO COM A 

CÂMARA MUNICIPAL DA BOA VISTA 

UNIVERSIDADE/ 

INSTITUIÇÃO 

TIPO DE 

PROTOCOLO/ 

ACORDO  

DATA DE 

ASSINATURA 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

INSTITUTO SUPERIOR 

DOM AFONSO III 

 

Loulé - Portugal 

Aditamento 

ao Acordo de 

Cooperação 

entre a CML e 

a CMBV 

19/03/2004  cooperação no domínio do 

ensino e formação de modo 

a contemplar o acesso ao 

ensino superior em Portugal 

a estudantes do município 

da Boa Vista 

 Atribuição de 10 vagas para 

a formação superior 

 Dois estudantes serão 

considerados bolseiros da 

CML 

INSTITUTO DE ESTUDOS 

SUPERIORES ISIDORO 

DA GRAÇA 

               IESIG 

Protocolo de 

Parceira 

  01/10/2005  Estudos e projectos no 

âmbito das infra-estruturas 

municipais 

 Técnicas de administração 

municipal (gestão e 

manutenção municipais) 

 Gestão financeira, 

patrimonial e de recursos 

humanos 

 Formação profissional 

 Estudos e análise de sistema 

de informação 

FUNDAÇÃO ODEMIRA Protocolo 06/06/2006  Atribuir vagas a jovens 

cabo-verdianos para 

formação profissional 

 Informar a CMBV no final de 

mês de Maio de cada ano 

sobre a disponibilidade e 

consequente número de 

vagas atribuídas 

 Garantir um subsídio de 

alojamento, alimentação e 

transporte aos jovens cabo-

verdianos durante o ciclo de 

formação 

 Fornecer a CMBV todas as 

informações pertinentes no 



momento da atribuição das 

respectivas vagas 

 Enviar em tempo útil a 

documentação necessária 

para efeito de pedido de 

visto de estudante 

 Informar  a CMBV sobre o 

aproveitamento, 

assiduidade e 

comportamento dos alunos 

 Garantir a articulação com 

a CMBV o desenvolvimento 

adequado dos objectivos 

propostos. 

 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA 

PORTUGUESA – 

CENTRO REGIONAL DE 

BRAGA 

Protocolo de 

Cooperação 

10/03/2006  Concepção de vagas para 

cursos de licenciatura 

 Possibilidade de 

prolongamento em cursos 

de especialização, 

Mestrado e Doutoramento 

 Estudo e defesa do 

património Histórico e 

Cultural 

 Assessoria técnica e 

Cientifica no âmbito do 

desenvolvimento Regional, 

Economia, Assistência Social 

e Informática 

 Levantamento do 

Património Cultural, Histórico 

e Natural do Concelho 

 Apoio técnico e formação 

de quadros no domínio da 

assistência social 

 Formação no domínio da 

gestão autárquica e do 

desenvolvimento regional 

 Envio de material 

bibliográfico e outras fontes 

publicadas pela UCP-

CRBraga 

FANOR - FACULDADE 

NORDESTE S/A – 

FORTALEZA - BRASIL 

 

Protocolo de 

Parceria 

24/07/2008  Formação Profissional 

 Intercâmbio de informação, 

estudos e projectos com 

interesse para o 

desenvolvimento da 

actividade Municipal 

 Intercâmbio de técnicos 

 Elaboração de pareceres 

de sugestões 

 Elaboração de estudos e 

projectos 



 Apoio na implementação 

de projectos 

 Participação em cursos, 

estágios, seminários, 

conferências e outras 

acções de formação a 

desenvolver nas instalações 

das partes 

 Envolvimento das partes no 

âmbito de projectos de 

cooperação com 

instituições ou municípios de 

outros países 

UNIVERSIDADE 

LUSÓFONA DE CABO 

VERDE 

Protocolo de 

Parceria 

16/09/2008  Estudos e projectos no 

âmbito das infra-estruturas 

municipais 

 Técnicas de administração 

municipal (gestão e 

manutenção municipais) 

 Gestão financeira, 

patrimonial e de recursos 

humanos 

 Formação profissional 

 Estudo e análise de sistemas 

de informação 

 Intercâmbio de informação, 

estudos e projectos com 

interesse 

 Intercâmbio de técnicos 

 Elaboração de pareceres, 

sugestões, estudos e 

projectos 

 Participação em cursos, 

estágios, seminários, 

conferências e outros 

 Envolvimento das partes em 

projectos de cooperação 

com instituições de outros 

países 

UNIVERSIDADE 

INTERCONTINENTAL DE 

CABO VERDE 

Protocolo de 

Parceria 

28/06/2009  Disponibilização gratuita de 

uma bolsa por cada 20 

alunos matriculados do 

município da Boa Vista 

matriculados na ÚNICA, 

 Disponibilização gratuita ao 

município da Boa Vista, de 

uma bolsa por cada 10 

alunos bolseiros do município 

matriculados na ÚNICA 

 Desconto de 10% a todos os 

alunos bolseiros da CMBV 

 Disponibiliza estágios aos 

mesmos 



 Intercâmbio de técnicos 

para seminários, 

conferencias e formações, 

principalmente nas áreas do 

desporto e saúde. 

INSTITUTO SUPERIOR DE 

CIÊNCIAS JURÍDICAS E 

SOCIAIS – ISCJS 

 

 

 

Protocolo de 

Cooperação 

03/07/2010  Formação académica e 

profissional 

 Concessão de vagas a 

alunos bolseiros financiados 

pelo Município da BV, para 

licenciatura 

 Concessão de vagas a 

licenciados e quadros da BV 

para frequência de Cursos 

de Pós graduação 

 Participação e apoio 

técnico na realização de 

debates, palestras, 

conferências e outras 

acções de formação a 

desenvolver nas instalações 

das partes 

 Elaboração de estudos e 

projectos em áreas afins 

 Análise de projectos e 

estudo 

UNIVERSIDADE JEAN 

PIAGET DE CABO 

VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de 

Cooperação 

01/09/2011 Parceria activa no âmbito da 

formação académica e da 

qualificação profissional através 

de: 

 Atribuição de vagas em 

número a definir 

anualmente e com a 

redução de 50% nas 

propinas. 

 Desenvolvimento de 

programas de ensino e 

formação, 

 Promoção de eventos 

científicos nomeadamente 

palestras, conferencias e 

congressos, 

 Intercâmbio de informações 

e de publicações 

 Desenvolvimento de 

projectos de pesquisas 

 Outras acções de interesse 

comum 



 

 

 

 

INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE 

BRAGANÇA - IPB 

Protocolo de 

Cooperação 

20/07/2012  Estabelecer cooperação 

com o objectivo de abrir 

oportunidades de formação 

profissional, pós-secundária 

e posterior prosseguimento 

de estudos de ensino 

superior em ciclos de 

estudos de licenciatura e 

mestrado. 


