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MUNICÍPIO DA BOA VISTA  

CÂMARA MUNICIPAL 

GABINETE DO PRESIDENTE 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 2015 

 

I. Introdução: 

Para cumprimento do disposto na alínea b) n.º 2 do artigo 81.º da Lei 

n.º 134/IV/95 de 03 de Julho (Estatuto dos Municípios), vem a Câmara 

Municipal da Boa Vista apresentar à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal o Projecto de Plano de Actividades deste 

Município para o ano de 2015. 

Este Plano vem configurar uma nova distribuição dos Pelouros do 

Executivo Camarário, fruto das novas experiências que vamos 

adquirindo a cada instante da nossa gestão municipal e da necessidade 

de adaptação à uma realidade socio-económica em constante 

transformação. 

Com isso, queremos criar mais dinâmica ao que temos vindo a realizar, 

mas também, e sobretudo, trazer inovações que vão, directamente e 

em tempo útil, de encontro aos interesses e aspirações dos Munícipes e 

de todos aqueles que se interessam para o progresso desta Ilha.  

Assim sendo, ao longo do texto que ora apresentamos, os eleitos à esta 

instância deliberativa irão encontrar propostas realistas, factíveis e 

inadiáveis que, estamos confiantes, se todos – Câmara Municipal, 

Assembleia Municipal, pessoas singulares e colectivas, governo central 

e actores de vários ramos de intervenção nas esferas sociais, 

económicas, desportivas, saúde, transportes, etc. - cumprirem os seus 
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deveres legais, sociais, cívicos e morais, estaremos a contribuir para 

elevar a Ilha da Boa Vista para um outro patamar de desenvolvimento 

que todos almejamos. Portanto, o desenvolvimento é uma causa 

comum, onde cada um tem um papel a desempenhar. Eis o nosso 

apelo! 

Os Munícipes atentos e os que conhecem minimamente os trâmites, 

vantagens e obstáculos da gestão municipal, reconhecem a utilidade 

do que tem vindo a ser feito e o muito que ainda está por fazer e que 

nos motiva e nos inspira a trabalhar com mais afinco e fineza, apesar 

dos muitos obstáculos que temos vindo a enfrentar, sejam eles de 

ordem financeira, sejam também por razões de ordem institucional, 

nomeadamente com o governo central. Mas cá vamos nós, com sentido 

de responsabilidade e dever, continuar a laborar e a estabelecer 

diálogos francos e transparentes para que os objectivos propostos 

sejam atingidos. 

Este Plano, obviamente, vai dar continuidade a muitos projectos e 

acções constantes do Plano anterior. No entanto, traz também 

inovações que abrangem todas as áreas de intervenção dentro da 

esfera de atribuições e competências legalmente conferidas aos 

municípios, nomeadamente nas áreas social, cultural, ambiental, 

desportiva, na saúde, protecção civil, infra-estruturas, habitação, 

saneamento e planos urbanísticos, entre muitas outras. 

Portanto, à semelhança dos anos anteriores, esperamos que este Plano 

mereça a ponderação e consequente aprovação da Assembleia 

Municipal, ao mesmo tempo que apelamos a colaboração activa de 

todos, individual e colectivamente considerados, na materialização do 

mesmo. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, 21 de Outubro de 2014. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

- José Pinto Almeida – 
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II. Relações Institucionais, Cooperação, Comunicação e 

Imagem: 

Este Pelouro tem como principais objectivos promover a interacção, a 

solidariedade, a cooperação, a integração entre este Município e a 

sociedade civil, empresas e instituições de vária natureza. Tem 

também como missão executar as directrizes e os processos que 

derivam das relações de cooperação e geminação com parceiros, 

indagando o fortalecimento dessas parcerias. Assim, propõe: 

 Dar continuidade às actividades inerentes à elaboração, 

implementação e controlo das propostas acordadas no âmbito dos 

protocolos assinados entre a Câmara Municipal da Boa Vista 

(CMBV) e Entidades Nacionais e Estrangeiras. 

 

 Intensificar os contactos e esforços tendentes ao estabelecimento de 

parcerias com empresas públicas e privadas, nacionais e 

estrangeiras, com vista à mobilização de recursos e captação de 

Know-how para a promoção do Município; 

 

 Continuar a promover encontros de reflexão e debate com 

investidores e operadores económicos que operam no Município, de 

forma a arredar os empecilhos e constrangimentos que, 

eventualmente, possam estar a afectar o normal funcionamento das 

suas actividades; 

 

 Reforçar e aprofundar a cooperação com os Municípios Nacionais e 

operacionalizar os protocolos de geminação já celebrados com os 

Municípios irmãos do Sal, Santa Catarina de Santiago, Brava, Porto 

Novo, Ribeira Grande de Santo Antão; Tarrafal de S. Nicolau, 

Tarrafal de Santiago e Maio, visando o fortalecimentos das relações 

bilaterais; 

 

 Fomentar a cooperação bilateral através do bom desempenho na 

realização das actividades acordadas no âmbito dos Protocolos de 

Cooperação firmados com várias entidades públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras; 
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 Continuar o reforço da vertente política da acção governativa 

municipal, através da realização trimestral do ciclo de “Presidências 

Abertas” e de visitas regulares às localidades com o objectivo de 

auscultar as populações; 

 

 Continuar a desenvolver parcerias especiais com o Governo de 

Cabo Verde, aprofundando a cooperação entre ambos, na óptica de 

racionalização e valorização dos recursos e sinergias para a 

elaboração e execução de projectos complementares; 

 

 Realizar Intercâmbios com as Associações e Instituições parceiras 

da CMBV, através da realização de torneios desportivos, tardes 

culturais, debates, entre outras actividades como forma de 

fortalecer as relações de amizade e cooperação; 

 

 Continuar a publicação periódica da Revista Municipal “Bubista”, 

aprimorar e actualizar a nossa página electrónica 

www.municipiodaboavista.cv  e o facebook. 

 

 Continuar a apoiar o funcionamento da Rádio Comunitária “Voz 

d’Bubista” através do protocolo rubricado com a Associação dos 

Músicos da Boa Vista; 

 

 Continuar a promover acções de formação e, “Atendimento eficaz 

em Front e Back Office”; 

 

 Desenvolver campanhas de promoção dos vários eventos a serem 

realizados pela Autarquia, tais como o Festival de Música da Praia 

d’Cruz e as Festas do Município, entre outros. 

 

 Continuar a trabalhar em estreita parceria com todos os órgãos de 

comunicação social para boa divulgação das actividades 

camarárias, bem como apetrechar o Gabinete de Imagem e 

Comunicação com equipamentos indispensáveis ao cumprimento 

das suas atribuições; 

http://www.municipiodaboavista.cv/
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 Confecção de um modelo de Calendário destinado a homenagear 

figuras ilustres da Boa Vista (1.ª edição), bem como confecção de 

cartões de boas festas, outdoor e brindes; 

 

 Criar um vídeo promocional de 15 minutos sobre a ilha da Boa 

Vista: suas gentes, tradições, paisagens, cultura, património, etc.  

 

 

III. Administração, Recursos Humanos e Património: 

 

 Reforço da Imagem/identificação Visual da Instituição com: 

colocação de um Outdoor Ilustrativo no Front-Office; colocação de 

quadros com montagem sobre os postais de visitas da Boa Vista, 

sua história e sua gente e as 07 Maravilhas da Ilha, serviço de senha; 

 

 Disponibilizar novos assentos para uso dos Munícipes no Front- 

Office;  

 

 Construir na entrada dos Paços do Concelho uma “rampa de acesso”, 

de forma a facilitar a circulação de pessoas com deficiência e/ou 

com mobilidade condicionada; 

 

 Reforçar a Formação dos Funcionários com o propósito de fomentar 

a Cultura de Formação na Autarquia, com vista a garantir a 

realização pessoal e profissional de todos, através de Acções de 

Formação de sessão única, no sistema Bimestral (Janeiro a 

Setembro); 

 

 Renovar os Uniformes dos Colaboradores; 

 

 Adaptar a Orgânica à realidade da estrutura municipal vigente, 

pois significativas mudanças foram levadas a cabo desde 2009; 
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 Será prosseguido todos os esforços necessários para a regularização 

da situação contratual dos Funcionários que se encontram em 

situação eventual; 

 

 Implementar os (novos) mecanismos de avaliação anual de 

desempenho dos Funcionários e Agentes Municipais. 

 

 

IV. Ordenamento do Território, Urbanismo e Infra-estruturas 

Municipais: 

Importantes projectos serão concretizados através dos recursos 

próprios da Câmara Municipal e dos frutos das diversas parcerias com 

entidades nacionais e além fronteiras, com vista a debelarmos os 

obstáculos ao pleno desenvolvimento da condição humana, de 

promoção de grupos desfavorecidos em áreas como a habitação social, 

o saneamento, abastecimento de água, energia, educação e actividades 

geradoras de rendimento. 

O urbanismo é, hodiernamente, um sector determinante para o futuro 

de qualquer Município e é, acima de tudo, nesta área que se criam, em 

boa medida, as condições para a qualidade de vida dos munícipes.  

A sensibilidade aliada à competência técnica são factores que jogam a 

nosso favor no planeamento dos nossos núcleos urbanos, numa 

perspectiva de promoção ambiental e da estética paisagística. Todo 

este trabalho pressupõe a existência de Planos Urbanísticos (Plano 

Director Municipal, Plano de Desenvolvimento Urbano, Plano 

Detalhado), já em implementação. 

A (re) qualificação urbana, o embelezamento, a ornamentação, a 

estética, a criação de monumentos, a limpeza, a construção de pracetas, 
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espaços para a prática do desporto, entre outras, constituem, 

efectivamente, preocupação de primeira ordem, tendo em vista tornar 

Boa Vista mais agradável para os seus habitantes e também atractivo 

para turistas e visitantes.  

Assim, vamos continuar com a dinâmica de recuperação de edifícios 

degradados, de melhoramento das fachadas, reboco e pintura das 

casas de construção recente, primando para a manutenção dos muros, 

passeios, vedações, tanto na cidade de Sal-Rei como nos outros 

Povoados da Ilha, para que sejam paulatinamente mais limpos, 

cuidados e agradáveis.  

Este Plano de Actividades para 2015 irá traduzir a consolidação dos 

projectos em andamento, mais a realização de outras obras 

fundamentais, das quais salientamos: 

 

 Estabelecer a Toponímia da Cidade de Sal-Rei; 

 

 Continuar com as obras de pavimentação das ruas da Cidade de 

Sal-Rei e das localidades, tendentes à requalificação e 

valorização das urbes do Município; 

 

 Concluir as obras de construção do Pavilhão Desportivo da 

Cidade de Sal-Rei; 

 

 Concluir as obras da construção do Centro de Arte e Cultura; 

 

 Continuar com obras da construção do Cine Teatro Municipal; 

 

 Continuar com o programa da construção de habitações sociais 

para atender às actuais demandas da população; 

 

 Início da requalificação urbana do Largo Santa Isabel e Praia 

Diante; 
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 Elaboração de Estudos e Projectos Detalhe de Requalificação da 

Orla Marítima de Sal-Rei; 

 

 Remodelação e Requalificação do Parque Infantil de Sal-Rei; 

 

 Elaboração do projecto da Esplanada de Povoação Velha; 

 

 Elaboração do Projecto “Centro do Cidadão” do Rabil; 

 

 Construção do Canil Municipal; 

 

 Construção de um urinol público em Povoação Velha; 

 

 Início da construção da Praça (lúdico-ecológica) em Estância de 

Baixo; 

 

 Início da Reabilitação da Praça de Fundo das Figueiras; 

 

 Instalação de Fitness Park em Fundo das Figueiras, Povoação 

Velha e Bofareira; 

 

 Conclusão da Obra da Escola de Formação de Pescadores; 

 

 Conclusão da Obra do Centro Turístico e Agro-pecuário do 

Norte; 

 

 Conclusão da construção do Jardim Infantil de Bofareira; 

 

 Continuar com o programa da construção e melhoramento de 

casas de banho em moradias de pessoas carenciadas; 

 

 Continuar com o Programa de Construção de Habitações Sociais 

para atender as demandas da população; 
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 Apoiar a auto-construção de habitações sociais; 

 

 Continuar com o programa de construção e melhoramento de 

casas de banho em moradias de pessoas carenciadas; 

 

 Continuar a implementação do programa “Habitação Jovem”; 

 

 Reabilitação e Remodelação da Praça Riba d’Olte; 

 

 Elaboração do projecto de arranjo do campo de futebol de 

Povoação velha, 

 

 Elaboração do PDU e PD de Estância de Baixo e Povoação Velha; 

 

 Continuar as obras de construção do Polivalente de Bofareira; 

 

 Continuar a implementação do cadastro e Informatização dos 

Procedimentos do GMGHT. 

 

 Proceder em parceria com o Governo, a requalificação do Bairro 

de “Boa Esperança” em Sal-Rei; 

 

 Continuar a implementação do programa “Asdóbe rebocá e pinta 

bu Casa”; 

 

 Elaborar o RTME – Regulamento Técnico Municipal da 

Edificação; 

 

 Promover ateliês e jornadas técnicas para análise, debates e 

busca de melhores subsídios de actuação; 

 

 Continuar a implementação do Cadastro e informatização dos 

procedimentos do DMGUHT; 

 

 Desenvolver um programa especial de legalização de prédios 

urbanos; 
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 Proceder arranjos urbanísticos diversos, potencializando espaços 

de estadia e convívio, obras de arte, pracetas, percursos 

pedonais, mobiliários urbanos, e outras valências. 

 

V. Ambiente e Saneamento: 

 

 Proceder à regularização do piso e limpeza dos terrenos ainda não 

construídos na cidade e no interior; 

 

 Requalificar os passeios na cidade com colocação de novos lancis e 

caiação dos mesmos; 

 

 Introduzir o serviço de recolha do lixo porta-porta no centro da 

Cidade e no Rabil; 

 

 Introduzir o serviço de recolha, monitoramento e seguimento dos 

resíduos em todas as unidades hoteleiras e estabelecimentos 

comerciais; 

 

 Aumentar a capacidade de armazenamento do lixo nos Povoados 

com a colocação de mais contentores e aumentar os dias de recolha 

nos mesmos; 

 

 Trimestralmente proceder a campanhas de limpeza em todas as 

localidades; 

 

 Realizar Campanhas de limpeza nas Praias e sensibilização sobre a 

importância de manter as praias limpas; 

 

 Bimestralmente será organizada juntamente com os parceiros locais 

e a Direcção Geral do Ambiente (D.G.A.), campanhas de limpeza 

seguidas de uma sensibilização ambiental sobre a questão dos 

resíduos descartados indevidamente nas praias e mares; 
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 Realizar uma Campanhas de Limpeza no Ilhéu de Sal-Rei e elaborar 

um Plano contínuo de recolha de resíduos no local, juntamente com 

os parceiros locais e a D.G.A; 

 

 Colocação de contentores para o acondicionamento dos resíduos 

deixados pelos frequentadores do Ilhéu Sal-Rei; 

 

 Ações de educação sanitária e sensibilização através de programas 

radiofónicos “Nas ondas do ambiente” e materiais didácticos (com 

munícipes, turistas e alunos da rede escolar) sobre a higiene, 

produção de resíduos e reutilização ou reciclagem; 

 

 Fixação de Placas Informativas/Proibitivas nas praias, localidades e 

no Ilhéu de Sal-Rei relacionadas ao descarte indevido com base no 

Decreto-Lei que proíbe o descarte em locais não autorizados; 

 

 Colocação de contentores nas Praias mais frequentadas e elaboração 

de um plano de recolha dos resíduos acondicionados nos mesmos; 

 

 Melhoria do sistema de recolha dos resíduos sólidos urbanos nas 

diversas categorias conforme estabelecido Deliberação nº. 

4/AMBV/2013 de 01 de Março; 

 

 Construção de um canil municipal para diminuir a problemática 

dos cães vadios; 

 

 Controlo dos resíduos do futuro Aterro Controlado; 

 

 Separação de materiais inorgânicos (plásticos e garrafas Pet´s) 

oriundos da produção de resíduos e comercialização com empresas 

relacionadas a reciclagem do material; 

 

 Construção, em parceria com o MDR, SDTIBM e DGA, da Pocilga 

Municipal; 

 

 Aquisição de materiais para área do Saneamento; 
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 Acompanhamento contínuo durante o período de desova das 

tartarugas e da frequência das baleias juntamente com as ONG’s e 

instituições relacionadas ao ambiente; 

 

 Curso extensivo em estreita parceria com a designer Wanda 

Fernandes  para reaproveitamento de resíduos inorgânicos; 

 

 Actividades de Educação Ambiental com crianças em parceria com 

o Programa Rotas Solidárias – Projecto de Turismo Solidário; 

 

 Realização de Concursos de brinquedos sucatas com as escolas da 

ilha; 

 

 Implementação de um espaço para compostagem de resíduos 

verdes (dos hotéis e podas urbanas dos jardins e outros espaços 

verdes) para a produção de adubo orgânico; 

 

 Controle e monitoramento da poluição sonora da Cidade de Sal- Rei 

e povoados juntamente com o Gabinete de Fiscalização. 

 

 Programa de educação ambiental nas comunidades e unidades 

escolares sobre os diversos problemas ambientais enfrentados na 

actualidade nas respectivas localidades. 

 

 Realizar Workshops, conferências, seminários, concursos de 

embelezamento e ofertas de plantas, em datas comemorativas 

ambientais, em estreita parceria com entidades locais e nacionais:  

Fevereiro (02 – Dia Mundial das Zonas Húmidas; 17 – Carnaval: Desfile ambiental); 

Março (01 – Dia Mundial do Turismo Ecológico; 21 – Dia Mundial das Florestas; 22 – 

Dia Mundial da Água; 23 – Dia Mundial da Meteorologia); Abril (22 – Dia Mundial do 

Planeta); Maio (08 - Dia Mundial das Aves Migratórias; 22 – Dia Mundial da 

Biodiversidade); Junho (05 - Dia Mundial do Ambiente; 17 – Dia Mundial de Combate 

a Seca e a Desertificação; 29 – Dia Mundial do Pescador); Setembro (16 – Dia 

Internacional de protecção da Camada de Ozónio e Dia Internacional para a 
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Preservação de Desastres Naturais; 18 – Dia Mundial de Limpeza nas Praias; 19 – Dia 

Mundial de Limpeza das Águas; 21 – Dia Mundial das Árvores). 

 Estabelecer parcerias com empresas em outras ilhas, que fazem 

aquisição de óleos usados – cozinha e fósseis para reciclagem; 

 

 Dar continuidade às acções de promoção de campanhas de 

arborização e reflorestação, com plantação de árvores e arbustos em 

todo o Concelho e criação de mais espaços verdes; 

 

 Elaborar Projecto para criação de um Parque Arborizado e Zona 

Verde na Floresta de Clotilde (E.V., G.T.M e Pelouro do Turismo); 

 

 Manutenção de logradouros municipais, relvados desportivos 

artificiais, bem como de todos os espaços verdes municipais 

existentes; 

 

 Construção de infra-estruturas de rega gota-a-gota para os Espaços 

Verdes; 

 

 Aquisição de equipamentos para as actividades, nomeadamente: 

viatura, máquinas de corte e poda de plantas, utensílios e 

combustível, bem como de factores de produção: sementes, plantas, 

fertilizantes, produtos fitossanitários, tutores, entre outros; 

 

 Criação do Viveiro Municipal de mudas de plantas; 

 

 Dar continuidade ao programa: “Adopte o Verde”, numa parceria 

com os Munícipes, Empresas e Instituições Públicas e Privadas; 

 

 Serão realizadas sessões de esclarecimento e sensibilização sobre 

jardinagem sustentável (vermi), compostagem, solo e fertilidade; 

 

 Incentivar os comerciantes a introduzir contentores de lixo nos seus 

estabelecimentos e reforçar as papeleiras no centro de Sal-Rei; 
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 Terceirização de recolha de lixo nos Povoados; 

 

 Promoção da limpeza subaquática na zona costeira da cidade, 

mediante a participação de mergulhadores e escolas de mergulho; 

 

 Concurso entre organizações de bairros sobre iniciativas de mérito 

em prol da limpeza com forte participação dos munícipes. 

 

 

VI. Educação e Desporto: 

Educação: 

 Apoiar as Escolas Primárias e a Escola Secundária na realização de 

visitas de estudo; 

 

 Realizar Palestras com apoio das Universidades com as quais temos 

protocolos; 

 

 Continuar a realizar encontros com estudantes boavistenses nas 

ilhas de Santiago e São Vicente e fazer acompanhamento dos nossos 

estudantes nas universidades e com os pais na Boa Vista; 

 

 Conceder Subsídios de transporte aos estudantes carenciados do 

Ensino Secundário; 

 

 Conceder Kits Escolares às famílias carenciadas; 

 

 Rever os protocolos com as universidades com a expectativa de 

conseguir melhores descontos e actualização dos mesmos e, 

retomar conversações com a UNI-CV com vista a assinatura de um 

protocolo; 

 

Desporto: 

 

 Visitar e acompanhar a gestão das Infraestruturas Desportivas 

Municipais e proceder à manutenção das mesmas; 
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 Colocar granulado (borracha) e fazer manutenção da relva no 

Estádio “Arsénio Ramos”; 

 

 Promover Palestras sobre o Desporto na Ilha, versando temas como: 

drogas, alcoolismo, violência juvenil destinadas aos Agentes 

Desportivos; 

 

 Promover Acções de Formação nas mais diversas áreas ligadas ao 

Desporto como: Gestão Desportiva, Medicina Desportiva, 

Arbitragem, Treinadores, Massagistas, etc.; 

 

 Patrocinar os Campeonatos Regionais em todas as modalidades 

desportivas, tais como: Futebol Federado; Inter-Povoações em 

futebol; Juvenis em futebol; futebol feminino; Selecção de futebol; 

futebol de Veteranos; Taça Boa Vista; Andebol; Basquetebol; 

Voleibol (salão e duplas de praia); Atletismo; Ciclismo; Jogos 

Escolares; Natação; Windsurf; Body Board; Skin Board; Hipismo, etc.; 

 

 Realizar o Torneio Inter-Povoações 2015 com a participação de 

todos os Povoados; 

 

 Promover encontros regulares com as Associações Desportivas, 

Clubes Federados e Não-Federados; 

 

 Construção de uma Placa Desportiva na cidade de Sal-Rei (Zona 

Praia Cabral); 

 

 Arrelvamento dos Campos de futebol “Boaventura” e “Cá Gadjá”; 

 

 Promover actividades desportivas em todas as modalidades de 

forma a ocupar os tempos livres dos jovens, como: Páscoa 

Desportiva 2015; Santa Crua; Cruz Lole; Santo António; São João 

Baptista; Festas do Município e de Santa Isabel; Nossa Senhora da 

Paz; Verão da Juventude e Natal Desportivo; 
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 Realizar a Edição da Gala Desportiva 2015; 

 

 Promover actividades desportivas de manutenção física, com a 

construção de Fitness Parks em outros Povoados da Ilha;  

 

 Elaboração da Carta Desportiva Municipal em parceria com 

Municípios geminados com os quais temos acordos de cooperação; 

 

 Instituir o “Boa Vista em Movimento”, com o objectivo de promover o 

exercício físico para a população em geral através de aulas de 

aeróbica e de ginástica; 

 

 Continuação dos apoios às Associações desportivas que 

desenvolvem e promovem a divulgação das modalidades 

praticadas na Ilha; 

 

 Continuação dos apoios à Organização da prova de âmbito 

internacional denominada “Ultramaratona da Boa Vista 2015”; 

 

 Continuar a desenvolver parcerias com as Associações desportivas, 

Clubes e Escolas de Formação no domínio do Desporto; 

 

 Estimular a participação das Associações na implementação de 

projectos e acções de formação no Desporto e de interesse 

municipal; 

 

 Criação, em parceria com o Comité Paraolímpico Caboverdiano, de 

um Programa de Apoio Desportivo às pessoas com necessidades 

especiais; 

 

 Criação e apoio na melhoria das condições para a prática 

desportiva, com apoio financeiro e em materiais desportivos às 

Associações, Clubes Federados, Escolas de Iniciação Desportiva, 

Escolas do EBI e do Secundário, mediante Programas e assinatura 

de Protocolos. 
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VII. Comunidades Emigradas e Imigradas: 

Comunidades Emigradas: 

 Continuar a Emissão de Declaração de Emigrante aos interessados; 

 

 Apoio aos Emigrantes no encaminhamento de processos junto à 

CMBV e outras instituições locais e nacionais; 

 

 Cooperar na preparação de saída para o estrangeiro fornecendo 

informações uteis; 

 

 Apoio à (re) inserção do emigrante retornado temporária ou 

definitivamente; 

 

 Visitas às comunidades Boavistenses na diáspora; 

 

 Participação no Encontro Anual da RENEM (Rede Nacional de 

Pontos Focais para Gestão da Emigração); 

 

 Promoção de investimento emigrante na Boa Vista; 

 

 Mobilização de competências/quadros para dar formações, realizar 

estágios na ilha, etc. como forma de os aproximar mais os 

Emigrantes e as Comunidades da terra; 

 

 Comemoração do Dia Municipal do Emigrante (15 de Agosto). 

 

Comunidades Imigradas: 

 

 Atendimento, aconselhamento e apoio ao Imigrante, promovendo a 

garantia dos seus direitos como factores de integração; 

 

 Prestação de apoio na instrução de processo de legalização 

extraordinária; 
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 Realização do Encontro Anual com as Comunidades Imigradas na 

Boa Vista; 

 

 Comemoração do Dia Municipal do Imigrante (18 de Dezembro); 

 

 Participação nos encontros e promoção de actividades junto do GTL 

(Grupo de Trabalho Local para a Imigração); 

 

 Assinatura de protocolos com as novas associações de imigrantes 

residentes na Boa Vista; 

 

 Continuação do curso de Português para Estrangeiros; 

 

VIII. Actividades Comerciais, Fiscalização e Gestão dos Mercados: 

Continuar, em 2015, a organizar e a desenvolver ao nível das diversas 

áreas de intervenção municipal, a organização e a promoção de 

eventos da mais variada diversidade sociocultural, que sejam 

atractivos e que consequentemente impulsionem cada vez mais, 

alternativas aos turistas e consumidores para visitarem a cidade e 

outros povoados, apostando no desejo que Boa Vista seja um Concelho 

com vida e movimento: 

 

 Realizar as seguintes Actividades, em parceria com as Câmaras de 

Comércio e do Turismo, as Agências de Viagens e de Promoção 

Turística: 

 

a) Exposição e Venda de Artesanato (Incluir a comunidade dos 
artesões da Costa Ocidental Africana); 

b) Feiras de Gastronomia; 
c) Feiras de produtos Agrícolas (mensalmente); 
d) Feiras de produtos de pecuária (Setembro ou Outubro); 

 

 Dinamizar o negócio nas Festas de Santa Isabel, Santa Cruz, Santo 
António, São João Baptista e Festival de Praia de Cruz; 
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 Fixar e fazer cumprir um novo horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais; 

 

 Criar espaços alternativos de vendas de roupas para os vendedores 
ambulantes; 

 

 Desenvolver acções de sensibilização direccionadas aos diversos 
operadores comerciais, principalmente aos do ramo alimentar; 

 

 Envolver a Equipa de Fiscalização Municipal nas actividades que 
ocorrem na ilha, nomeadamente Festa de Santa Cruz, Festas do 
Município e Festival de Praia de Cruz, para que possa de forma 
integrada e articulada exercer a sua função de Fiscalização; 

 

 Assegurar o cumprimento das Posturas e Regulamentos Municipais 
e demais leis da competência de fiscalização dos municípios, 
designadamente a realização de vistorias a estabelecimentos 
comercias, a defesa e a protecção da saúde pública e do meio 
ambiente, as normas de gestão urbanísticas e a defesa do 
consumidor; 
 

 Continuar a participar activamente nas acções de inspecção 
programadas pela CIAB; 

 

 Continuar com as acções de formação e capacitação dos Fiscais nas 
diversas matérias específicas, inseridas no Plano de Formação 
definido para o ano 2015; 
 

 Continuar a comparticipar com a ARFA e a IGAE nas inspecções e 
controlos aos estabelecimentos comerciais e com a Câmara de 
Comércio nas vistorias do comércio a grosso; 
 

 Fortalecer a cooperação com a Polícia Nacional e dar continuidade 
ao plano de fiscalização conjunta principalmente nas vendas 
ambulantes ilícitas na via pública, nas praias de mar e às 
construções ilegais; 

 



 

 

Câmara Municipal da Boa Vista – Plano de Actividades 2015 

21 

 Continuar o processo de socialização e fazer uma ampla divulgação 
do novo Código de Posturas Municipais através de brochuras e 
programas radiofónicos; 
 

 Trabalhar, juntamente com o Pelouro de Saneamento, no processo 
de manifesto de cães e controlo de cães vadios e na cobrança das 
taxas de RSU; 

 

 Localizar, juntamente com o Gabinete Técnico Municipal, um 
espaço, na Cidade de Sal-Rei, que sirva para a realização de feiras 
periódicas; 

 

 Equipar e colocar em funcionamento o Matadouro e o Talho 
Municipal; 
 

 Organizar o Mercado Municipal e a Peixaria e dotá-los dos 
equipamentos necessários para o melhor funcionamento; 
 

 Revitalizar o Mercado Municipal, adaptando-o à realidade 
existente, continuando a reorganizar a sua actividade, consolidando 
regras de controlo higieno-sanitário, de modo a assegurar a 
qualidade dos produtos comercializados, valorizando o espaço 
físico, apostando numa actividade económica que se mantém 
relevante para boa parte da população; 

 

 Continuar a assegurar, de forma eficiente, a limpeza, higienização e 
desinfecção de todo o Mercado Municipal e Peixaria e fazer cumprir 
as normas de higiene nas instalações, equipamentos, transportes, 
armazenamento, exposição e manuseamentos de alimentos 
garantindo a excelência dos serviços que o consumidor espera 
encontrar no Mercado; 

 

 Trabalhar com as entidades competentes (MDR e DGP) na 
promoção e valorização dos produtos agropecuários através do 
controlo de qualidade e procurar obter a certificação sanitária de 
animais e produtos de origem animal; 

 

 Administrar formações aos operadores do ramo alimentar em 
técnicas de manipulação e conservação de alimentos; 
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 Aquisição de livros e equipamentos de trabalho para fiscalização. 
 

IX. Agricultura, Pescas e Pecuária: 

 
 Fazer a gestão de todos os equipamentos e alfaias agrícolas, 

pertencentes à Câmara Municipal, colocados à disposição dos 
agricultores; 
 

 Continuar a apoiar, na medida que as capacidades financeiras assim 
o permitirem, os projectos apresentados na área do agro-negócio 
(agricultura, pesca e pecuária), procurando o financiamento ou 
comparticipando na aquisição dos equipamentos e outros 
utensílios; 

 

 Continuar a insistir com a Delegação do Ministério do 
Desenvolvimento Rural na Boa Vista com vista à criação de uma 
carta ou zoneamento das áreas de cultivo e áreas de pastagem, 
minimizando as reais e sucessivas divergências entre os agricultores 
e criadores de gado;  

 

 Desenvolver acções de formação, capacitação e reciclagem aos 
agricultores do Concelho em modernas tecnologias agrícolas (rega 
gota-a-gota; Técnicas de combate às pragas e doenças; Técnicas de 
germinação de sementes e agricultura hidropónica); 

 

 Apoiar as Associações Comunitárias ligadas à criação de gado na 
construção/reabilitação dos currais comunitários e limpeza de 
poços e fontes de abebaramento do gado; 

 

 Apoiar e continuar a sensibilizar os criadores de gado do 
Município, e suas respectivas associações, para a necessidade de se 
investir na introdução de raças melhoradas e na recolha e 
conservação de pastagem; 

 

 Realizar acções de formação direccionadas aos pescadores e 
peixeiras, designadamente na área da segurança em alto mar, 
manuseamento e conservação do pescado; 
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 Apoiar os pescadores, e respectivas associações, na reabilitação dos 
abrigos construídos nos portos pesqueiros de Esgatas e Derrubado; 

 

 Continuar a apoiar os pescadores do Concelho na melhoria 
progressiva das condições de vida, nomeadamente na aquisição de 
botes, motores de popa, GPS e sondas. 

 

X. Turismo e Cultura: 

 

 Elaborar a Agenda Cultural associada ao Turismo; 

 

 Criar junto com a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das 

Ilhas da Boa Vista e Maio (SDTIBM), o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) e a Câmara de Comércio de 

Barlavento (CCB) um plano de formação para operadores do sector 

turístico na ilha; 

 

 Garantir, em parceria com a SDTIBM e a Direcção Geral do Turismo 

(DGT), a presença do Município da Boa Vista nas principais feiras 

ligadas ao Turismo; 

 

 Realizar a III Edição da Semana da Gastronomia Local associada ao 

turismo; 

 

 Realizar mensalmente a Feira de Sal-Rei (Promoção de artesanato, 

música e gastronomia local); 

 

 Realizar mensalmente a Feira Agro-pecuária do Norte; 

 

 Realizar um festival na zona Norte ligada aos sectores Agrícola e 

pecuário; 

 

 Realizar em Sal-Rei um festival ligada ao sector das pescas; 

 

 Reunir com operadores turísticos; 
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 Continuar a apoiar o funcionamento dos Centros de Informação 

Turística no Rabil e em Sal-Rei; 

 

 Promover ateliers, palestras, fóruns e conferências sobre o turismo; 

 

 Promover a Morna como um produto Turístico da ilha da Boa Vista, 

através da realização do Festival de Mornas; 

 

 Desenvolver, em parceria com instituições ligadas ao turismo como 

a SDTIBM e a DGT uma linha homogénea para a sinalização do 

Património Histórico, Natural e Cultural da ilha da Boa Vista; 

 

 Apoiar iniciativas de turismo cultural e rural; 

 

 Comemorar o Dia da Cultura Nacional; 

 

 Comemorar o dia de aniversário da Escola Municipal da Música 

“Olímpio Estrela”; 

 

 Reunir trimestralmente com agentes culturais; 

 

 Apoiar a realização das festas de romaria: Santa Cruz e Pidrona, 

Cruz Nhô Lole, Santo António, São João, Santa Isabel; 

 

 Incentivar e apoiar o Carnaval; 

 

 Realizar o Festival de Paria de Cruz 2015; 

 

 Realizar a II Edição do Concurso “Comunidade Criativa”; 

 

 Realizar por ocasião do Natal o concurso “Rua mais iluminada”; 

 

 Criação de um equipa multidisciplinar (investigação) com técnicos 

da área, fazer uma pesquisa antropológica que nos permite 

descobrir, identificar todo o património histórico-cultural, material 
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e imaterial, da ilha da Boavista. Posteriormente produzir um 

documento final que sirva de arquivo histórico e de consulta (tipo 

enciclopédia); 

 

 Criação do Conselho Municipal do Turismo; 

 

 

XI. Empreendedorismo, Juventude e Formação Profissional: 

 

 

i) Empreendedorismo e Actividades Geradoras de Rendimento: 

 

 Realizar a III Edição do programa “Boa Vista Empreende”; 

 

 Continuar a encetar esforços juntos da ADEI para a criação da 

incubadora de empresas da Boa Vista; 

 

 Elaborar um plano de formação para a promoção do 

empreendedorismo juntamente com a ADEI, a SDTIBM e a CCB 

com base nos protocolos rubricados; 

 

 Criar o Centro de Inserção à vida activa no Centro de Juventude de 

Sal-Rei – Um espaço que facilita a inserção no mercado de trabalho 

a quadros recém- formados; 

 

 Continuar a promover o artesanato local numa perspectiva 

empresarial e de geração de emprego; 

 

 Continuar a apoiar os espaços municipais de venda de artesanato 

tais como Atelier de Povoação Velha, Feira de Artesanato de Sal-Rei 

e Centros de Informação Turística; 

 

 Elaborar a agenda de actividades para 2015 a ser desenvolvido 

juntamento com a ADEI e a CCB com base nos protocolos 

rubricados;  
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 Continuar a apoiar o empreendedorismo jovem através do Fundo 

Municipal de Financiamento; 

 

 Divulgar o Município da Boa Vista para a atracção de novos 

investimentos; 

 

 Organizar palestras, fóruns e conferências para debater questões 

ligadas ao empreendedorismo; 

 

 Realizar quinzenalmente, em parceria com a rádio Voz de Bubista, a 

ADEI, a CCB, a SDTIBM um programa radiofónico com o objectivo 

de promover, apoiar e divulgar questões ligadas ao 

empreendedorismo; 

 

 Promover encontros entre empresários locais e empresários 

nacionais com vista a troca de experiências, contactos, parcerias e 

negócios; 

 

 Dinamização do Fundo de Financiamento das Actividades 

Geradoras de Rendimento; 

 

 Realização da IIIª. Edição do Programa Boa Vista Empreende: 
a) Semana Global do Empreendedorismo 

b) IIIº. Fórum Municipal do Empreendedorismo 

c) Premio Jovem Empreendedor 

d) Concurso de Ideias de Negócios Geradores de Rendimento 

e) Palestras e Acções de Capacitação para Empreendedores 

 

  Programa de capacitação contínua em áreas ligadas ao 

empreendedorismo e desenvolvimento empresarial: 
f) Acções de capacitação 

g) Palestras e seminários 

h) Sessões de esclarecimentos 

 

 Transformar o CEJ num Pólo de Desenvolvimento Empresarial 

com as valências de Formação Profissional, Inserção à Vida Activa e 

Promoção do Empreendedorismo e Incubadora de Empresas; 
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 Participação no evento ACEXX 2015 e outros eventos de promoção 

do empreendedorismo. 

 

 

ii) Juventude: 

 

 Reorganizar e dinamizar os Centros de Juventude da ilha, de 

acordo com as novas demandas; 

 

 Dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; 

 

 Elaborar uma Agenda Municipal para a Juventude; 

 

 Criar um News Letter direccionado à camada jovem com o objectivo 

de os estimular para a escrita e leitura, informando-os sobre 

diversos temas da actualidade e das actividades da Câmara 

Municipal para a camada juvenil; 

 

 Criar e organizar o sistema de registo das associações juvenis; 

 

 Realizar a Semana Municipal da Juventude; 

 

 Realizar encontros trimestrais com os Jovens da Boa Vista; 

 

 Continuar, em parceria com a Rádio Voz de Bubista e as associações 

Juvenis a realizar o programa radiofónico “100% Jovem”. 

 

iii) Formação Profissional: 

 

 Realizar os seguintes cursos de formação profissional em parceria 

com a SDTIBM, IEFP e a EHTCV: 

 

 Animação Turística e Cultural 

 Animação em empreendimentos turísticos e hoteleiros 

 Técnica de Transformação agro-alimentar 
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 Calcetamento artístico 

 Mecânica Auto 

 Higiene e segurança alimentar – Peixeiras, Mercado 

Municipal, Produção de queijos, Bares e Restaurantes e 

supermercados. 

 Criação e manutenção de espaços verdes 

 Formação em Inglês  

 Formação on job 

 Costura Criativa 

 Artesanato. 

 

 Continuar a financiar a formação dos estudantes da Boa Vista, no 

âmbito do protocolo de parceria rubricado com a EHTCV; 

 

 Realização de ações de formação profissional na ilha através das 

parcerias entre a autarquia, a SDTIBM, ADEI e instituições 

nacionais de formação profissional; 

 

 Elaboração do estudo sobre as necessidades de formação para a 

ilha; 

 

 Dar continuidade ao apoio à formação profissional dos jovens; 

 

 Criação de um regulamento para atribuição de apoios à formação 

Profissional; 

 

 Realização da Feira das Profissões, em conjunto com o Pelouro da 

Juventude e co a Escola Secundária; 

 

 Continuar o Projecto “1 dia com o profissional” para proporcionar aos 

jovens do 3º ciclo da Escola Secundária uma aproximação à vida do 

profissional que escolher; 

 

  Promoção de estágios curriculares/profissionais na Câmara 

Municipal e outras instituições parceiras; 
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 Realização de Sessões de Filmes Educativos; 

 

 Realização de Encontros com Jovens dos outros Povoados e 

intercâmbios entre eles; 

 

 Realizar um Encontro de reflexão com jovens desempregados; 

(como motivar, concelhos para procura de emprego); 

 

 Atribuição do Prémio Associativismo Jovem com o objectivo geral 

de motivar e difundir a actividade cívica e de cidadania dos jovens 

através das associações, valorizando projectos de relevo; 

 

 Executar o Projecto Saúde e Juventude – que visa a realização de 

actividades promotoras de vida saudável; realização de palestras 

sobre temas variados; 

 

 Trabalhar na creditação das salas de formação do Centro de 

Juventude junto do IEFP. 

 

XII. Solidariedade e Promoção Social: 

 

 Continuar a política de apoio aos agregados familiares social e 

economicamente desfavorecidas; 

 

 Conceder subsídios aos estudantes social e economicamente menos 

favorecidos do Ensino Secundário e Superior; 

 

 Apoiar o Associativismo Comunitário e o Voluntariado, através da 

assinatura dos protocolos e atribuição de subsídios; 

 

 Dar continuidade à promoção do projecto “Povos, Culturas e 

Pontes”, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal; 

 

 Apoiar a reabilitação de pessoas com deficiência/incapacidade 

promovendo deste modo a sua integração social; 
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 Continuar a atribuir apoio social para aquisição de medicamentos, 

realização de consultas, tratamento médico e exames 

complementares aos munícipes socialmente desfavorecidos; 

 

 Atribuir assistência social às pessoas com VIH/SIDA; 

 

 Realizar uma Gala destinada a premiar o Mérito Escolar de alunos 

do 1.º, 2.º e 3.º ciclo; 

 

 Elaborar e socializar um Regulamento Interno para atribuição das 

Habitações de Interesse Social do Município; 

 

 Continuar com o programa municipal de apoio à recuperação de 

habitações degradadas de pessoas/agregados social e 

economicamente carenciadas; 

 

 Atribuir gratuitamente projectos-tipo de arquitectura e estabilidade 

às pessoas/agregados familiares social e economicamente 

carenciados; 

 

 Reabilitar equipamentos sociais municipais de educação pré-escolar 

de forma a aperfeiçoar as instalações, garantindo melhores 

condições de segurança e práticas pedagógicas; 

 

 Executar o projecto de criação da Loja Social do Município; 

 

 Comemorar o mês de Junho, “Mês da Criança”; 

 

 Criar o Centro de Convívio para Pessoas Idosas na cidade de Sal-

Rei; 

 

 Concretizar o programa “Envelhecimento Activo”; 

 

 Comemorar o mês de Outubro, “Mês do Idoso”; 
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 Realizar o programa “Natal dos Idosos”; 

 

 Realizar, em parceria com a Delegacia de Saúde, actividades 

dirigidas à melhoria da saúde dos Idosos; 

 

 Continuar a promover mensalmente a “Agenda Municipal Infantil”; 

 

 Criar um Regulamento de apoio ao Pré-escolar, facilitando deste 

modo o acesso dos mais carenciados ao Ensino Pré-escolar, 

reforçando, deste modo, a intervenção no sector, atribuindo apoio 

social às crianças filhos de pais carenciados; 

 

 Comemorar o mês de Dezembro com o programa intitulado “Natal 

dos Pequenos”; 

 

 Realizar o programa “Natal Solidário”. 

 

 

XIII. Finanças: 

 

 Elaborar a Conta Gerência referente ao ano de 2014, e submete-la à 

apreciação da Assembleia Municipal e ao julgamento do Tribunal 

de Contas; 

 

 Elaborar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal o 

Orçamento e o Plano de Actividades para o ano de 2015; 

 

 Elaborar um Programa de incentivo ao pagamento do IUP; 

 

 Divulgar e fazer cumprir o Código de Postura e as Tabelas das 
Taxas, de modo a poder cobrar todas as Recitas Municipais. 
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XIV. Água e Energia: 

 

 Apoiar as famílias carenciadas na ligação das suas casas às redes 

domiciliárias de electricidade e água; 

 

 Negociar com a Águas e Energia da Boa Vista (AEB) a forma de 

investimento das receitas da Iluminação Pública; 

 

 Adquirir materiais eléctricos para melhorar a rede eléctrica em 

Povoação Velha e Bofareira; 

 

 Reabilitar os chafarizes municipais; 

 

 Criação da Empresa Municipal de Água e Saneamento e sua 

entrada em funcionamento; 

 

 Elaboração e implementação do Projeto de análise, monitoramento 

e seguimento da qualidade microbiológica e físico-química da água 

para consumo e da água do mar; 

 

 Aumentar o número de famílias com acesso a rede de água 

canalizada. 

 

XV. Delegações Municipais: 

 

Continuar, em 2015, a organizar e a desenvolver ao nível das diversas 

áreas de intervenção municipal, a organização e a promoção de 

eventos da mais variada diversidade sociocultural, desportiva e 

recreativa que sejam atractivos e que consequentemente impulsionem, 

cada vez mais, alternativas aos munícipes; 

 

Realizar as seguintes Actividades, em estreita coordenação com a 

Câmara Municipal: 
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 Dinamizar as Festas de romarias, Santa Cruz, Cruz Nhô Lol, Santo 

António, São João Baptista e Nossa Senhora da Paz; 

 

 Inserir as Delegações Municipais no SIM; 

 

 Ampliação da rede domiciliária de água nas localidades de Rabil, 

Estância Baixo, Bofareira e Povoação Velha; 

 

 Licenciar todas as casas comerciais nos povoados; 

 

 Estabelecer protocolo entre a Câmara Municipal e o Ministério da 

Justiça para atribuir certas competências às Delegações; 

 

 Ter um maior controlo e acompanhamento nas Delegações 

Municipais com visitas periódicas; 

 

 Capacitar os Delegados com formação a fim de cumprir com mais 

eficácia as suas funções. 

 
XVI. Saúde Pública e Defesa dos Consumidores: 

 

 Continuar a procurar parceiros nacionais e além fronteiras para 

ajudar no apetrechamento de todas as Unidades Sanitárias de Base 

(USB); 

 

 Promover e participar de acções, campanhas, programas de 

Educação Sanitária e Saúde Pública, em parceria com a Delegacia de 

Saúde e outras Associações existentes na Ilha e no País; 

 

 Continuar a atribuir apoio social regulamentado, para aquisição de 

medicamentos, evacuações, realização de consultas, tratamentos 

médicos e exames complementares aos munícipes socio-

economicamente desfavorecidos; 

 

 Auxiliar na recuperação de toxicodependentes e alcoólatras; 
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 Apoiar o Núcleo Concelhio da Comissão de Coordenação e 

Combate à Droga nos projectos, actividades e campanhas de luta 

contra o uso e tráfico de drogas; 

 

 Divulgar a criação do Regulamento Social para atribuição de 

consultas gratuitas de Cardiologia e Clínica Geral aos Munícipes, no 

âmbito do Protocolo rubricado com a clínica Cardiomed; 

 

 Continuar a parceria com a Associação Americana KIDS, em 

matéria de Saúde Oral das Crianças da Boa Vista; 

 

 Promover a Comunicação através dos diferentes meios disponíveis, 

como estratégia da promoção da Saúde Pública e desenvolvimento 

social; 

 

 Acompanhar, participar e apoiar as actividades dos organismos do 

sistema Nacional de Saúde Pública no Município; 

 

 Procurar parceiros para melhorar a qualidade da Água fornecida 

aos munícipes em Estância de Baixo; 

 

 Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar uma Politica 

Municipal de protecção aos consumidores; 

 

 Aproveitar os Serviços de Fiscalização da CMBV para prestar aos 

consumidores orientação permanente sobre seus direitos, deveres; 

 

 Informar e motivar o consumidor com spots radiofónicos (Rádio Voz 

d’Bubista) para divulgação dos seus Direitos e Deveres; 

 

 Colaborar com a Associação de Defesa dos Consumidores 

(ADECO), na definição de estratégias conjuntas para a defesa do 

consumidor; 

 

 Criar campanhas de informação e divulgação dos direitos e deveres 

do consumidor em parceria com as associações locais e nacionais. 
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 Realizar um Workshop – “Do bem-estar Pessoal e Profissional – 

Saúde no Trabalho”, no âmbito das comemorações de Abril – Mês 

da Saúde. 

 

XVII.  Protecção Civil e Segurança Urbana: 

 

 Continuar a dotar o Centro Municipal de Protecção Civil de meios e 

equipamentos necessários para o seu melhor funcionamento, com o 

apoio do Serviço Nacional de Protecção Civil, Câmaras Municipais 

Germinadas e de outros parceiros; 

 

 Adquirir equipamentos de protecção individual e de combate a 

incêndios através de parcerias; 

 

 Apostar na formação de um Corpo de Bombeiros Voluntários, com 

o apoio da ASA, Cruz Vermelha e de outros parceiros; 

 

 Continuar com as acções de formação e reciclagem para os 

Bombeiros Municipais, de forma a utilizar convenientemente todos 

os meios disponíveis pelo Serviço Municipal de Protecção Civil; 

 

 Continuar a melhorar as condições de Drenagem e Bombagem das 

Águas Pluviais na Cidade de Sal-Rei; 

 

 Promover e Divulgar a Protecção Civil nas Escolas, Associações 

Comunitárias e através da Rádio Comunitária “Voz de Bubista”; 

 

 Continuar o arranjo, conservação, protecção e segurança das praias 

de banho em coordenação com as Autoridades Marítimas; 

 

 Continuar o Protocolo com a Agência Marítima e Portuária na 

colocação dos três Nadadores Salvadores durante o Verão; 
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 Junto de parceiros Nacionais e Internacionais tentar a aquisição de 

uma Ambulância para os Serviços da Protecção Civil; 

 

 Identificar e posteriormente vedar ou demolir prédios e pardieiros 

abandonados em toda a cidade de Sal-Rei e Povoados que podem 

constituir base de insegurança urbana; 

 

 Ver com as entidades competentes a revisão e manutenção da 

Iluminação Pública na Boa Vista, de forma a diminuir o clima de 

insegurança. 

 

XVIII. Transportes e Trânsito: 

 

 Adquirir materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a 

conservação e pequenas reparações de todos os equipamentos, 

máquinas e viaturas da CMBV; 

 

  Continuar a restauração e reabilitação de todos os equipamentos da 

CMBV; 

 

 Continuar a conservar as Estradas Municipais e Nacionais em 

parceria com o Instituto Nacional de Estradas a partir de assinatura 

de contractos-programas; 

 

 Continuar a reabilitação da sinalização rodoviária vertical e 

horizontal em todo o Município; 

 

 Fazer a revisão da sinalização rodoviária da Cidade de Sal-Rei, com 

o suporte técnico da Direcção Geral de Viação e Segurança 

Rodoviária, Policia Nacional (Sector de Trânsito) e Empresas 

especializadas;   

 

 Organizar acções de formação e sensibilização para crianças, 

adolescentes e jovens em matéria de segurança rodoviária; 
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 Continuar o processo de identificação de todos os equipamentos e 

máquinas da CMBV; 

 

 Continuar a negociar com as empresas petrolíferas a 

descentralização dos seus serviços e também a solicitação do serviço 

de abastecimento 24h; 

 

 Proceder ao licenciamento do Serviço de Transporte Colectivo de 

Passageiros de forma faseada; 

 

 Fazer o registro de Velocípedes e Bicicletas conforme o Código 

Postura Municipal para disciplinar a circulação rodoviária; 

 

  Trabalhar com as Escolas de Condução para dar conhecimentos 

básicos de Trânsito e circulação na via pública, aos condutores de 

Velocípedes e Bicicletas. 

 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, 21 de 

Outubro de 2014. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

- José Pinto Almeida - 

 

 


