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“Tão importante quanto 
semear flores, é semear ideias. 
Converse com outras pessoas
sobre a importância de cuidar
do Planeta. Você contribuirá

para o florescimento
de uma ótima causa.”

Carnaval Ambiental

Nas Ondas do Ambiente

Vídeo aula com aluno      
sobre Zonas Húmidas

Conferência sobre Turismo 
Ecológico

Feira Ambiental

Estudo sobre produção de 
resíduos sólidos na ilha

Projeto de Arborização 
Urbana—Sal Rei 
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É uma estratégia de 
comunicação sobre as 
principais atividades 
desenvolvidas pelo Gabi-
nete do Ambiente, Água e 
Saneamento da Câmara 
Municipal da Boa Vista. 
Nesta 1ª edição aborda-
mos as atividades do 
pri-meiro trimestre do ano 
de 2015. 

As edições do Boletim 
Informativo Ambiental são 
trimestrais, publicadas em 
formato impresso e digital.

A Câmara Municipal da 
Boa Vista, através do seu 
Gabinete do Ambiente, 
Água e Saneamento tem 
como missão supervisionar 
as atividades inerentes ao 
abastecimento de água, à 
gestão da recolha, 
transporte e encaminha-
mento de resíduos e outras 
no âmbito da promoção da 
sustentabilidade ambiental 
em todas as suas vertentes 
na ilha da Boa Vista.

A sociedade boa-
vistense passou por 
transformações iminentes 
desde o início do século 
XXI. 

O aumento populacio-
nal alicerceado ao desen-
volvimento do sec-tor do 
turismo trouxe grandes 
oportunidades económi-
cas e sociais mas, parale-
lamente a isso, trouxe 
também uma ameaça ao 
maior património da ilha: o 
ambiente.

Frente a esta ameaça e 
a fim de mitigar os danos 
ao ambiente e contribuir 
para o desenvolvimento 
sustentável da ilha, foi 
constituído em Setembro 
de 2014 o Comité Ambien-
tal da ilha da Boa Vista, 
integrado por represen-
tantes ativos do Poder 
Público Local; Instituições 
Descentralizadas; Organi-
zações Não Governamen-
tais; Associações Comu-
nitárias de Base e Peque-

nos Operadores Turísticos. 
Liderado pela autarquia 

local, o intuito do Comité é 
transformar os esforços 
pontuais e individuais em 
ações contínuas e coleti-
vas, a fim de unir sinergias 
no que se refere a 
proteção, conservação 
ambiental e a consolidação 
do turismo sustentável na 
ilha da Boa Vista.

Confira no site do 
município os membros do 
Comité Ambiental da ilha.

----Socializado no dia 30 
de Março os Termos de 
Referência para elabo-
ração do Plano Diretor 
de Água e Saneamento 
da ilha da Boa Vista. 
----O Projeto coordena-
do pela Agência Nacio-
nal de Água e Sanea-
mento visa melhorar o 
sistema existente e 
garantir sustentabilida-
de no acesso aos 
serviços de água e sane-
amento à população da 
ilha das Dunas.

Gabinete do Ambiente,
Água e Saneamento

Maio de 2015
Boletim Ambiental
Volume n. 1 - Edição n.1 



 

 

          Carnaval Ambiental na Cidade de Sal Rei 

Vídeo aula sobre a importância das Zonas Húmidas  

 Boletim Ambiental    

       O Concurso de Desfile de Carnaval 
das Escolas de Sal Rei, foi realizado no 
dia 13 de Fevereiro e contou com a 
participação dos Jardins Infantis e 
Escolas do EBI que aceitaram pronta-
mente o desafio da Comissão Organiza-
dora da Câmara Municipal para o evento, 
em desenvolver o desfile destacando os 
principais problemas ambientais atuais 
como Mudanças Climáticas, Poluição e 
seus diversos tipos, Biodiversidade Terre-
stre e Marinha entre outros. Na categoria 
Jardins, o prémio foi para o Jardim Infantil 
Padre Pio que retratou a Destruição de 
Árvores e Florestas, já na categoria EBI, o 
prémio foi atribuído ao EBI de Riba D´Olte 
que compôs o seu desfile com o tema 
Biodiversidade Terreste. Para o próximo 
ano a Comissão Organizadora quer 
promover o Concurso com a participação 
de todas os jardins e escolas da ilha.

       Em comemoração ao dia Mundial das Zonas 
Húmidas assinalado em 02 de Fevereiro, o Comité 
Ambiental da ilha da Boa Vista juntamente com o 
Centro da Juventude de Sal Rei, realizou uma 
vídeo aula para informar e sensibilizar os alunos do 
Liceu e da Escola de João Galelo sobre a importân-
cia das Zonas Húmidas e sobre a Convenção Inter-
nacional de Ramsar que visa proteger as principais 
zonas húmidas do mundo.

     Para fomentar as informações da vídeo aula, 
esta previsto uma visita de estudo com os alunos 
para identificação de uma zona húmida na ilha.

     A atividade também ocorrerá em todos os Povo-
ados da ilha.
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Nas Ondas do Ambiente,
quinzenalmente
às Terças-feiras

a partir das 11h00 
na Rádio Comunitária

Voz di Bubista.



 

 

Conferências sobre Turismo Ecológico e
Oportunidades de Negócios na ilha da Boa Vista  

Feira Ambiental na Praça de Santa Isabel 
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A Conferência sobre Turismo Ecologico e Oportunidade de 
Negócio, realizou-se no âmbito das Comemorações do Dia Mundial 
do Turismo Ecologico. O evento contou com o apoio do Gabinete do 
Turismo da Câmara Municipal da Boa Vista e, teve o intuito de fomen-
tar discussão com as diferentes instituições centralizadas e descen-
tralizadas, operadores turísticos e entidades ligadas diretas e indireta-
mente nas atividades do turismo local, sobre o modelo actual do 
sector turístico desenvolvido no país e na ilha e seus impactos reais e 
potenciais no ecossistema local, bem como, debater as potencialida-
des de negócio na ilha da Boa Vista no que tange ao turismo 
sustentável.

O evento contou com a participação de representante do Minis-
tério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, Câmara 
do Turismo, Sociedade de Desenvolvimento do Turismo das ilhas de 
Boa Vista e Maio, bem como outros representantes locais.

A Feira Ambiental realizada pelo 
Comité Ambiental da ilha, para cele-
brar o Dia Mundial do Planeta, teve 
como objetivo proporcionar lazer 
edu-cativo principalmente ao público 
in-fanto-juvenil. Estiveram presentes 
no evento mais de 300 crianças dos 
jar-dins infantis, das escolas básica e 
secundária e outros públicos que, 
através de atividades lúdicas 
(contação de histórias, distribuição 
de materiais ambientais educativos, 
pinturas, exposição dialogada sensi-
bilizativos, recortes, jogos ambien-
tais, plantio de mudas e observação 
de estrelas e planetas), tiveram a 
oportunidade de apreender mais 
sobre ambiente e sustentabilidade.

Houve o plantio 48 mudas no 
canteiro da Praça Santa Isabel em 
que, as crianças receberam infor-
mações sobre os cuidados básicos 
com plantas e a sua importância na 
natureza.



A Câmara Municipal da Boa Vista, por 
intermédio do Gabinete de Espaço Verde, criou 
recentemente o Programa “Adote uma Árvore”. O 
Programa visa, incentivar os munícipes a adota-
rem uma espécie arbórea para ser plantada nos 
passeios a frente ou ao lado de suas casas.

Cada interessado será responsável pelos 
cuidados essenciais à árvore adotada, isto é, 
serão responsáveis pela rega, manutenção 
adubação e prevenção a pragas e doenças.

 

   

          Estudo sobre produção de resíduos na ilha.  

Proposta Verde para Boa Vista 
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No âmbito do Projeto denominado Roadmap Dos Resíduos em 
Cabo Verde (coordenado pela Agência Nacional de Água e Saneamen-
to - ANAS), que visa contribuir para o alcance dos objetivos nacionais 
para a implementação de uma gestão integrada dos resíduos, teve 
início em Março de 2015 na ilha da Boa Vista.

Técnicos da ANAS, juntamente com técnicos da Câmara Municipal 
da Boa Vista, fizeram a recolha de amostras de resíduos urbanos, 
rurais, industriais, comercias e hoteleiro para diagnóstico e caracteri-
zação do s resíduos produzido na ilha.

O projeto pretende promover boas práticas municipais para a 
gesttão dos resíduos sem grandes impactos ambientais.

O Projeto estabelece uma parceria entre a Câmara Municipal da Boa Vista e 
Associação Comunitária de Base, Escola, Estabelecimento Bancário, Comércios, 
Empresas, Indústrias, órgão público ou ONG. O objetivo do Projeto é que as 
entidades/instituições interessadas sejam responsáveis pela manutenção de 
parques, praças, jardins, canteiros centrais de ruas e avenidas e demais áreas 
verdes públicas do município da Boa Vista.

Para maiores informações sobre a Proposta Verde para Boa Vista entre em contato:
(+238) 2511116 ou através do endereço eletrónico: adoteverde.cmbv@gmail.com
Site do município: www.municipiodaboavista.cv

A Câmara Municipal da Boa Vista através do 
seu Programa de Arborização Urbana, pretende 
requalifi-car os espaços verdes da cidade de 
Sal Rei e povoa-dos.

A proposta, objetiva-se na introdução de 
outras espécies mas, também quer manter as 
tamareiras que são espécies arbóreas de 
referência pra ilha das du-nas.

Projeto de
Arborização Urbana

Ficha Técnica
Propriedade: Câmara Municipal da Boa Vista - Gabinete do Ambiente, Água e Saneamento

Elaboração: Kátia Ramos Contato: (+238) 2511116 ou Fax: (+238) 2511141


