
 

 

 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista e ADECO assinam Protocolo de Cooperação 

 

A Câmara Municipal da Boa Vista (CMBV) e a Associação para a Defesa dos 

Consumidores (ADECO) oficializaram na passada sexta-feira, um protocolo 

de colaboração com o objetivo de dinamizar as atividades da ADECO na ilha 

das Dunas. 

Através desta parceria com a ADECO, a autarquia vai disponibilizar um espaço 

físico para instalação da delegação da ADECO na Ilha (cito no polivalente 

Djidjung), incluindo energia elétrica, água e outros aspetos inerentes ao bom 

funcionamento da referida delegação. 

Está ainda prevista no protocolo, promoção de atividades conjuntas nas áreas 

de direitos humanos, cidadania, defesa do consumidor, solidariedade social, 

salvaguarda do ambiente, participação nas iniciativas de sensibilização da 

população, educação cívica e ambiental, bem como formação e outras atividades 

que convirjam com os objetivos e finalidades propostas. 

Com este protocolo a CMBV e a ADECO pretendem, numa lógica de 

proximidade, reforçar a proteção dos direitos e deveres dos consumidores, 

dando voz às suas reivindicações e contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos munícipes. 

Na assinatura do protocolo, o edil boavistense, José Luís Santos, falou da 

importância que a problemática da defesa dos direitos dos consumidores 



representa para ilha, tendo em conta o aumento exponencial da população que 

vem registando nos últimos anos. 

“A luta que a ADECO tem vindo a fazer em prol da defesa dos consumidores 

cabo-verdianos, é algo que consideramos muito importante, pelo que a Câmara 

Municipal da Boa Vista não pode ficar alheia”, explicou José Luís Santos, que 

lembrou também, que as questões sociais são desde a primeira hora, uma das 

prioridades da autarquia. 

“Desde o início do mandato que nos identificamos com a defesa do consumidor 

e, por isso, fomos o primeiro município do país a criar um conselho municipal 

do consumo, cujo objetivo é aconselhar, levar informação para a formação de 

consumidores conscientes, contribuir ainda na definição de políticas, projetos 

e atividades em prol da defesa dos consumidores, junto a sociedade, meios de 

comunicação e operadores económicos. 

Para além do edil local, estiveram presentes na cerimónia o Presidente do 

Conselho da Direção da ADECO, Eng.º António Pedro Silva, a Presidente da 

mesa da assembleia da ADECO, Srª. Eneida Lopes, os senhores Vereadores da 

CMBV, Aristides Mosso e Valnir Morais e alguns membros do Conselho 

Municipal do Consumo da Boa Vista. 

 

 


