
 

 

 

 

 

 

Assinatura de Protocolo de Parceria e Colaboração entre a Câmara Municipal da 

Boa Vista, Ministérios da Saúde e Segurança Social. 

A Câmara Municipal da Boa Vista celebrou, fez hoje 31 de Maio, assinatura do protocolo 

de cooperação com o Ministério da Saúde e Segurança Social, que tem como objetivo o 

estriamento de relações, a cooperação e parceria com o Ministério da Saúde e Segurança 

Social, através do Programa de Saúde do Adolescente e a implementação do Plano de 

Ação de Atenção à Saúde do adolescente da Boa Vista, incluído a promoção dos Direitos 

e da Saúde Sexual e Reprodutiva. 

A cerimónia decorreu na Delegacia de Saúde da Boa Vista, e contou com a presença do 

presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, da Delegada da Saúde, 

Dr.ª Miriam Delgado, Representante do Ministério da Saúde, Dr.ª Yorleydis Perez, 

Representantes do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) bem como Representantes dos Serviços 

Desconcentrados do Governo e outras Instituições.   

De realçar que, logo após assinatura do protocolo foi inaugurado o Espaço de Saúde do 

Adolescente cujo objetivo da criação é a manutenção das condições necessárias para 

melhorar o nível de saúde sexual e reprodutiva da população adolescente do concelho da 

Boa Vista, particularmente no domínio da educação sexual integrada para os adolescentes 

e jovens, informações e aconselhamento nos domínios do planeamento familiar e das IST 

Infeções Sexualmente Transmissíveis e na prevenção da gravidez na adolescência, 

consumo do álcool e outras drogas.  

 

Na ocasião, o edil Boa-vistense, José Luís Santos, demostrou a sua satisfação em 

testemunhar a inauguração de um espaço muito importante, bem como em assinar o 

Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e o Ministério da Saúde e Segurança 

Social.  



Referiu também que dentro das possibilidades da Edilidade Boa-vistense, tudo fará para 

criar as condições necessárias para que o Espeço de Saúde do Adolescente, seja de 

excelência para os jovens que o procurarem. 

Por seu turno, a Delegado da Saúde, Dr.ª. Miriam Delgado, mencionou que a assinatura 

deste protocolo com a Câmara Municipal da Boa Vista representa um passo grande, rumo 

a promoção da saúde dos adolescentes, a prestação de cuidados de saúde com mais 

qualidade e maior proximidade das populações.  

Esse Espaço, sem dúvidas, oferecerá aos jovens/adolescente, a garantia da sua saúde e 

melhor preparação para o seu futuro, frisou a Delegada Miriam Delgado.  

Destacou ainda que a sua criação, com certeza representa uma grande conquista para a 

ilha da Boa Vista, uma vez que reforça as ações de promoção da saúde com a prestação 

de serviços num espeço específico para uma atenção integral da saúde dos adolescentes.  

 


