
 

 

 

 

 

Assinatura de Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal da Boa Vista e a 

Associação de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária da Zona Norte da Boa 

Vista. 

A Câmara Municipal da Boa Vista e a Associação de Desenvolvimento da Agricultura e 

Pecuária da Zona Norte da Boa Vista (ADAPZNBV), assinaram, na manhã desta terça-

feira, 07 de Maio de 2019, um protocolo de cooperação, que visa implementar a limpeza 

manual de 15 (quinze) poços agrícolas na Zona Norte, inserido no plano de atenuação dos 

resultados do ano agrícola 2018/2019, assinando entre o Estado de Cabo Verde e a 

Câmara Municipal da Boa Vista para a implementação da medida III, com o objetivo de 

promoção do emprego público.  

Com a assinatura do referido protocolo a Câmara Municipal compromete-se a 

disponibilizar um montante de 375.000$00 ECV (trezentos e setenta e cinco mil escudos) 

em duas tranches, a primeira equivalente a 60% do valor total do montante indicado com 

a assinatura do protocolo e a segunda equivalente à 40% do valor total mediante a 

apresentação e validação dos trabalhos executados, à  Associação de Desenvolvimento 

da Agricultura e Pecuária da Zona Norte da Boa Vista, como compensação pelos 

trabalhos referidos anteriormente.  

De realçar ainda, que no decorrer da implementação do projeto, será constituída uma 

equipa por técnicos da Câmara Municipal e da Delegação do Ministério da Agricultura e 

Ambiente acompanharão e avaliarão o desenvolvimento do projeto, mediante visitas, 

realização de encontros e relatório de atividades. 

No ato de assinatura, o Edil, José Luís Santos, realçou que o mau ano agrícola constituiu, 

desde cedo, motivo de preocupação da Câmara Municipal, pelo que o foco dos poderes 

públicos deve ser direcionado na mobilização da água e criação de condições para que as 



famílias possam continuar as suas atividades, uma vez que cerca de 90% das famílias do 

Norte da ilha, vivem da agricultura e pecuária.  

Apelou ao cumprimento rigoroso do protocolo em benéficos dos agricultores e criadores 

de gado da Zona Norte, minimizando assim as dificuldades que estes tem enfrentado no 

dia-a-dia, por causa do mau ano agrícola.   

Elizabeth dos Santos Évora, Presidente da ADAPZNBV, agradeceu à Câmara Municipal 

da Boa Vista e comprometeu a cumprir com o estipulado no protocolo em beneficio dos 

agricultores e criadores de gado da Zona Norte.  

 


