
 

 

 

 

Proteção Civil recebe equipamentos do Projeto Tartaruga Boa Vista  

O Projeto Tartaruga Boa Vista entregou, ontem, 11 de fevereiro, um conjunto de 

equipamentos à Proteção Civil da ilha da Boa Vista, orçado em cerca de 400 contos, que 

tem como objetivo a melhoria do sistema local de Proteção Civil e o aumento da sua 

resiliência, através do reforço de equipamentos de Proteção Civil para um maior 

segurança e maior eficácia no cumprimento da sua missão. A Proteção Civil recebeu o 

seguintes matérias e equipamentos (7 Botas Osiris, 7 Calças, 7 Fato de Macaco, 7 Mascara 

de Proteção, 9 Filtros, 9 Lanternas, 2 Machados, 2 Cordas 20 M, 9 Luvas pele de Vaca, 

14 Polos de Algodão, 3 Cadeiras de Rodas e 10 Coletes Salva Vidas.  

O autarca boavistense, José Luís Santos, agradeceu o gesto do Projeto Tartaruga e 

reconheceu o excelente trabalho que a Proteção Civil tem feito na ilha da Boa Vista, 

apesar das dificuldades que enfrentam em termos de matérias e equipamentos.  

“Esta doação é muito importante, na medida que vai contribuir para suprimir algumas 

carências da Proteção Civil, contribuindo assim para uma maior segurança e maior 

eficácia no cumprimento das suas funções”, realçou José Luís Santos. Prometeu ainda 

melhorar as condições de trabalho da Proteção Civil, através de formações, capacitação, 

fornecendo-lhes paulatinamente equipamentos para poderem exercer as suas funções em 

segurança.  

A Coordenadora do Projeto Tartaruga Boa Vista, Carla Corsino, realçou que esta doação 

se enquadra no plano de desenvolvimento comunitária do referido projeto e teve como 

objetivo responder a um pedido da Proteção Civil. “Alguns dos materiais ficaram na base 

na Cidade de Sal-rei, e as restantes no Centro de Juventude no norte da ilha, em caso de 

haver algum acidente ou incêndios, as pessoas possam ter ajuda rápida, informou Carla 

Corsino.   

Por seu turno, o Coordenador da Proteção Civil, Denílson Gonçalves, agradeceu o gesto 

do Projeto Tartaruga Boa Vista.   


