
 

 

 

 

 

Cerimónia de atribuição dos prémios aos vencedores e participantes do concurso 

“Escolas Amigas do Ambiente”. 

O Salão Nobre do Paços do Concelho acolheu, hoje, 30 de junho de 2020, a cerimónia de 

entrega dos prémios aos vencedores e participantes do concurso “Escolas Amigas do 

Ambiente”, uma iniciativa da Câmara Municipal da Boa Vista promovida através do 

Gabinete do Ambiente, Saneamento, Água e Energia em parceria com a Delegação do 

Ministério de Educação, Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, Delegacia 

de Saúde de Boa Vista, Projeto Tartaruga Boa Vista e Aeroporto de Segurança Aérea. 

O referido concurso foi lançado no ano letivo 2018/2019, com o objetivo de promover as 

ações de conservação, preservação do meio ambiente, através da sensibilização da 

população, principalmente a camada juvenil. Nesta edição participaram 5 escola do EBI 

(Escola Nova Nº 6, Polo Nº 1 Riba D`Alto, Escola do Rabil polo Nº 3, Polo Nº 2 – Norte 

e Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança) e a Escola Secundária da Boa 

Vista. 

Foram desenvolvidas muitas atividades, tais como: palestras, conferencias, workshops, 

colóquios, visitas de estudos, campanhas de limpezas, campanhas de sensibilização porta-

a-porta, oficinas/formação de reciclagem, reutilização dos resíduos sólidos, criação de 

“folders” eletrónicos, eco-vídeos, manuais com instruções sobre sustentabilidade 

ambiental para as comunidades, criação dos Espaços Verdes, que foram utilizados como 

critérios de avaliação. 

Na sessão, o edil, José Luís Santos, enalteceu o concurso “Escolas Amigas do Ambiente”, 

que pretende contribuir para formar alunos com base nos princípios fundamentais para a 

preservação do meio ambiente é de uma importância extrema, considerando a 

problemática que o nosso planeta enfrenta, atualmente, e que tende a piorar, no caso de 

nada se fazer. As crianças ao crescerem com a consciência de que este problema nos afeta 

a todos e às gerações vindouras, terão, com certeza, uma postura mais assertiva em prol 

da preservação dos recursos naturais de que dispomos”. 



Turismo e ambiente estão intimamente ligados, por isso a Câmara Municipal tem tido 

uma preocupação muito grande na preservação ambiental, quanto mais limpo e mais 

preservado for a ilha da Boa Vista, maior são as perspetivas de desenvolvimento do 

turismo, frisou José Luís Santos. 

Exortou os representantes das escolas a visitar a lixeira municipal, no sentido de constatar 

de perto o trabalho realizado, num espaço que Edilidade pretende tornar em aterro 

controlado. 

Por seu turno, o Diretor Ambiente e Saneamento, Domingos Lobo, realçou que o 

concurso “Escolas Amigos do Ambiente” é pioneiro em Cabo Verde e Boa Vista é a 

primeira ilha a lançar o referido concurso com objetivo de aproximar todas as escolas 

relativamente a proteção ambiental. 

Os representantes das escolas agradeceram a Câmara Municipal pela iniciativa e 

exortaram a autarquia a continuar com esta iniciativa. 

 


