
 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista Socializa Plano Emergência para a Época das 

Chuvas 2020. 

Com a aproximação da época das chuvas em que ocorrem vários eventos, urge a 

necessidade de agir na mitigação dos fatores de risco. Neste sentido, a Câmara Municipal 

da Boa Vista em parceria com o Serviço Nacional de Proteção Civil, promoveu na manhã 

de hoje, 27 de Junho de 2020, um encontro com representantes de várias instituições 

locais que integram o Centro Municipal de Operações de Emergência de Proteção Civil, 

cujo objetivo foi socializar e recolher inputs para atualizar o plano emergência para a 

época das chuvas ano de 2020. 

O plano de intervenção para o período das chuvas foi elaborado para orientar as ações de 

prevenção, preparação e reposta a um determinado cenário de risco, caso o evento adverso 

venha a se concretizar, estabelecendo que tipo de ações precisam ser desenvolvidas a 

nível local e definindo as responsabilidades e competência de cada integrante da 

administração pública municipal para enfrentar desastres naturais que possam ocorrer no 

município. 

Na ocasião, o edil José Luís Santos, informou que a Câmara Municipal já esta a trabalhar 

na prevenção com vedação de prédios em risco desabamento na Cidade. Preocupação 

também para as zonas baixa de Sal Rei, propensos ao acumulo de água, principalmente 

no Bairro da Boa Esperança – zona Sul onde as famílias poderão sentir muitas 

dificuldades no período das chuvas decorrentes das más condições habitacionais. 

De realçar, que os povoados não representam grande risco de acumulação de água, porém 

existe o risco de construções em locais propícios de desabamento. Na localidade de 

Povoação Velha existe o risco de enxurradas. Para mitigar risco de enxurradas a CMBV 

construiu pequenos diques para acolhimento dos detritos maiores para que a água possa 

sair sem dificuldades. 

Por seu turno, o Vereador da Proteção Civil, Jorge Tomar, realçou Cabo Verde pode ser 

bafejada com muita chuva acompanhado de tempestade, pelo que o plano de emergência 

foi atualizado com base nas orientações da Proteção Cível Nacional e Instituto de 

Meteorologia e Geofísica de Cabo Verde. 


