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1. Introdução 

 

Dando cumprimento ao que vem estabelecido na Lei, a Câmara Municipal da 

Boa Vista submete à esta Assembleia Municipal, para apreciação dos 

senhores eleitos da mesma, o Relatório de Actividades referente ao ano de 

2012, ao abrigo do disposto na alínea d) do nº 2 o artigo 81º da Lei nº 

134/IV/95, de 3 de Julho, que aprova o Estatuto dos Municípios. 

É objectivo do presente documento retratar e relatar de maneira mais 

transparente e fidedigna possível todas as actividades desenvolvidas e 

concretizadas pela Câmara Municipal ao longo do ano findo de 2012.  

Igualmente e ao de leve, este relatório referirá aos constrangimentos 

encontrados na materialização do plano de actividades para o mesmo ano 

aprovado por este Órgão. Ao de leve, sublinhamos, porque é função do 

relatório falar fundamentalmente das acções desenvolvidas. Porém, não 

inibe a Câmara Municipal de fazer as necessárias leituras do contexto que 

envolveu a execução do referido Plano de Actividades, na medida em que, 

por carência de recursos e a realização de eleições municipais e 

consequente tomada de posse para além da data inicialmente prevista dos 

novos órgãos eleitos, várias acções previstas não foram levadas à execução 

e outras, ainda que iniciadas, ficaram para ser concluídas em 2013 e, quiçá, 

nos anos seguintes, dado ao volume de investimento que envolvem. 

O Município da Boa Vista, à semelhança dos anos anteriores, acolheu 

grandes projectos e realizações, que, de algum modo, fizeram mudar a sua 

face para melhor, nomeadamente nos domínios da arte e cultura, do 

desporto e juventude, da formação e ensino, das infra-estruturas, do 

saneamento, do turismo, do comércio, dos transportes e comunicações, do 

abastecimento de água e energia, etc. 

Refira-se que a ilha da Boa Vista foi palco ao longo do ano findo de um vasto 

leque de actividades, nomeadamente exposições, seminários, ateliês e 

workshops, abordando temas dos mais variados da actualidade mundial, 

nacional e local. Várias acções de formação foram também desenvolvidas, 

sendo esta matéria tratada em sede própria. 

Tentamos no exercício da nossa função desenvolver um diálogo permanente 

e frutífero com as instituições da República, com as empresas e operadores 

económicos e turísticos e com a sociedade civil, em geral, com vista a 
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estabelecermos parcerias tão necessárias para o desenvolvimento do 

Município. 

Dada à debilidade do nosso Município, desenvolvemos uma autêntica cruzada 

junto dos nossos parceiros internacionais, nomeadamente dos Municípios 

geminados e das Universidade e Institutos do Ensino Superior e do sector 

privado, no sentido de mobilizarmos meios e recursos necessários, para 

incorporarmos neste grande projecto de desenvolvimento da nossa Ilha. 

A conjuntura internacional e mesmo nacional, como todos sabemos, não está 

de feição, devido à tão propalada crise financeira internacional. Daí que tem 

sido difícil nos dias que correm encontrar parceiros que queiram ou estejam 

disponíveis e em condições de apoiar.  

Em todo o lado, quer a nível governamental, quer a nível dos municípios 

(estes nossos principais parceiros), as dificuldades são enormes, 

particularmente do ponto de vista financeiro, o que tem reflectido na 

desaceleração de cooperação e na redução das dádivas ao desenvolvimento. 

O nosso orçamento, em consequência da situação a que nos referimos atrás, 

vem decrescendo, limitando, deste modo, a nossa capacidade de 

investimento e de resposta às demandas, ambições e reivindicações da nossa 

população. 

Não obstante todas estas dificuldades, temos a consciência tranquila de que 

tudo fizemos para cumprir o nosso plano de actividades na íntegra. Tal não 

foi possível, pois, uma boa parte de acções ficaram por executar, mas, 

entretanto, com os parcos recursos próprios e os mobilizados junto dos 

nossos parceiros, conseguimos materializar as acções que, na altura, se 

reportavam de maior interesse e prioridade para a nossa ilha e população e 

que comportam, em termos de custos, dentro das nossas reais 

possibilidades financeiras e orçamentais. 

É de se realçar a realização das eleições autárquicas que aconteceram a 01 

de Julho. Como é do conhecimento geral, a partir da data de entrega das 

candidaturas às eleições junto ao Tribunal da Comarca, os mandatos dos 

titulares ficam automaticamente suspensos, passando a partir daquela data 

a Câmara Municipal a ter um executivo de gestão corrente até à tomada de 

posse dos novos órgãos eleitos. No caso em concreto, a instalação desses 

órgãos aconteceu numa data muito além do estipulado na Lei, em virtude de 
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um contencioso eleitoral num dos municípios do País e que aguardava 

desfecho com o Acórdão do STJ, enquanto Tribunal Constitucional, que 

mandou repetir as eleições em duas mesas daquele município. Por 

conseguinte, o novo executivo camarário só veio a ser instalado em meados 

de Agosto. 

De todo o modo, como este relatório nos dá conta, importantes realizações 

foram levadas a cabo.   

 

2. Breve caracterização da situação económica e social 

 

2.1 Situação económica e social 

 

O ano de 2011 não foi tão bem bafejado em termos de precipitação 

pluviométrica, na medida em que caiu muito pouca chuva. 

 

Assim sendo, assistiu-se à redução dos caudais dos lençóis freáticos, das 

manchas de água à superfície e dos poços que alimentam a agriculta de 

regadio e abastecem alguma localidade, para além dos seus impactos 

negativos ao nível de germinação de pastos. Houve, efectivamente, muito 

pouco pasto, levando os criadores de gado ao desespero, pois não estão em 

condições de alimentar o respectivo rebanho com recurso à ração industrial. 

Já o ano findo de 2012 foi marcado por fortes precipitações que se 

concentraram sobretudo na última semana de Setembro e na primeira 

semana do mês de Outubro. Aquelas chuvas, apesar de bem- vindas pelos 

motivos que todos conhecem, pela sua quantidade e a forma quase torrencial 

como caíram não deixaram, contudo, de trazer alguma preocupação 

generalizada, tanto das populações como das autoridades municipais, 

principalmente no que toca à protecção civil. Efectivamente, em virtude do 

volumoso caudal de água, as estruturas da ponte da Ribeira d’Água não 

resistiram e cederam, impossibilitou o trânsito via terrestre durante vários 

dias entre Sal-Rei, o Aeroporto Aristides Pereira e os Povoados do Rabil, 

Estância de Baixo e Povoação Velha, até que o caudal de água diminuísse e 

permitir a construção de uma via alternativa. De registar também que as 

chuvas causaram duas vítimas mortais. 
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Em tempo de muita chuva, as populações do interior são, mesmo assim, 

abastecidas em água potável através de autotanques, a partir de Sal-Rei ou 

das instalações de AEB na zona de Chaves.  

As chuvas trouxeram algum alívio para os agricultores e criadores de gado, 

pois permitiram o aumento dos caudais dos lençóis freáticos, das manchas 

de água à superfície e dos poços que alimentam a agriculta de regadio e 

abastecem alguma localidade, para além dos seus impactos positivos ao nível 

de germinação de pastos. 

As chuvas cíclicas que todos os anos tardam a cair e cuja intensidade e 

quantidade se resumem a pouquíssimos dias, senão horas, vem demonstrar a 

necessidade que os homens e mulheres do meio rural têm de introduzir 

novas técnicas de cultivo e irrigação das suas culturas, nomeadamente a 

construção de reservatórios e a adaptação ao sistema de rega gota-a-gota.  

http://fotos.sapo.pt/cabo_verde/fotos/efeito-chuvas-boa-vista/?uid=zRCMcgmEm9Z2pLVfaIM5&aid=1132
http://fotos.sapo.pt/cabo_verde/fotos/efeito-chuvas-boa-vista/?uid=CEgbZNYeW0VzGJAStskB&aid=1132
http://fotos.sapo.pt/cabo_verde/fotos/efeito-chuvas-boa-vista/?uid=Qe25Ic2TcpJ4eLdcFyp7&aid=1132
http://www.alfa.cv/anacao_online/index.php/destaque/4152-infra-estruturas-mpd-avanca-com-inquerito-parlamentar
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A recente inauguração, pelo Governo, dos Diques de Recarga e Captação da 

Ilha da Boa Vista constituem importantes infraestruturas que permitirão, 

com certeza, alavancar e promover o desenvolvimento da Zona Norte da Boa 

Vista. Isto indica que está reservado um papel muito importante à Zona 

Norte no quadro do desenvolvimento global da Boa Vista. Com os diques de 

recarga e captação, acreditamos que melhores dias hão-de chegar à 

sacrificada e labutadora população das localidades vizinhas. Para dar um 

grande salto, esperemos que chegue a hora da construção da ambicionada e 

quão reivindicada barragem, a qual deve merecer a atenção do Governo no 

âmbito do projecto Barragens e Modernização Agrícola. Obras dessa 

natureza certamente irão privilegiar o desenvolvimento da agricultura de 

regadio, actividade que é mais predominante na zona do Norte, 

concretamente em João Galego, e é o garante do abastecimento do mercado 

local e da hotelaria em legumes, hortaliças e leguminosas.  

A actividade turística, designadamente a hotelaria, continua a ser a maior 

empregadora de mão-de-obra local. 

O Programa “Casa para Todos” executado pelo Governo e que conta com a 

parceria da Câmara Municipal tem por objectivo desempenhar um papel 

importante na contenção e redução do fenómeno das Barracas. No entanto, 

não deixa de ser estranho que os blocos de moradias construídos em Sal-

Rei, no âmbito deste programa, continuam fechados, portanto sem qualquer 

ocupação, apesar de já inaugurados pelo Chefe do Governo, enquanto 

centenas, senão milhares de pessoas continuam a morar em condições 

precárias ou simplesmente vivem alojadas em casas de familiares, amigos ou 

vizinhos. 

Apesar de muitos esforços dos serviços de fiscalização da Câmara Municipal 

e das medidas repressivas que vêm sendo tomadas, há quem não se hesite 

em construir, na calada de noite e aos fins-de-semana, novas barracas 

clandestinas, ampliando deste modo o bairro das Salinas. 

Estamos em crer que este problema só será resolvido definitivamente com a 

requalificação deste bairro, projecto que está sendo desenvolvido numa 

parceria salutar entre o Governo e a Câmara Municipal. 

Como foi dito no relatório anterior, as intervenções de requalificação que 

deveriam acontecer no quadro de uma parceria com o Município Português 
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de Oeiras, que aliás já tinha iniciado o estudo de caso, incluindo o 

levantamento e o mapeamento do local, não chegaram, infelizmente a 

acontecer. 

Na sequência dos esforços conjuntos entre a Câmara Municipal da Boa Vista 

e o Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, na 

busca de soluções que tendem a melhorar as condições habitacionais da 

comunidade de Chã de Salinas, localmente denominado por Barraca, foi 

desenvolvido um protocolo de colaboração entre ambos, que se materializa 

na criação de um Gabinete de Apoio Técnico Local (GATL), formado por uma 

equipa interdisciplinar, que se propõe criar, intervir e implementar 

estratégias que promovam a participação dos moradores e a cooperação das 

empresas e entidades que desenvolvem as suas actividades na ilha da Boa 

Vista.  

A população vem crescendo de forma vertiginosa, como se poderá constatar 

dos censos das últimas três décadas, constantes do quadro seguinte, mas 

não têm havido políticas consequentes de construção de habitação, quer 

económica, quer social, que possam responder ao ritmo deste crescimento 

populacional, salvo pequenas intervenções protagonizadas pela Câmara 

Municipal, que está muito condicionada pelos recursos financeiros. 

 
 Quadro 1 – População da Boa Vista 

Nº Centro Populacional 

ANO 1990 ANO 2000 ANO 2010 

Feminino Masculino 
Crescimento 

verificado 
Habitantes Habitantes Habitantes 

 

01 

02 

03 

04 

05 

 

 

06 

07 

08 

Freguesia de Santa Isabel 

Sal-Rei 

Rabil 

Estância de Baixo 

Povoação Velha 

Bofareira 

Total............................. 

Freguesia de S.João Baptista   

João Galego 

Fundo das Figueiras 

Cabeça dos Tarafes 

Total............................. 

Total Geral 

 

1.522 

  472 

  286 

  258 

  156 

2.694 

 

   397 

   280 

     81 

   758 

 3.452 

 

2024 

760 

320 

225 

165 

3.494 

 

397 

242 

73 

712 

  4.206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.162 

 

939 

377 

145 

108 

74 

1643 

 

184 

108 

37 

329 

3.738 

 

1085 

383 

175 

117 

91 

1851 

 

213 

134 

36 

383 

5.424 

 

502 

288 

34 

-33 

9 

800 

 

- 

-38 

-8 

-46 

4.956 

      Fonte: INE - Censo 1990/2000/2010 
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CENSOS DOS ANOS DE 1990/2000/2010 

 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE E AGREGADOS FAMILIARES POR ZONAS E LUGARES 

    

         

Zona  Lugar Sexo 
População 

residente 

Agregados por sexo 

do representante 

Idade Activos 

com 15 

anos ou 

mais 

Menos de 

15 anos 

Entre 15 e 

64 
Mais de 65 

                  

BOFAREIRA   Total 144 38 38 92 14 76 

Masculino 82 25 21 53 8 45 

Feminino 62 13 17 39 6 31 

                  

  BOFAREIRA Total 144 38 38 92 14 76 

    Masculino 82 25 21 53 8 45 

    Feminino 62 13 17 39 6 31 

                  

CIDADE DE 

SAL REI 

  Total 5778 1829 1313 4265 167 3691 

Masculino 3383 1254 660 2629 71 2369 

Feminino 2395 575 653 1636 96 1322 

                  

  BOM SOSSEGO Total 402 110 91 278 32 233 

Masculino 213 66 49 151 13 126 

Feminino 189 44 42 127 19 107 

  CENTRO DE SAL 

REI / SANTA 

ISABEL 

Total 482 165 114 322 44 282 

Masculino 263 99 54 188 20 169 

Feminino 219 66 60 134 24 113 

  CHÃ DE SALINA / 

BARRACA / 

BAIRRO DA BOA 

ESPERANÇA 

Total 2305 847 454 1827 0 1634 

Masculino 1528 693 231 1279 0 1174 

Feminino 777 154 223 548 0 460 

  ESTORIL Total 190 48 47 137 4 118 

Masculino 109 23 28 78 1 71 

Feminino 81 25 19 59 3 47 

  JOÃO QUESTÃO Total 13 5 2 11 0 11 

Masculino 9 3 2 7 0 7 

Feminino 4 2 0 4 0 4 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1990 2000 2010

Evolução População 

Masculino

Feminino

Total
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  JOÃO QUESTÃO 

NORTE 

Total 100 24 27 69 4 54 

Masculino 52 12 16 34 2 30 

Feminino 48 12 11 35 2 24 

  PADRE VARELA Total 282 77 66 199 17 157 

Masculino 171 50 39 127 5 110 

Feminino 111 27 27 72 12 47 

  PORTO DE SAL REI Total 1 1 0 1 0 0 

Masculino 1 1 0 1 0 0 

Feminino 0 0 0 0 0 0 

  RIBA D'ALTO Total 351 92 68 257 26 208 

Masculino 190 55 35 145 10 127 

Feminino 161 37 33 112 16 81 

  RIBEIRINHA Total 178 51 52 124 2 106 

Masculino 81 26 15 66 0 58 

Feminino 97 25 37 58 2 48 

  ROCHINHA Total 93 15 19 71 3 51 

Masculino 47 10 6 41 0 29 

Feminino 46 5 13 30 3 22 

  SANTA BARBARA Total 302 80 85 196 21 176 

Masculino 153 46 38 104 11 98 

Feminino 149 34 47 92 10 78 

  ZONA DE 

EXPANSÃO DE 

BOM 

SOSSEGO/BOM 

SOSSEGO NORTE 

Total 915 260 262 637 12 542 

Masculino 457 131 131 317 7 283 

Feminino 458 129 131 320 5 259 

  ZONA 

INDÚSTRIAL 

Total 42 2 9 33 0 27 

Masculino 30 2 7 23 0 20 

Feminino 12 0 2 10 0 7 

  ZONA PRAIA 

CABRAL 

Total 122 52 17 103 2 92 

Masculino 79 37 9 68 2 67 

Feminino 43 15 8 35 0 25 

                  

ESTÂNCIA 

DE BAIXO 

  Total 578 124 160 370 48 265 

Masculino 317 74 79 212 26 165 

Feminino 261 50 81 158 22 100 

                  

  ESTÂNCIA DE 

BAIXO 

Total 578 124 160 370 48 265 

Masculino 317 74 79 212 26 165 

Feminino 261 50 81 158 22 100 

                  

LACACÃO LACACÃO Total 2 2 0 2 0 2 

Masculino 0 0 0 0 0 0 

Feminino 2 2 0 2 0 2 

                  

  LACACÃO Total 2 2 0 2 0 2 

Masculino 0 0 0 0 0 0 

Feminino 2 2 0 2 0 2 

                  

POVOAÇÃO   Total 309 53 93 158 57 113 
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VELHA Masculino 159 19 44 91 23 69 

Feminino 150 34 49 67 34 44 

                  

  POVOAÇÃO 

VELHA 

Total 309 53 93 158 57 113 

Masculino 159 19 44 91 23 69 

Feminino 150 34 49 67 34 44 

                  

RABIL   Total 1248 315 335 817 79 657 

Masculino 663 171 154 459 39 406 

Feminino 585 144 181 358 40 251 

                  

  BOAVENTURA Total 354 77 97 234 19 177 

Masculino 198 44 46 139 9 117 

Feminino 156 33 51 95 10 60 

  CABEÇADA Total 520 124 153 320 41 254 

Masculino 245 61 62 160 20 139 

Feminino 275 63 91 160 21 115 

  PRAIA DE CHAVES Total 105 53 1 96 3 93 

Masculino 73 37 0 70 1 69 

Feminino 32 16 1 26 2 24 

  RABIL Total 135 27 38 83 14 64 

Masculino 71 10 17 46 8 42 

Feminino 64 17 21 37 6 22 

  RIBA ROCHA Total 134 34 46 84 2 69 

Masculino 76 19 29 44 1 39 

Feminino 58 15 17 40 1 30 

Fonte: INE, Censo 2010 

        

 

2.2 Saúde 

 

O Centro de Saúde continuou a funcionar em 2012 normalmente com as 

mesmas características do ano anterior. 

Em 2012, em termos de recursos humanos verificou-se a entrada de uma 

Médica e a transferência de um Enfermeiro do Centro de Saúde para o 

povoado de Fundo das Figueiras. 

Continuou a luta antivectorial por todas as povoações. Deslocaram-se à ilha 

especialistas no ramo para melhor apoiar esta campanha. 

Deu-se continuidade à campanha de desinfecção geral, no âmbito da 

campanha nacional, mantendo-se as desinfecções nas zonas afectadas. 
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Este ano não houve casos de Gripe A. Só houve um caso de paludismo 

confirmado. Não se verificou nenhum caso de dengue.  

Convém realçar que houve 15 (quinze) novos casos de VIH. Registaram-se 

114 casos de diabetes, 185 pacientes hipertensos, 07 casos confirmados de 

tuberculose pulmonar. 

Aconteceram 57 partos normais, dos quais 54 foram assistidos na Delegacia 

de Saúde, 02 em casa e 01 em local de trabalho. 

Quanto à mortalidade, foram registados um total de 32 óbitos, sendo 16 do 

sexo feminino e outros 50% do masculino. 

O número total de crianças nascidas vivas foi de 57. Destes, 29 foram do 

sexo feminino e 28 masculinos. Houve um caso de nado morto. 

O quadro estatístico abaixo é demostrativo da situação sanitária da ilha no 

que tange às doenças acima referidas. 

 

 

 

Quadro 2 - Paludismo, dengue, tuberculose pulmunar, gripe A, hipertensão, HIV e 

diabetes 

Ano Doenças   

2011 

Paludismo Dengue 
Tuberculose 

Pulmunar 

Gripe 

A 

HIV Hipertensos Diabetes  

01 Caso 

confirmado 

0 Caso 

suspeito 

07 Casos 

confirmados 
0 caso 

15 

novos 

casos 

185 

pacientes 

114 

Fonte: Centro Saúde B.Vista 

 

Quadro 3 - Natalidade e mortalidade 

Ano Natalidade Mortalidade 

2012 

Nº de crianças nascidas vivas Nados mortos 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

28 29 01 0 

Total 57 01 
Fonte. Centro de Saúde B.Vista 

 

Assim como no ano anterior, convém ressaltar que houve frequentes 

rupturas de stock de medicamentos na Farmácia privada. Devido ao seu 
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funcionamento irregular o Ministério da Saúde lançou concurso para a 

instalação de uma nova farmácia. A Farmácia pública do Centro de Saúde 

funcionou com alguma regularidade e normalidade ao longo do ano, não 

obstante um ou outro caso de ruptura pontual de certo tipo de 

medicamento. 

A ilha recebeu igualmente, com alguma regularidade, médicos especialistas 

em várias áreas, designadamente ginecologia, oftalmologia, ecografia, 

traumatologia e pediatria. 

 

2.3 Educação 

 

Quadro 4 - População Escolar 

Ano Ens. Sec. E.B.I. Pré-Escolar Total 

1996/97 127 762 260 1.149 

1997/98 243 721 215 1.179 

1998/99 339 686 261 1.286 

1999/00 424 657 233 1.314 

2000/01 470 642 233 1.345 

2001/02 455 644 234 1.333 

2002/03 420 615 229 1.264 

2003/04 422 599 275 1.296 

2004/05 421 601 296 1.318 

2005/06 413 632 307 1.352 

2006/07 474 662 372 1.508 

2007/08 402 682 366 1.450 

2008/09 478 713 487 1.678 

2009/10 474 767 414 1.655 

2010/11 615 884 548 2.047 

2011/12 640 968 696 2.304 
     Fonte: Delegação do Ministério da Educação    
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Segundo os dados que nos foram fornecidos pela Delegação do Ministério da 

Educação e Desporto na ilha respeitantes ao ano lectivo 2011/2012, a 

situação é a seguinte: 

Do ano lectivo 2010/2011 para o ano lectivo 2011/2012 houve um aumento 

de alunos em todos os níveis de ensino. Esta evolução do número de alunos 

matriculados nos diferentes níveis de ensino é bastante variável. 

No ensino secundário passou-se de 615 alunos em 2010/2011 para 640 no 

ano lectivo 2011/2012, verificando-se uma diferença não muito significativa 

para mais de 25 alunos.  

No ensino básico a diferença verificada entre os dois últimos anos lectivos é 

mais significativa: foi de 84 alunos. No ano lectivo 2010/2011 estavam 

matriculados 884 alunos contra 968 do ano lectivo 2011/2012. 

No pré-escolar anotou-se um aumento mais significativo de matrículas na 

ordem de 148 crianças entre os anos lectivos 2010/2011 e 2011/2012. 

Passou-se de 548 crianças matriculadas para 696 no ano lectivo 2011/2012, 

como aliás ficou demonstrado acima.  

   Quadro 5 – Corpo Docente 

Ano Ens. Sec. E.B.I. Pré-Esc. Total 
1996/97 8 39 8 55 
1997/98 12 39 13 64 
1998/99 15 35 10 60 
1999/00 19 36 11 67 
2000/01 24 35 13 72 
2001/02 24 33 13 70 
2002/03 24 32 13 69 
2003/04 25 33 13 71 
2004/05 27 33 15 75 
2005/06 28 36 14 78 
2006/07 29 36 15 80 
2007/08 32 34 15 81 
2008/09 34 34 18 86 
2009/10 33 36 22 91 
2010/11 43 43 29 115 

2011/12 40 47 36 123 
  Fonte: Delegação do Ministério da Educação 
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Da análise do quadro supra, chega-se à conclusão que do ano lectivo 

2010/2011 para o ano lectivo 2011/2012 houve um aumento total de 08 

docentes, passando-se de 115 para 123 professores. 

No ensino secundário houve uma redução de 03 docentes e no ensino básico 

este aumento foi de apenas 04 professores. 

Já no pré-escolar o número de docentes passou de 29 para 36, o que 

representa um aumento de mais 7 professores.  

   Quadro 6 - Salas de Aulas 

Ano Ens. Sec. E.B.I. Pré-Esc. Total 
1996/97 - 23 7 30 
1997/98 6 23 10 39 
1998/99 8 25 10 43 
1999/00 8 20   9 37 
2000/01 11 20 10 41 
2001/02 12 20 10 42 
2002/03 12 20 10 42 
2003/04 13 20 12 45 
2004/05 13 20 13 46 
2005/06 13 20 12 45 
2006/07 13 20 13 46 
2007/08 13 20 13 46 
2008/09 13 20 15 48 
2009/10 17 24 17 58 
2010/11 14 28 27 69 

2011/12 14 28 26 68 
        Fonte: Delegação do Ministério da Educação 
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Quanto a salas de aulas, verificou-se entre o ano lectivo 2010/2011 e o ano 

lectivo 2011/2012 uma redução de 01 sala, o que à primeira vista contrasta 

com o aumento global de alunos. Curiosamente essa redução deu-se no pré-

escolar, cujo aumento de matrículas de crianças foi mais significativo. 

No nosso Município, o Ensino Pré-Escolar encontra-se estruturado e a 

funcionar nos moldes do quadro seguinte, intervindo nele tanto o sector 

público, como o sector privado:  

   Quadro 7 - Jardins Infantis por Instituições e Frequência 2008/09-

2011/12: 

JARDINS 

Nº DE CRIANÇAS Nº DE ORIENTADORES 

2008/09 
2009/10 2010/11 2011/12 2008/09 2009/10 2010/1

1 

2011/12 

CÂMARA MUNICIPAL

 

 

Pietro Pancini 96 76 83 96 05 04 04 03 

Flores do Rabil - Rabil 28 31 50 48 02 02 02 02 

Florido - Estância de 
Baixo 

30 33 30 
25 

02 02 01 
01 

Maqui – P.Velha 12 04 06 15 01 01 01 01 
J. Galego 07 07 25 25 01 01 02 02 

Total:                    05 173 151 194 209 11 10 10 09 
O M C V  

Sorriso das Crianças – 
Sal-Rei 

67 67 80 
79 

02 02 01 
03 

Bofareira 14 14 15 09 01 01 01 01 
Total:                    02 81 81 95 88 03 03 02 04 

PARTICULAR  

São Cristovão 10 10  50 01 01  
Total:                    01 10 10  50 01 01  
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PAROQUIAL  

Padre Pio – Sal Rei 114 114 111 150 03 03 05 06 
Francisco de Sales – F. 
Fig. 

73 73 14 
19 

03 03 02 
02 

Boa Esperança - Barraca - - 98 129 - - 03 03 
Total:                    03 187 187 223 398 06 06 10 11 

 TOTAL GERAL:            
11 

451 429 562 
695 

21 20 25 
24 

 
 

No ano lectivo 2010/2011, em todos os Jardins Infantis do Município, 

encontravam-se inscritas 562 crianças, acompanhas por 25 

monitoras/orientadoras. 

Mas, já no ano lectivo 2011/2012 esse número elevou-se para 695 crianças, 

sendo elas orientadas por 24 monitoras. 

O número de matriculadas manteve-se na ordem de 133 crianças e o de 

monitoras/orientadoras diminuiu (de 25 para 24). De realçar que não foi 

possível colectar os dados relativamente ao Jardim São Cristóvão. 

O número de Jardins Infantis em funcionamento foi de 11. 

 

2.4 Transportes Rodoviários e Comunicações 

 

Sem margem para dúvidas, este sector continua a crescer a olhos vistos, 

alavancado pela actividade turística, principalmente. 

É invejável o parque auto existente na ilha. Ele é constituído na sua maioria 

por automóveis todo-o-terreno, em bom estado de conservação e adaptados 

ao nosso meio, ou seja, às nossas vias de comunicação, constituídas por 

estradas asfaltadas e calcetadas, por trilhos e caminhos vicinais. 

É grato registar que a estrada de acesso aos empreendimentos turísticos 

localizados na ZDTI de Chaves foi finalmente construída em paralelepípedo 

pela SDTIBM, satisfazendo deste modo uma antiga quão justa reivindicação 

dos respectivos operadores turísticos. Antes o acesso se fazia por um 

caminho em terra batida, com todos os incómodos e desconforto que isso 

acarretava para os turistas.  

Como dissemos atrás, o parque auto vem crescendo rapidamente na Ilha. 

Neste aumento, embora a título provisório, temos um assinalável parque de 
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viaturas pesadas, devido às obras da construção do Porto de Sal-Rei que, 

recorda-se, estiveram paralisadas durante um bom período do ano 2012. 

A intensidade com que as vias (estradas) são utilizadas, faz com que elas 

estejam permanentemente a precisar de manutenção. 

A Câmara Municipal da Boa Vista tem feito o possível para mantê-las 

transitáveis, sem qualquer apoio do Instituto Nacional de Estradas que, 

como se sabe, tem também obrigações e responsabilidades neste domínio. 

Basta ver que a maioria esmagadora das estradas na Boa Vista está 

classificada como estrada nacional, cabendo a reparação e manutenção 

destas ao Governo através daquele Instituto. As obrigações e 

responsabilidades daquele Instituto nesta matéria são acrescidas se 

levarmos em conta que os proprietários das viaturas pagam uma taxa anexa 

por cada litro de combustível destinada à manutenção das estradas. 

A ausência, ou melhor, a demissão do Governo das suas responsabilidades 

relativamente às estradas na Boa Vista, nos tem levado a recorrer, amiúde, 

ao apoio e colaboração das empresas aqui sediadas para a reparação e 

manutenção das mesmas. Também, em boa verdade, são elas que mais 

danificam-nas com os seus equipamentos pesados.  

As fortes e intensas precipitações ocorridas nos finais de Setembro 

causaram enormes constrangimentos neste sector. Consequência dessas 

precipitações, a queda da ponte da Ribeira d’Água impossibilitou o trânsito 

via terrestre durante vários dias entre Sal-Rei, o Aeroporto Aristides 

Pereira e os Povoados do Rabil, Estância de Baixo e Povoação Velha, até que 

o caudal de água diminuísse e permitir a construção de uma via alternativa. 

A ponte não resistiu à força das águas e ruiu. Para fugir ao isolamento, a 

alternativa durante aqueles dias foi a estrada que liga Sal-Rei a Bofareira, 

passando pelo deserto de Viana, um percurso muito mais longo e amassador. 

As unidades hoteleiras na zona de Chaves, o hotel Riu Toureg em Lacacão 

tiveram problemas de funcionamento uma vez que muitos dos seus 

funcionários não conseguiram chegar ao seu local de trabalho. O Governo 

mandou abrir um inquérito para se apurar responsabilidades sobre eventuais 

erros na concepção e execução do projecto da ponte, mas infelizmente 

transitamos para o ano 2013 sem conhecer os resultados do mesmo. Por 

enquanto, os residentes, turistas e pessoas em viagens de trabalho 

continuam a utilizar a via provisória construída dias após a queda da ponte, 
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estudada por uma equipa técnica da Câmara Municipal e que contou com o 

apoio de empresas de construção que à data laboravam na ilha. 

      Quadro 8 – Parque Automóvel 2002/2012 

Designação 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pesado 34 - 55 69 67 77 109 124 173 200 215 
Ligeiro 181 - 203 238 294 363 374 459 498 581 575 
Motociclo 22 - 27 43 67 81 76 111 172 162 166 
Total......... 237 - 285 350 428 521 559 694 843 943 956 

    Fonte: Serviço de Viação da Boa Vista – Dados do manifesto viaturas 

 

É notório, como se disse atrás, um progressivo aumento do parque auto 

nesta ilha desde o ano de 2002, altura em que se passou a elaborar a 

estatística do sector.  

Em 2011, conforme quadro acima, o parque auto da ilha se situava em 200 

veículos pesados, 581 ligeiros e 162 motociclos, totalizando 943 veículos, 

contra 215 veículos pesados, 575 ligeiros e 166 motociclos em 2012, 

totalizando 956 veículos. Apesar deste aumento global do parque auto, 

notou-se, todavia, uma pequena descida no contingente de veículos ligeiros. 

Trouxemos para esta análise os dados do manifesto de 2012. Voltamos a 

afirmar que é nossa convicção, porém, que o actual parque auto existente na 

ilha é muito superior ao que se apura através do manifesto, tendo em conta 

que muitas viaturas ficam fora deste processo que não é tão rigoroso. 

 

Evolução do parque automóvel 
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Quadro 9 - Veículos Manifestados 

 

ANO DE 2010

 
Serviço 

Ligeiros Pesados 
Motociclo Ciclomotor Total Passag. Mercad. Passag. Mercad. 

Estado 03 - 02 04 05  14 
Particular 282 61 19 120 137  619 
Aluguer 144 08 19 09 30  210 
Total 429 69 40 133 172 0 843 
% 50,89 8,19 4,74 15,78 20,40 0,00 100,00 

ANO DE 2011 

Estado 05 - - 02 - - 07 
Particular 337 17 17 148 150 - 669 
Aluguer 220 02 14 19 12 - 267 
Total 562 19 31 169 162 0 943 

ANO DE 2012 

Estado  1 10 3   14 
Particular 303 43 20 116 166  648 

Aluguer 228  45 21   294 

Total 531 44 75 140 166 0 956 
% 55,54 4,60 7,85 14,64 17,36 0,00 100,00 
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Quadro 10 – Receitas Arrecadadas pelos Serviços de Viação-

2008/2012 

 
Garantia 
aluguer 

 

 
Vistorias 

 
Exames 

 
Outras 

 
Total 

ANO DE 2008 

455.000$00 689.320$00 390.000$00 275.950$00 1.810.270$00 

ANO DE 20009 

485.000$00 583.500$00 488.500$00 266.500$00 1.823.500$00 

ANO DE 2010 

148.000$00 637.330$00 736.000$00 378.000$00 1.899.330$00 

ANO DE 2011 

193.000$00 412.950$00 613.500$00 362.750$00 1.582.200$00 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ligeiro
Passageiro

Ligeiro
Mercadoria

Pesado
Passageiro

Pesado
Mercadoria

Motociclo Ciclomotor

Veículos Manifestados em 2011 

Estado

Particular

Aluguer

0

50

100

150

200

250

300

350

Ligeiro
Passageiro

Ligeiro
Mercadoria

Pesado
Passageiro

Pesado
Mercadoria

Motociclo Ciclomotor

Veículos Manifestados em 2012 

Estado

Particular

Aluguer



21 

 

ANO DE 2012 

148.000$00 637.330$00 736.000$00 378.000$00 1.899.330$00 

  

Fonte: Serviços Viação da Boa Vista 

 

Pode-se notar que apenas as receitas dos serviços de exploração, ou seja, 

garantia de aluguer, sofreram uma ligeira queda do ano 2011 para o de 2012, 

passando-se de 193.000$00 para 148.000$00, uma diferença de 

45.000$00 para menos. 

Entretanto, em 2012 verificou-se uma pequena evolução na arrecadação 

dessas receitas, passando-se de 1.582.200$00 em 2011 para 1.899.330$00 

em 2012, assim distribuídas: garantia de aluguer – 148.000$00, vistoria – 

637.330$00, exames de condução – 736.000$00, outros – 378.000$00, 

totalizando 1.899.330$00. 

Quadro  11- Veículos Matriculados em 2009-2012 

ANO DE 2009 

Tipo 
Ligeiros Pesados 

Motoc Total 
Passag. Misto Mercad. Total Passag. Misto Mercad. Total 

Veíc. 25 09 02 36 01 - 11 12 53 101 
Total 25 09 02 36 01 - 11 12 53 101 

ANO DE 2010 

Estado 0 01 0 01 0 0 01 01 04 06 
Partic. 15 30 06 51 0 0 64 64 67 182 
Total 15 31 6 52 0 0 65 65 71 188 

ANO DE 2011 

Estado 01 - - 01 - - - 0 03 04 
Partic. 17 23 01 41 07 - 09 16 56 113 
Total 18 23 01 42 07 0 09 16 59 117 

ANO DE 2012 

Estado 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Partic. 12 11 6 29 1  1 2 62 93 
Total 12 11 6 29 1 0 2 3 62 95 

        

Quadro 12 – Vistorias de Viaturas 2008/2012: 

ANO DE 2008 

Vistorias 
Ligeiros Pesados 

Total 
Passag. Misto Carga Passag. Misto Carga 

Veic. Particular - - - - - - - 
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Veic. Aluguer 03 81 04 11 - 09 108 
Total 03 81 04 11 - 09 108 

ANO DE 2009 

Veic. Particular - - - - - - - 
Veic. Aluguer 17 90 10 09 - 08 134 

Total 17 90 10 09 - 08 134 

ANO DE 2010 

Veic. Particular 0 0 0 0 0 0 0 
Veic. Aluguer 42 105 11 20 0 12 190 
Total 42 105 11 20 0 12 190 

ANO DE 2011 

Veic. Particular        
Veic. Aluguer        

Total        

ANO DE 2011 

Veic. Particular        
Veic. Aluguer        

Total        
Fonte: Serviços Viação Boa Vista 

2.5 Transportes Marítimos e Actividades Portuárias 

 

Como referido em relatórios anteriores, a ilha da Boa Vista vai ganhar muito 

com a conclusão das obras de expansão e modernização do Porto de Sal-Rei 

que, de acordo com as previsões, seriam concluídas em 2013. Porém, devido 

a paralisação das obras desde o mês de Março 2012 não se sabe ao certo 

quando é que o teremos em pleno funcionamento. Obviamente que tal 

paralisação só traz prejuízos.  

As características dessa infra-estrutura, sobejamente descritas no 

relatório de 2010, apontam para um Porto altamente moderno e funcional, 

dimensionado para servir a ilha num horizonte de 20 anos. 

Fazemos votos que as obras sejam brevemente retomadas e concluídas, 

pois, com este novo Porto, se assim o poderemos classificar, deixaremos de 

estar dependentes dos caprichos da natureza relativamente à sua 

operacionalidade, na medida em que os níveis de segurança serão 

incrementados com a construção de quebra-mar, que irão permitir a sua 

utilização ao longo do ano, independentemente de haver bom ou mau tempo. 
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Apresentamos a seguir alguns quadros respeitantes à actividade portuária 

nesta ilha, para ajudar a perceber a importância deste sector no processo 

de desenvolvimento da Boa Vista: 

Quadro 13 - Movimento de Navios, Yates, Cargas e Contentores: 
 

Anos 
Cabotagem 

nacional 

Longo Curso 

n/estrangeir

o 

Yates 
Cargas 

descarregada

s 

Cargas 

Carregadas 

Combust. 

a  granel 

Contento

r 

descarre

g. 

2003 117 11 - 25.774 tn - 1.094 tn 71 

2004 125 07 - 20.181 tn - 1.236 tn 85 

2005 167 11 - 26.188 tn - 2.117 tn 292 

2006 250 15 70 34.618,195 

tn 

1.767,631 

tn 

- - 

2007 228 27 - 61.475 tn 2.533 tn - 273 

2008 194 40 55 80.753,560 

tn 

3.552,771 

tn 

- 1.086 

2009 198 42 59 76.090,256 

tn 

3.345,543 

tn 

- 818 

2010 184 63 - 72.460,00 

tn 

- - 1.593  

2011 253 40 36 76.611,722 

tn 

7.955,481 

tn 

- 1.848 

2012 267 27 45 55.697,259 

tn 

6.002,886 

tn 

- - 

Fonte: Delegação Marítima Boa Vista 

 

Em 2011, foram registados 253 navios de cabotagem nacional no Porto de 

Sal-Rei, contra 267 entrados em 2012, o que representa um incremento de 

14 navios. Este aumento não foi tão significativo em comparação com o de 

2010 em relação a 2011 que foi de 69 navios. 

Já no que tange a navios de longo curso - LC, a estatística aponta para 27 

navios entrados em 2012, contra 40 registados em 2011. Aportaram em Sal-

Rei, Boa Vista, menos 13 navios em 2012. 

O Porto de Sal-Rei acolheu 45 yates em 2012, mais 9 em relação ao ano 

anterior, os quais cumpriram todas as formalidades legais de entrada. 

Globalmente, em 2012, foram descarregadas no Porto de Sal-Rei 

55.697,259 toneladas de cargas diversas, contra 76.611,722 toneladas 

registadas em 2011, verificando-se uma redução de 20.914,463 toneladas. 

Deste Porto para diferentes destinos, foram carregadas 6.002,886 

toneladas de cargas diversas em 2012. 
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Relativamente ao número de passageiros desembarcados e embarcados no 

Porto de Sal-Rei, Boa Vista, em 2012, sugerimos a consulta do quadro 

seguinte.  

      Quadro 14 - Movimento de Passageiros: 
 

Anos 
Passageiros 

em 
Trânsito 

Passageiros 
desembarcados 

(1) 

Passageiros 
embarcados 

(2) 

Saldo 
(1-2) Observações 

2003  2.089 1.820 269  

2004  2.207 2.031 176  

2005  3.187 2.806 381  

2006  5.228 4.066 1.162  

2007  6.449 4.922 1.527  

2008  6.066 4.463 1.603  

2009  4.425 3.175 1.250  

2010 744 2.376 1.836   540  

2011 - 3.179 1.893 1.286  

2012 - 2.743 2.422 321  

Total 744 37.949 29.434 8.515  

     Fonte: Delegação Marítima B. Vista 

 

 
 

Globalmente, o número de passageiros desembarcados e embarcados no 

Porto de Sal-Rei em 2012 evoluiu em relação ao ano de 2011 ou seja, passou 

de 4.072 para 5.165.  

Especificamente, em 2012, desembarcaram 2.743 passageiros no Porto de 

Sal-Rei, contra 3.179 desembarcados em 2011, o que representa uma 

redução na ordem de 436 passageiros. 

O número de passageiros, entretanto, embarcados em 2012 foi de 2.422, 

contra 1.893 em 2011, registando-se um aumento de 529 passageiros. Ou 

seja, em 2012 desembarcaram no Porto de Sal-Rei menos 436 passageiros 

em relação a 2011, enquanto que embarcaram mais 529 passageiros. 
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Comparando o número de passageiros desembarcados e o número de 

passageiros embarcados no Porto de Sal-Rei, em 2012, obtém-se um saldo 

de 529 pessoas que teoricamente deixaram de permanecer na Ilha via 

marítima. 

Formações 

Cumprindo um dos seus objectivos e a pedido do Hotel Riu Toureg, a 

Delegação Marítima realizou uma acção de formação de nadadores 

salvadores no ano 2012, tendo capacitado 15 formandos, visando maior 

segurança dos clientes nas praias e nas piscinas. 

Devido à importância da actividade marítimo-turístico, constata-se que a 

ilha da Boa Vista necessita de formações na área da marinharia para o 

pessoal que exerce actividades nas embarcações de recreio, tanto para a 

actividade marítimo-turística como para a pesca desportiva, tendo em conta 

que nem todas as emborcações possuem pessoal credenciado, isto é, 

documentos para o exercício de actividades nas categorias de patrão de 

alto mar, patrão de costa, patrão local etc., conforme as exigências da Lei. 

Há situações de cidadãos estrangeiros que possuem carta de navegador de 

recreio, mas necessitam de alguma formação no sentido de aquisição de 

documentos caboverdianos, para que possam estar habilitados a conduzir as 

suas embarcações. 

Pedidos de terrenos na orla marítima 

Continua a procura de terrenos na orla marítima, na maioria os estrangeiros 

que passam ou tenham intenções de fixar residência nesta ilha, mas são logo 

informados que, de acordo com as instruções superiores, até o momento 

encontra-se suspenso todo o processo, aguardando o ordenamento da orla 

marítima. 

 

2.6 Transportes Aéreos 

 

Durante o ano de 2012 a ilha da Boa Vista um movimento total de 5.292 

aviões, significando um aumento de 278 aviões em relação ao ano anterior 

que foi de 5.014 aviões. 
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Passaram pelo Aeroporto Internacional Aristides Pereira um total de 

474.879 passageiros, incluindo trânsito, contra 312.672 passageiros no ano 

2011. O que significa um aumento na ordem dos 162.207 passageiros, o que 

já é muito significativo. 

O movimento de cargas e correios no referido aeroporto, passou de 

407.146 em 2011, para 251.809 kgs em 2012, verificando-se um 

decréscimo significativo de 155.337 kgs. 

 

 

 

Movimento de aviões 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 236 1812 3452 3950 5154 5292 

 

Movimento de Passageiros 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 8888 109464 252665 305098 408414 474.879 

 
Carga e Correio 

 
Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 12043 149796 196540 292383 407146 251.809 

Fonte: Delegação da ASA, Boa Vista 

 

2.7 Energia e Água 

 

Como todos sabem, a AEB detém o monopólio de produção e distribuição de 

água e energia na ilha da Boa Vista, no âmbito de protocolos de concessão e 

acordos celebrados com o Governo e a Electra. 

Assim, vem a AEB produzindo e distribuíndo esses dois importantes bens, 

tanto para os hotéis, como também para a população, com excepção das 

localidades de Bofareira e Povoação Velha, onde a produção e distribuição 
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de energia eléctrica continua ainda sob a responsabilidade da Câmara 

Municipal. 

2.8 Turismo 

 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísta (INE), o número de 

hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros do páis foi de 139.334, um 

aumento de 25, 4% no primeiro trimestre de 2012, face ao trimestre 

homólogo ou seja, de 2011. As dormidas cresceram 36,0% e a ilha da Boa 

Vista ocupou o primeiro lugar. O Reino Unido foi o principal país de 

proveniência dos turistas. Os ingleses foram os que permaneceram  mais 

tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 8,7 noites. A ilha do Sal 

foi a ilha mais procurada pelos turistas, representando cerca de  38% das 

entradas nos estabelecimentos hoteleiros. Em termos absolutos, entraram 

nos estabelecimentos hoteleiros  mais 28.229 turistas  do que em igual 

período do ano transacto. 

 

As dormidas atingiram 901.888 no mesmo período, traduzindo-se numa 

variação positiva de  36% em relação ao 1.º trimestre de  2011. Em termos 

absolutos, houve um aumento de 238.524 dormidas. 

 

Quadro 15 - Evolução dos hóspedes e das dormidas, segundo trimestres 

homólogod 2011/2012 

 1º Trimeaste 2011 1º Trimestre 2012 Evolução (%) 

Hóspedes 111.105 139.334 25,4 

Dormidas 663.364 901.888 36,0 

Estadia Média (n.º noites) 5,7 6,2 0,5 

Tx. Ocupação- cama (%) 60 67 6,4 p.p. 

Fonte: INE 

 

Por tipo de estabelecimento, os hotéis contiuam a ser os mais procurados,  

representando 83,0% do total de entradas. Seguem-se-lhes as pensões com 

cerca de 5,9% e as residenciais com 5,2%. Relativamente às dormidas, os 

hotéis representam 90,9%, os aldeamentos turísticos 3,4% e as pensões e 

residenciais, ambas com 2,2%. 

 

No terceiro trimestre de 2012 o número de hóspedes no país aumentou 

23,6%, face ao trimestre homólogo. No mesmo período, as dormidas 

cresceram 12,5%. O Reino Unido continuou sendo o principal país de 
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proveniência de turistas. Os turistas ingleses foram os que permaneceram 

mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 9,2 noites.  

A ilha da Boa Vista foi a ilha mais procurada pelos turistas, representando 

cerca de 45,3% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros. Que dizer 

que a actividade turística na Ilha continua a ir de vento em popa e assume-

se, sem margem para dúvida, como principal alavanca de desenvimento do 

Município. A grave crise financeira internacional que vem assolando e 

fustigando o mundo, e principalmente o espaço europeu, não teve ainda 

consequências gravosas ao nível do turismo na ilha. 

A actividade turística, particularmente a vertente hoteleira, tem sido 

responsável por um número crescente de postos de emprego gerados na ilha, 

embora mal remunerados, há quem ache. 

No período de Janeiro a Setembro de 2012, os estabelecimentos hoteleiros 

registaram 389.570 hóspedes e 2,5 milhões de dormidas, movimentos que 

se traduzem em acréscimos de 17,2% e 22,4%, respectivamente. 

 

  
Resultados Globais Janeiro a Setembro 2011 Janeiro a Setembro 2011 Variação acumulada (%) 

Hóspedes 332.276 389.570 17,2 

Dormidas 2.002.410 2.450.094 22,4 

 

A Ilha da Boa Vista continua a ter maior acolhimento, com 45,3% do total 

das entradas, seguido da ilha do Sal, com 31,1% e Santiago com 13,3%. Em 

relação às dormidas, a ordem é a mesma: Boavista com 51,0%, Sal com 

39,3% e Santiago com 4,6%. (Dados do INE) 

 

A maioria dos turistas provenientes do Reino Unido, preferiu como 

destinos as ilhas da Boa Vista e Sal representando, respectivamente 61,1% 

e 38,6% das dormidas por eles realizados e escolheram como local de 

acolhimento os hotéis, 99,8%. 

 

Os de Alemanha escolheram também, como destino principal a ilha da Boa 

Vista (56,3%), em seguida a do Sal, representando 41,3% das dormidas. 

Preferiram, também, os hotéis como o principal meio de alojamento, 

representando 95,9%. 
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Durante o terceiro trimestre de 2012, em média, a taxa de ocupação-cama 

a nível geral, foi de 59%, manteve-se inalterada, comparativamente ao 

trimestre homólogo. As ilhas da Boa Vista e do Sal tiveram as maiores taxas 

de ocupação – cama com 90% e 54%, respectivamente. Os hotéis foram os 

estabelecimentos hoteleiros com maior taxa de ocupação – cama, 68%. 

Seguem-se os aldeamentos turísticos com 31% e as residenciais (23%). 

 

   

 

 

  Quadro 16 – Capacidade dos Meios de Hospedagem em 2011/12: 

 
Nome do empreendimento Tipos de UH´s Nº de  % Tx  Mercado predominante T. M.  

Quartos Apart. Leitos Ocupação   

Residencial Bom Sossego 11   18    

Residencial Boa Esperança 8 1 10    

Quinta Spinguera 10 2 28    

Hotel Boa Vista 29   51    

Orquídea Guest-house 8 2 13    

Hotel Luca Kalema 20   40    

Hotel Marine Club 99   200    

Estoril Beach Resort 24 24 48    

Residencial Santa Isabel 9   15    

Residencial A Paz 8   20    

Residencial Rosa Criola 6   10    

Residencial Palacina   10  10    

Salinas Bed & breakfast 14   48    

Aparthotel Cá Nicola 15   40    

Paradise resort   36      

Parque das Dunas Village 48   84    

Iberostar Club Boa Vista 273   526    

Clubhotel Riu Karamboa 750   1134    

Royal de Cameron Boa 
Vista 

400   800     

Casa Velha Aparthotel   12 15    

Hotel Riu Touareg 785      

 Total 2517 87 3115       

 

 

2.9 Justiça, Polícia e Ordem Pública 

2.9.1 Justiça 

É com satisfação que registamos que a Justiça já funciona em espaço 

próprio, pois, como virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de 
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cada pessoa e a atribuição do que é devido a cada um, deve ser cada vez 

mais dignificada, proporcionando aos magistrados e aos funcionários do 

Tribunal desta Comarca, novas e modernas instalações, por um lado e, por 

outro, reforçando os seus meios e ferramentas de trabalho, para que a 

Justiça possa ser cada vez mais célere e menos contestada pelos cidadãos.  

 

 

2.9.2 Polícia e Ordem Pública 

Durante o ano findo, a Esquadra da Polícia Nacional da Boa Vista registou o 

total de 967 Crimes, sendo 579 contra pessoas e 388 contra 

propriedades. 

 Desse total, 791 foram encaminhados ao Ministério Público. 

Dos crimes contra pessoa cometidos, a maior percentagem coube a ofensas 

corporais, com 158 casos, seguida de Ameaça e Injuria, com 115 e 81 

casos, respectivamente. 

Dos crimes contra propriedade cometidos, a maior percentagem coube a 

roubo na via pública, com 62 casos, em seguida roubo a residência, dano e 

roubo a pessoa, com 49, 48 e 28, respectivamente. 

 De igual modo, como acima mencionado, foram remetidos ao 

Ministério Público 791 autos de denúncia e de detenção, a salientar 

69 casos de Violência Baseada no Género (VBG) e 07 por posse de 

estupefacientes. 

 

O quadro seguinte ilustra bem o tipo de crimes praticados em 2011 e 2012 e 

sua extensão: 

 

 

Quadro 17 – Crimes praticados em 2011 e 2012 

 
Tipo de Crimes Ano de 2011 Ano de 

2012 

Diferença 

Contra Pessoas 609 Casos 579 Casos -30 

Contra Património 386 Casos 388 Casos +2 

Detenção e Denúncia  77 Casos* 791 Casos  
*Só detenção 
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Fonte: Esquadra da PN da Boa Vista 

 

Como se pode verificar pela leitura do quadro, o número de crimes 

cometidos contra pessoa registado pela PN diminuiu significativamente, em 

número de 30 do ano 2011 para o de 2012. Já os crimes contra património 

sofreram um ligeiro aumento. 

 

Armas apreendidas 

 

No total foram apreendidas 41 armas, sendo 04 armas de fogo “Boca 

bedjo”, outras 13 armas de fogo, 01 pistola/revólver 38mm e 23 facas, 

conforme mostra o quadro abaixo. As referidas armas tiveram relação com 

ameaças e agressões. 

 
TIPO QUANTIDADE 

Armas de fogo “Boca 

bedjo” 

04 

Outras armas de fogo 13 

Facas 23 

TOTAL 41 

 

 

Trânsito: 

 

Em 2012 foram registados 06 graves acidentes de trânsito. 

 

Nos finais do ano a PN da Boa Vista fez algumas operações de rusgas e 

revista a pessoas e lugares abertos ao público, como forma de persuadir os 

amigos do alheio, assim como os feitores de outras práticas criminosas, os 

quais, segundo a avaliação da Instituição Policial, surtiram alguns efeitos 

esperados. Foram fiscalizados os seguintes locais: 

 

 Diversão Noturna: 46 vezes; 

 Bares: 07 vezes; 

 Mercearias e derivados: 18 vezes. 

 

Nestas rusgas foram observadas várias transgressões, desde a falta da 

placa de proibição de permanência de menores em quase todos os 
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estabelecimentos; igualmente constatamos a presença de menores, os quais 

foram conduzidos à Esquadra e posteriormente entregues aos responsáveis; 

licença não regularizada, funcionando, portanto, na ilegalidade, sob a 

justificação de que os respectivos processos se encontravam na Câmara 

Municipal para efeitos de regularização. No entanto, não foi aplicada 

qualquer coima, preferindo a via da sensibilização. 

A PN fez também algumas visitas aos Povoados, tendo auscultado 

atentamente algumas preocupações postas pelas populações, nomeadamente 

requerendo a presença da Polícia nas respectivas localidades. O que inspirou 

maior cuidado foi a zona Norte que, conforme a população local, um grupo de 

jovens movidos por efeitos do álcool vinha perturbando a ordem pública, 

pelo que a PN passou a dirigir-se com maior frequência à zona.  

A PN realça um aspecto que muito aflige várias entidades na ilha, que é a 

questão dos assaltos a turistas. No entanto, constata-se que ultimamente 

essa situação não pode ser considerada alarmante, aliás muito raro vem 

acontecendo, e deve-se ter a plena consciência que não se pode fazer tudo, 

primeiramente porque meios não permitem, e por outro lado, devido à 

complexidade da ilha.  

  

2.10 Registos e Notariado 

 

Nada de especial a acrescentar em relação aos relatórios dos últimos dois 

anos. O que neles foi dito e escrito mantém-se praticamente intacto.  

A não ser dizer, à laia de informação, que os munícipes e investidores se 

sentem altamente gratificados e, de algum modo, satisfeitos com o 

funcionamento da Conservatória dos Registos e do Notariado, pois já não 

têm que se deslocar à Ilha do Sal para a prática de certos actos que agora 

passaram a ser feitos em casa, ou seja, na própria Ilha, em tempo recorde 

comparado com o tempo que se levava na Ilha do Sal, com grandes custos 

pelo meio, nomeadamente os custos de deslocação e de estadia. 
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3. Actividades desenvolvidas pela Câmara Municipal em 2012 

3.1. Relações Públicas, Comunicação e Imagem 

A principal função do Gabinete de Relações Públicas, Comunicação e Imagem 

é assegurar a informação e a publicidade das actividades da autarquia e 

fazer com que a informação chegue a todos os Munícipes. 

 

Em tempos que correm, as relações públicas, a comunicação e a imagem são 

fundamentais para a promoção e o desenvolvimento de qualquer instituição 

ou serviço. Por isso, cientes deste facto, foram desenvolvidas pela Câmara 

Municipal, através do respectivo gabinete, as seguintes actividades, com a 

preocupação de assegurar não só a informação, como também a publicidade 

do que tem sido realizado pela autarquia. Para o efeito, o nosso principal 

veículo de comunicação e de publicidade tem sido a Revista Municipal 

Bubista. 

Igualmente cabe a este Gabinete organizar e participar em eventos que 

promovem a imagem do Município da Boa Vista. Foi com este intuito que 

participámos em vários eventos de carácter promocional, como por exemplo 

na Expomar onde demonstrámos as potencialidades da ilha em relação às 

actividades ligadas ao mar, quer à pesca quer aos desportos náuticos. 

Igualmente demonstramos a grande riqueza em termos da Biodiversidade 

existente na Boa Vista. 

 

Organizamos juntamente com a “Associação dos Filhos e Amigos da Boa 

Vista em Itália” uma actividade promocional da ilha da Boa Vista. As 

paisagens, a música, a gastronomia, o artesanato, a pintura, a fotografia 

estiveram patentes na exposição realizada no Centro de Integração dos 

Imigrantes em Itália, “Tranoi”. 

 

Ainda no âmbito desta actividade realizamos em parceria com a referida 

Associação uma noite de música tradicional Cabo-verdiana com a presença 

de Magala, Tio Lino e Juary Livramento. 

 

No âmbito das Relações Públicas continuamos a promover as nossas boas 

relações com as Instituições Públicas e Privadas e com os investidores 

nacionais e estrangeiros. Nesta linha, recebemos uma Delegação da CM da 

Praia chefiada pelo Sr. Presidente Ulisses Correia e Silva e uma Delegação 
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empresarial do Município do Seixal encabeçada pelo Sr. Presidente Alfredo 

Monteiro. A possibilidade de assinatura de um protocolo de cooperação 

entre as edilidades da Boa Vista e da Praia foi um dos pontos mais 

importantes discutidos durante a visita. Em parceria, as duas autarquias 

elaboraram dois projectos, um para a construção do campo da Boa Ventura 

no Rabil e outro para a construção do campo “Boche cá Gadjá” no Norte. 

Assim, durante a estadia o Sr. PCM da Praia assim como do Sr. Vereador 

participaram na apresentação pública do projecto para a construção do 

campo da Boa Ventura. 

 

Além disso, a visita foi muito importante para a troca de experiência entre 

as duas Câmaras Municipais. 

 

De 6 a 13 de Maio esteve de visita a Cabo Verde uma delegação do Município 

do Seixal, chefiada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e que integrava 

13 empresários de várias áreas de actividades, entre as quais: energias 

sustentáveis, construção civil, educação, hotelaria, náutica, pesca, comércio 

e serviços automóveis, imobiliária, design e decoração, consultoria, vinhos e 

arquitectura e urbanismo. 

 

Do programa da visita constou reuniões com o Primeiro Ministro, Direcção 

Geral do Turismo, Direcção Geral do Ambiente, Direcção Geral do Comércio 

e Indústria, IFH, Câmara do Comércio, Câmara Municipal da Praia, Cabo 

Verde Investimentos, Câmara Municipal da Boa Vista, SDTIBM e um 

encontro com empresários da Boa Vista. 

 

Juntamente com os investidores desenvolvemos projectos de cariz social e 

educacional. Durante todo o ano, estabelecemos relações de parceria com os 

agentes económicos, sociais e educacionais da ilha. A nossa relação com 

empresas sediadas na ilha é salutar. Os operadores turísticos e empresas 

privadas sempre estão ao nosso lado. Desenvolvemos uma relação de 

confiança e parceria com esses agentes económicos muitas vezes traduzida 

em apoios, patrocínios e desenvolvimento de projectos de cariz social, 

desportivo, educacional e cultural. 

Continuamos a promover as relações de cooperação com as Associações dos 

Imigrantes sedeadas na ilha, sejam elas a Associação dos Moradores das 

Barracas, a Associação dos Guineenses e a Associação dos Senegaleses. 
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Assinámos protocolos de apoio e colaboração com a Associação dos 

Moradores das Barracas, Associação dos Guineenses, Associação dos 

Senegaleses e o Grupo Teatral Nova Casa. Os protocolos assinados com a 

Associação dos Moradores das Barracas, com a Associação dos Guineenses e 

com a Associação dos Senegaleses tiveram como objectivo apoiar o 

desenvolvimento de actividades sociais, recreativas, desportivas e culturais, 

tendo em vista a inclusão social destes imigrantes. Com o Grupo Teatral 

Nova Casa, a autarquia assinou um acordo com vista a dinamizar o teatro na 

ilha. 

 

E ainda para promover a integração dos imigrantes, realizámos na Praça 

Santa Isabel uma Feira das Comunidades, a qual contou com grande 

participação dos estrangeiros que, por um motivo ou outro vivem e 

trabalham na Boa Vista. 

 

No campo da Comunicação continuamos a inovar: a Rádio Comunitária “Voz 

Bubista”, uma das melhores e mais bem equipada do País, funciona sem 

problemas de maior. A nossa página Web brevemente estará online e 

continuaremos a fazer chegar a informação a todas as casas dos 

Boavistenses através da revista Municipal “Bubista”. 

 

Vimos concretizando paulatinamente a nossa missão de informar e de estar 

cada vez mais perto dos munícipes, promovendo a autarquia como espaço de 

participação, inovação e modernização, materializando deste modo o pilar 

básico da democracia. 

 

Acordo de Formação com a University College Lessius Mechelen 

 

No âmbito do acordo de formação assinado em 2011 com a University 

College Lessius Mechelen, recebemos 12 estudantes dessa universidade na 

ilha da Boa Vista que realizaram estágios em várias instituições: 

 

 Câmara Municipal – Gabinete de Contribuição e Impostos; 

Informática e Centro de Juventude; 

 Hotel Rio Karamboa; 

 Escola Secundária da Boa Vista; 

 Escola Primária de Sal-Rei. 
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Comunicação e Marketing 

 

Estabelecemos boas relações de cooperação com os meios de comunicação 

social, nomeadamente com os jornais, rádios e televisão nacionais e com 

várias publicações. 

 

Assegurámos a divulgação das actividades promovidas pela autarquia 

através dos órgãos de comunicação social e da Revista Municipal Bubista. 

 

A Rádio Comunitária Voz Bubista já se encontra a funcionar em pleno 

 

A nossa página na Internet já se encontra pronta e brevemente estará 

online. 

 

Publicámos a 6ª e 7ª edições da Revista Municipal Bubista. 

 

Editamos uma Brochura Municipal que foi o retrato das obras mais 

significativas realizadas durante os 12 anos de governação. 

 

Emigrantes e Comunidades Imigradas 

O gabinete presta serviços de apoio aos emigrantes e familiares, que 

regressam definitivamente a Cabo Verde, mais concretamente à Boa Vista, 

ou que estejam em vias de regresso, bem como aos que residem nos países 

de acolhimento. 

A nossa estratégia está voltada para uma emigração consciente e em prol do 

desenvolvimento pessoal, familiar e profissional do emigrante; e ainda 

orientar para o investimento e o desenvolvimento da sua terra de origem 

como aspetos basilares para uma emigração de sucesso.  

É também um espaço essencialmente de acolhimento, informação e apoio aos 

imigrantes, que visa ajudar a responder às questões ou problemas que se 

deparam, com capacidade de interação com instituições locais e nacionais 

tendo como missão ir além da informação e apoiar na integração e instrução 

de processos de imigrantes a nível local. 

Atividades realizadas 

 Contato com instituições dando conhecimento da criação do Gabinete 

e solicitando informações nas referidas áreas; 
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 Emissão de 29 declarações de emigrantes, sendo  

País de 

Acolhimento 

Nº de 

Declarações 

emitidas 

Itália 7 

EUA 5 

França 5 

Suécia 2 

Holanda 2 

Bélgica 1 

Portugal 1 

Suíça 4 

Alemanha 2 

Total 29 

 

 Participação no acto de entrega de materiais escolares a crianças da 

comunidade guineense que frequentam o EBI realizado no Bairro Chã 

de Salinas.  

 Início da elaboração de uma base de dados dos imigrantes na Boa 

Vista, juntamente com a ASGUI com o levantamento de cidadãos 

guineenses residentes na ilha. 

 

3.2 Relações Institucionais e Cooperação 

 

Durante o ano de 2012 o Gabinete de Assessoria ao Pelouro das Relações 

Institucionais e Cooperação organizou, acompanhou e apoiou a realização de 

diversas actividades, sendo de destacar a assinatura de Protocolos com 

Instituições do Estado, Associações e Empresas; as deslocações oficiais; as 

visitas oficiais a Boa Vista. Também vem acompanhando o desenrolar dos 

projectos elaborados e enviados ao Governo, às Embaixadas e às Câmaras 

Geminadas para financiamento. 

Protocolos e Acordos de Cooperação 

O mundo está cada vez mais difícil, as parcerias para o desenvolvimento 

mais raras, mas de qualquer modo temos vindo a conseguir alguns apoios e 

acordos de cooperação, conforme demonstra o quadro seguinte:  
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    Quadro 18 – Geminação e Cooperação: 

 
Nº 

ordem 
Nome Município/Instituição Data Geminação Distrito/País 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

35 

 

36 

37 

 

38 

39 

 

40 

 

  41 

  42 

Município do Seixal 

Município de Felgueiras 

Município de Torres Vedras 

Município de Loulé 

Município de Silves 

Província de Piacenza 

Ayuntamiento de Pájara 

Município de Almeirim 

Município de Aljezur 

Instituto Politécnico de Tomar 

ASSIM/Torres Vedras 

Cabildo de Fuerteventura 

Município do Porto 

Município de Resende 

Município de Anadia 

Instituto Superior da Maia (ISMAI) 

Universidade Católica Portuguesa - CRB 

Município do Sal 

Fundação Odemira 

Instituto de Formação Turística 

Escola Profissional Fialho de Almeida 

Ayuntamiento de Antigua 

Município de Covilhã 

Município de Oeiras 

Universidade Única 

Município do Maio 

Município de Cabeceira de Bastos 

Rede Aitecoeiras África 

Município de Santa Catarina – Santiago 

Cape Verde  Jewish Heritage Project,Inc 

Município da Brava 

Município do Porto Novo – Santo Antão 

Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Jurídicas 

Associação Abadá – Capoeira Boa Vista 

ALC-Associação Lusófona para o 

Desenvolvimento e Conhecimento 

Direcção Geral do Turismo 

Ministério do Ambiente, Habitação e 

Ordenamento do Território 

Escola de Judo Nuno Delgado 

Associação dos Amigos dos Animais da Boa 

Vista 
 

Cruz Vermelha de Cabo Verde 

 

Solférias, Operador Turístico, S.A 

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 

11 – 10 - 1990 

13 – 07 – 1996 

Desde 1996 (*) 

01 – 11 – 1999 

13 – 09 – 2001 

23 – 10 – 2001 

02 – 11 – 2001 

- 

09 – 06 – 2004 

25 – 11 – 2004 (**) 

Cooperação (9 anos) 

01 – 10 - 2004 

19 – 06 – 2005 (*) 

20 – 06 – 2005 (*) 

15 – 10 – 2005 (*) 

22 – 06 – 2005 (*) 

10 – 03 -2006 

04 - 06 - 2006 

06 – 06 - 2006 

01 – 08 - 2006 

14 – 09 - 2006 

03 – 10 - 2006 

11 – 09 – 2007 

16 – 05 – 2007 (*) 

28 – 06 - 2009 

13 - 06 – 2009 

23 – 06 – 2009 

18 – 07 – 2009 

12 – 05 – 2010 

14 – 06 – 2010 

03 – 07 – 2010 

03 – 07 – 2010 

 

03 – 07 – 2010 

03 – 07 – 2010 

 

03 – 07 – 2010 

01 – 12 – 2010 

   03 - 03- 2011 

 

   15 – 03 - 2011 

   22 – 03 - 2011 

 

   02 - 07- 2011 

 

   02 – 07 – 2011 

          ??? 

Setúbal – Portugal 

Porto – Portugal 

Lisboa – Portugal 

Faro – Portugal 

Faro – Portugal 

Itália 

Fuerteventura – Canárias 

Santarém – Portugal 

Faro – Portugal 

Santarém – Portugal 

Lisboa – Portugal 

Fuerteventura – Canárias 

Porto - Portugal 

Viseu – Portugal 

Aveiro – Portugal 

Porto – Portugal 

Braga - Portugal 

Cabo Verde 

Portugal 

Portugal 

Portugal 

Província Las Palmas – Canárias 

Castelo Branco – Portugal 

Lisboa – Portugal 

Cabo Verde 

Cabo Verde 

Portugal 

Oeiras – Portugal 

Cabo Verde 

- 

Cabo Verde 

Cabo Verde 

 

Cabo Verde 

Cabo Verde 

 

Cabo Verde 

Cabo Verde 

Cabo Verde 

 

Cabo Verde 

Cabo Verde 

 

Cabo Verde 

 

Cabo Verde 

Cabo Verde 

 

(*) Com o Município de Torres Vedras existe apenas uma salutar cooperação que vem desde 

1996. Ainda não se assinou o Protocolo de Geminação. Igualmente com o Município de Tomar, 

cujo Protocolo de Cooperação data de 2004. Com os restantes Municípios existem apenas 

Protocolos de Cooperação. 
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(**) Com o Instituto Politécnico de Tomar assinou-se no dia 25 de Novembro de 2004, na Ilha 

da Boa Vista, um Protocolo de Cooperação. 

 

 Assinámos um Protocolo de Gestão com a Associação de 

Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária da Zona Norte da Boa 

Vista. No âmbito deste protocolo a Câmara Municipal cedeu à 

referida associação um conjunto de equipamentos, nomeadamente: um 

Tractor, uma charrua, um compressor. O valor global dos mesmos 

ascende a 7.000 (sete mil) contos; 

 

 Assinatura de um protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal 

da Boa Vista e o Instituto Politécnico de Bragança que faculta aos 

jovens da Boa Vista a possibilidade de frequentarem cursos nesta 

prestigiada Instituição de Ensino 

  

 Continuamos a envidar esforços no sentido do cumprimento aos 

protocolos já assinados, nomeadamente: 

 O de colaboração, assinado em Março de 2011, com o Ministério do 

Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, no âmbito do 

Projecto de Intervenção Especial em Chã de Salinas;  

 o de parceria celebrado com a Escola de Judo Nuno Delgado, no 

âmbito do Projecto “Maior Aula de Judo do Mundo”, a 15 de 

Março de 2011, no Salão Nobre do Paços de Concelho da Câmara 

Municipal da Boa Vista; 

 O de cooperação com a Associação dos Amigos dos Animais da 

Boa Vista a 22 de Março de 2011, no Salão Nobre do Paços de 

Concelho da Câmara Municipal da Boa Vista; 

 O de cooperação com a Associação dos Amigos dos Animais da 

Boa Vista a 22 de Março de 2011, no Salão Nobre do Paços de 

Concelho da Câmara Municipal da Boa Vista; 

 O de cooperação com a Cruz Vermelha de Cabo Verde a 02 de 

Julho de 2011, no Salão Nobre do Paços de Concelho da Câmara 

Municipal da Boa Vista; 
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 O de cooperação com a Solférias, Operador Turístico, S.A a 02 

de Julho de 2011, no Salão Nobre do Paços de Concelho da 

Câmara Municipal da Boa Vista. 

Deslocações Oficiais 

 Organizamos juntamente com a “Associação dos Filhos e Amigos da 

Boa Vista em Itália” uma actividade promocional da ilha da Boa Vista. 

As paisagens, a música, a gastronomia, o artesanato, a pintura, a 

fotografia estiveram patentes na exposição realizada no Centro de 

Integração dos Imigrantes em Itália, “Tranoi”. Ainda no âmbito desta 

actividade realizamos em parceria com a referida Associação uma 

noite de música tradicional Cabo-verdiana com a presença de Magala, 

Tio Lino e Juary Livramento. 

 

 A convite do Presidente da Câmara Municipal do Seixal, o Presidente 

da Câmara Municipal da Boa Vista deslocou-se àquele Município amigo 

para participar nas cerimónias de comemoração do 20º Aniversário 

dos Acordos de Geminação entre ambos. Nestas cerimónias foi feito 

lançamento da obra “BENTO ANTÓNIO GONÇALVES, VIDA E 

DESCENDÊNCIA EM PORTUGAL E CABO VERDE”, obra essa 

patrocinada por esta Edilidade. 

 

 O Presidente da Câmara Municipal deslocou-se ao Municipio de 

Bragança, Portugal, a convite do seu homólogo, do Instituto 

Politécnico local e da Associação de Estudantes Africanos de 

Bragança para participar do Primeiro Encontro Nacional de 

Estudantes Boavistenses, no âmbito das relações de amizade e 

parceria. 

 

Visitas Oficiais a Boa Vista 

 Recebemos uma Delegação da CM da Praia chefiada pelo Sr. 

Presidente Ulisses Correia e Silva e uma Delegação empresarial do 

Município do Seixal encabeçada pelo Sr. Presidente Alfredo 

Monteiro. A possibilidade de assinatura de um protocolo de 

cooperação entre as edilidades da Boa Vista e da Praia foi um dos 

pontos mais importantes discutidos durante a visita. Em parceria, as 

duas autarquias elaboraram dois projectos, um para a construção do 
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campo da Boa Ventura no Rabil e outro para a construção do campo 

“Boche cá Gadjá” no Norte. Assim, durante a estadia o Sr. PCM da 

Praia assim como do Sr. Vereador participaram na apresentação 

pública do projecto para a construção do campo da Boa Ventura. Além 

disso, a visita foi muito importante para a troca de experiência entre 

as duas Câmaras Municipais. 

 

 De 6 a 13 de Maio esteve de visita a Cabo Verde uma delegação do 

Município do Seixal, chefiada pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal e que integrava 13 empresários de várias áreas de 

actividades, entre as quais: energias sustentáveis, construção civil, 

educação, hotelaria, náutica, pesca, comércio e serviços automóveis, 

imobiliária, design e decoração, consultoria, vinhos e arquitectura e 

urbanismo. 

 

Do programa da visita constou reuniões com o Primeiro Ministro, Direcção 

Geral do Turismo, Direcção Geral do Ambiente, Direcção Geral do Comércio 

e Indústria, IFH, Câmara do Comércio, Câmara Municipal da Praia, Cabo 

Verde Investimentos, Câmara Municipal da Boa Vista, SDTIBM e um 

encontro com empresários da Boa Vista. 

 

 No âmbito do acordo de formação assinado em 2011 com a University 

College Lessius Mechelen, recebemos 12 estudantes dessa 

universidade na ilha da Boa Vista que realizaram estágios em várias 

instituições: 

 

 Câmara Municipal – Gabinete de Contribuição e Impostos; 

Informática e Centro de Juventude; 

 Hotel Rio Karamboa; 

 Escola Secundária da Boa Vista; 

 Escola Primária de Sal-Rei. 

 

 Recebemos a visita do Senhor Presidente da República, que veio inteirar-

se da realidade da ilha e mostrar pessoalmente a sua solidariedade aos 

boavistenses, por ocasião das fortes chuvas que caíram sobre a ilha nos 

finais de Setembro e início de Outubro. 
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3.3 Administração, Finanças e Património Municipal 
 

Durante o ano findo de 2012 foram realizadas as seguintes 

acções/actividades no âmbito do Pelouro de Administração, Finanças e 

Património Municipal: 

 À semelhança dos anos anteriores, Ciclos de presidências 

abertas e de reuniões trimestrais com a população de todas as 

localidades do Município;  

 Elaboração e apresentação à Assembleia Municipal, para 

apreciação, da Conta de Gerência do Município da Boa Vista 

referente ao ano de 2011 e seu subsequente envio ao Tribunal 

de Contas para julgamento; 

 Elaboração do Orçamento e do Plano de Actividades do 

Município para o ano de 2013;  

 Participação em todas as reuniões convocadas pela Associação 

Nacional dos Municípios Cabo-verdianos, enquanto membro de 

pleno direito; 

 Recrutamento de um Técnico Superior para reforço do pessoal 

do Gabinete de Contribuição e Impostos, bem como um 

Tesoureiro; 

 Preparação e lançamento de vários concursos para a 

adjudicação de obras municipais e para elaboração de estudos e 

projectos;  

 Tomada de posse da nova equipa Camararia no dia 14 de Agosto 

de 2012;  

 A nova equipa Camararia entrou em funções no dia 3 de 

Setembro de 2012; 

 Durante os dias 1 e 2 de Outubro de 2012 o Vereador pelo 

Pelouro da Administração Finanças e Património Municipal e a 

Secretária Municipal fizeram parte da comitiva da Câmara 

Municipal da Boa Vista que viajou para a Cidade da Praia onde 
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participaram num Fórum que abordava o tema: Novos 

Classificadores Orçamentais - evento promovido pela Direcção 

Geral de Descentralização e Administração Local; 

 Recrutamento de um técnico superior para assumir as funções 

de Directora dos Recursos Humanos da Câmara Municipal; 

Workshop, atelier, seminários e acções de formação: 

 Durante os dias 1 e 2 de Outubro de 2012 o Vereador pelo 

Pelouro e a Secretária Municipal participaram num Fórum que 

abordava o tema: Novos Classificadores Orçamentais- evento 

promovido pelo Ministério do Ambiente, Habitação e 

Ordenamento do Território, realizado na cidade da Praia; 

 

 A Organizámos os dossiês e processos individuais dos funcionários e 

agentes da Câmara Municipal. 

 Realizámos uma reunião com todos os funcionários municipais, 

debruçando sobre os seguintes temas: horário de trabalho, 

assiduidade, pontualidade, direitos e deveres dos funcionários, 

atendimento ao público e postura municipal.  

Situação financeira do Município 

Temos muitas dívidas mal paradas provenientes de impostos não pagos, 

nomeadamente IUP, ascendendo estas a dezenas de milhares de contos. 

Foi posto em marcha em 2012 um actuante serviço de execução fiscal para a 

cobrança coerciva das dívidas mal paradas resultantes, particularmente, do 

IUP – Imposto Único sobre o Património, nas suas várias vertentes, o 

processo em andamento. 

Contudo, não desistiremos deste objectivo e tudo iremos fazer para que em 

2013 os nossos devedores possam saldar, em sede de processos de 

execução fiscal, portanto coercivamente, as suas dívidas fiscais para com o 

Município. Muitos sujeitos passivos, cientes das suas obrigações com a 

Câmara Municipal, neste particular, vêm, deliberadamente, adiando, ou 

melhor, fugindo ao pagamento do IUP, havendo neste momento uma dívida 

acumulada bastante avultada, que, paga, traria um grande desafogo à 
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tesouraria da Câmara Municipal, permitindo a execução de vários projectos 

de interesse municipal.  

Organização e funcionamento do Executivo Camarário  

No período que decorreu de 01 Março 2011 a 03 de Setembro de 2012 não 

foram introduzidos reajustamentos aos Pelouros, tendo o executivo 

camarário sido estruturado e funcionado da seguinte forma: 

Quadro 19 - Pelouros da Câmara Municipal 
Pelouros Vereadores 

1. Relações Institucionais, Cooperação e 

Emigração;  

2. Relações Públicas, Comunicação e 

Imagem; 

3. Administração, Finanças e Património; 

4. Urbanismo e Infraestruturas Municipais; 

5. Juventude e Cultura; 

6. Solidariedade e Promoção Social 

 

Presidente da Câmara Municipal 

Sr. José Pinto Almeida 

1. Educação e Formação Profissional 

2. Infância, 3.ª Idade, Condição Feminina e 

Cidadania 

Srª. Vereadora Dália Benholiel 

1. Água e Energia 

2. Agricultura, Pescas e Pecuária 

3. Transportes e Trânsito 

Sr. Vereador Joaquim Andrade 

1. Comércio e Fiscalização 

2. Turismo e Desenvolvimento Económico 

3. Desporto Sr. Vereador Xisto Baptista 

1. Ambiente e Saneamento 

2. Protecção Civil e Segurança 

3. Saúde Pública. 

 

Sr. Vereador Osvaldo Pires 

 

Entretanto, por razões ditadas pelo fim do mandato e consequente 

realização de eleições para escolha dos novos titulares dos cargos 

dirigentes da Câmara e Assembleia Municipais, que aconteceram a 01 de 

Julho, o executivo funcionou com a mesma estrutura, porém no regime de 

gestão corrente no período de 01 Junho a 03 de Setembro. A tomada de 

posse dos novos órgãos eleitos aconteceu muito além da data inicial e 

legalmente prevista, em virtude de um contencioso eleitoral que aconteceu 

num dos municípios de Santiago que só teve desfecho com o Acórdão do 

STJ, enquanto Tribunal Constitucional. Os novos Órgãos eleitos foram 

instalados a 14 de Agosto. 
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Como é de costume apos a eleições os eleitos são atribuídos alguns Pelouros, 

seguida da proposta de Vereadores Profissionalizados a tempo inteiro. 

Com vista a adequar o funcionamento da Câmara Municipal ao interesse 

público e às novas exigências de desenvolvimento da ilha e às expectativas e 

necessidades dos munícipes e dos operadores económicos, foram os 

pelouros configurados a partir de 01 de Setembro de 2012, passando a ficar 

assim estruturados:  

    Quadro 20 - Pelouros da Câmara Municipal 

 
Pelouros Vereadores 

1. Relações Institucionais, Cooperação, 

Emigração e Comunidades Imigradas 

2. Planeamento, Urbanismo, Ordenamento do 

Território e Infraestruturas Municipais 

3. Habitação Social 

 

Presidente da Câmara Municipal 

Sr. José Pinto Almeida 

1. Comércio e Fiscalização 

2. Ambiente e Saneamento Básico 

3. Agricultura, Pescas e Pecuária 

4. Protecção Civil 

Sr. Vereador Xisto Baptista 

1. Relações Públicas, Comunicação e 

Marketing 

2. Turismo, Promoção de Actividades 

Geradoras de Rendimento e do 

Empreendedorismo 

3. Promoção Social 

4. Infância, 3.ª Idade e Condição Feminina 

Srª. Vereadora Iva Espírito Santo 

1. Administração, Finanças e Património 

Municipal 

2.Transporte e Trânsito; 

3. Juventude e Cultura 

Sr. Vereador Abel José Ramos 

1. Educação e Formação Profissional 

2. Água e Energia 

3. Juventude e Cultura 

4. Desporto e Tempos Livres. 

Sr. Vereador Idilton Brito 

 

Elaboração do orçamento para o ano de 2013 e sua sucinta 

caracterização e análise. 

Orçamento do Município da Boa Vista para o ano económico de 2013, no 

valor de 482.876.187$00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, 

oitocentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e sete escudos), foi 

elaborado em finais do mês de Novembro de 2012, tendo sido remetido à 

Assembleia Municipal no mês de Dezembro para que fosse agendada a 

reunião daquele órgão deliberativo, para a sua apreciação e aprovação.  
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O orçamento para o ano económico de 2013 apresentou uma redução de 

22,7% em relação ao orçamento de 2012. 

A explicação para esta redução significativa na cobrança de receitas 

municipais é aquela que foi dada no relatório de 2011. Deveu-se, como já o 

tínhamos referido anteriormente, à queda na venda de terrenos; na 

actividade de construção civil, nomeadamente de imobiliária turística e à 

crise financeira internacional que fez resfriar os investimentos na ilha. O 

problema de falta de lotes de terreno para venda aos munícipes e 

investidores poderá estar resolvido em 2013 com a homologação pelo 

Governo do Plano Detalhado de Zona de Estoril. Recorde-se que o referido 

plano foi aprovado pela Assembleia Municipal numa das suas sessões 

realizada em Dezembro de 2010. 

Com a abertura do processo de venda de terrenos na Zona de Estoril, 

estamos certos, as receitas municipais irão aumentar significativamente, 

pois encontram-se pendentes neste momento centenas de pedidos de venda 

de terreno formulados tanto pelos munícipes como pelos investidores.  

O orçamento do Município para o ano económico de 2013, no montante de 

482.876.187$00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e 

setenta e seis mil, cento e oitenta e sete escudos) está assim distribuído: 

RECEITAS: 

 Receitas Correntes ……………………………………           226.976.187$00 

 Receitas de Capital ………………………………………         255.900.000$00 

 

DESPESAS: 

 Despesas correntes ……………………………………          175.848.778$00 

 Despesas de capital …………………………………..           307.027.409$00,  

 

De salientar ainda que no capítulo das Despesas Correntes, o maior 

destaque vai para as Despesas com Pessoal, com um montante total de 

72.577.802 escudos, que correspondem a 38.63% do total das despesas 

correntes previstas para 2013, ficando ainda muito aquém do limite máximo 

estabelecido na lei que é de 50%.  
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As receitas correntes previstas no orçamento para o ano económico de 2012 

atingem o valor de 226.976.187$00 (duzentos e vinte e seis milhões, 

novecentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e sete escudos). 

Quanto à receita de capital, prevê-se a entrada da 2ª tranche do 

empréstimo bancário no valor de 93.000.000 contos e ainda 

150.000.000$00 (cento e cinquenta milhões de escudos) pela venda de 

terrenos do domínio público municipal.  

3.4  Urbanismo e Infraestruturas Municipais 

À este Pelouro está reservada uma missão muito especial no contexto do 

desenvolvimento da ilha da Boa Vista. 

Por isso é um sector complexo que exige muita atenção da Câmara Municipal, 

pois dele depende muitas das actividades que poderão ser desenvolvidas no 

Município. 

Acções realizadas: 

Obras/Arranjos Urbanísticos: 

 Foram lançados concursos e a respectiva adjudicação e dado início à 

construção do Cine-Teatro Municipal, Centro de Artes e Cultura e 

do Pavilhão Desportivo de Bom Sossego (ii Fase). O Centro de Artes 

e Cultura será um espaço de inclusão social, considerando a carência 

de espaços sociais para os jovens da ilha. Neste espaço, a diversidade 

dos públicos e das actividades estará comprometida com a educação e 

a cultura. O Centro de Artes tem por missão mostrar o que se faz na 

Boa Vista no plano das artes; ao mesmo tempo, para os que aqui vivem, 

pretende afirmar-se como um espaço aberto à recepção do que de 

melhor se está fazendo fora da ilha, fomentando o intercâmbio 

cultural. Num momento posterior, o grande objectivo é atrair a este 

espaço exposições itinerantes e manifestações artísticas do espaço 

da Lusofonia. O Centro de Artes divulgará o trabalho de artistas de 

diversas vertentes, de diversas idades, mas fomentando sempre a 

qualidade do trabalho desenvolvido; 

 

 Foram realizadas obras no âmbito de melhoria das edificações e apoio 

na construção, reboco, construção de casas de banho, cobertura, 
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carpintaria, construção de bases e novos compartimentos. Foram 

beneficiadas as seguintes habitações em: Sal-Rei (9); Rabil (4); 

Bofareira (3); João Galego (1) e Estância de Baixo (1); 

 

 Foram feitas várias obras de reparação e melhorias nas Moradias 

Económicas; 

 Foi reabilitado e ampliado o Curral de Concelho na Zona Norte; 

 Foram instalados 03 (três) Fitness Park, sendo 2 (dois) na cidade 

(junto ao Estádio Municipal e na Praia Cabral) e 1 (um) no Rabil (junto 

ao Polivalente); 

 Fizemos obras de calcetamento em algumas ruas de Bom Sossego 

(Norte); 

 Fizemos obras de calcetamento e drenagem de águas pluviais em três 

ruas de João Galego; 

 Foi construída uma passadeira/quebra-mola junto à Igreja e Escola 

EBI de João Galego; 

 Reabilitação e melhoria de pinturas em vários canteeiros e 

separadores centrais em Sal-Rei; 

 Construção de que-molas em Sal-Rei, Bofareira; 

Projectos/Arranjos Urbanísticos 

 Elaboração do novo projecto de habitação social da Câmara Municipal 

a ser construída na zona João Questão – Norte (antigo lote 

reservado à POP); 
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 Realizado o estudo prévio do plano de requalificação/arranjo 

urbanístico do Centro Histórico da cidade de Sal-Rei. O estudo 

abrange a proposta de classificação patrimonial edificado; 
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 Realizado o estudo prévio do plano/arranjo urbanístico da Praia 

Diante; 

 Apoio na elaboração dos “Projectos-Tipo” de arquitectura e 

estabilidade; 

 Elaboração e entrega do Dossier final do PDM da Boa Vista e do PDU 

de Sal-Rei para aprovação na Assembleia Municipal; 

 Elaboração dos seguintes projectos e ideias de intervenção: 

o Mercado de Bom Sossego; 

o Projecto de Detalhe do Plano de Requalificação do Bairro da 

Boa Esperança; 

o Arranjos Urbanísticos para instalação de Fitness Park em 

outras localidades; 

o Campo relva sintética “Debox ka Gadjá” e Rabil; 

o Centro Turístico Agropecuário do Norte; 

o Praça de Taxi; 

o Feira ao ar livre; 

o Arranjos Urbanísticos diversos: estacionamentos, miradouros, 

praças, largos e outros. 

Serviços:  

Os principais serviços produzidos pela DMGUHT registaram os seguintes 

valores: 

Quadro 21 – Principais serviços realizados nos últimos 6 anos e em 2012 

DESIGNAÇÃO 
ANO 

TOTAL 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Projectos Aprovados 130 139 136 144 139 130 68 886 

Licença de Construção s/d s/d 211 109 46 159 102 627 

Plantas de Localização 375 381 965 358 322 308 309 3018 

Licença de Habitabilidade s/d s/d 46 48 39 43 45 221 

Lotes Vendidos s/d s/d 780 53 37 158 117 1145 

Escritura s/d s/d s/d s/d s/d s/d 81 81 

Propriedade Horizontal s/d s/d s/d 17 11 6 11 45 

Fonte: Gabinete Técnico. s/d - Sem dados. 

Gráfico - Evolução dos principais serviços nos últimos 3 anos 
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Resumidamente, análise do gráfico apresentado evidencia poucas alterações 

nos indícios do sector da construção civil, aliás, já notados e salientados no 

anterior relatório.  

 

  2010 2011 2012 
    

 
    Projectos Aprovados 139 130 68 

         Licença de Construção 46 159 102 

         Plantas de Localização 322 308 309 

         Licença de Habitabilidade / Vistorias 39 43 45 

         Lotes Vendidos 37 158 117 

         Escritura s/d s/d 81 

         Propriedade Horizontal 11 6 11 

         

             

             

             
 

Todos os serviços efetuados mostram que o sector encontra-se dinâmica, 

sendo de destacar emissão de “Plantas de localização” e emissão de 

“Licenças de construção”, mas nota-se um pequeno decréscimo nos “Lotes 

Vendidos”, que passaram de 158 em 2011 para 117 em 2012. 

QUADRO 22 - TÉCNICOS - PRINCIPAIS TAREFAS 
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Victor Cardoso (Urbanista) Director de Serviço - DMGUHT 

Manuel Mendes (Topografo) Chefe Divisão – DLAAE 

Carmem Rodrigues (Geógrafa) Chefe Divisão – DEUTC 

Mário Almeida (Engenheiro) Coordenador – DMO 

Nilton Lima (Técnico de Desenho) - Projectos; Planta de Localização; -Orçamentos 

e outros serviços técnicos da DMGUHT. 

Marco Lima (Administrativo) - Propriedade Horizontal; - Licenças; - Vistoria 

(Processo); - Atendimento / Secretariado. 

Maria de Fátima Mendes 

(Administrativo) 

- Escritura; - Licenças; - Vistoria (Processo); - 

Atendimento / Secretariado. 

Saulo Soares (Técnico de 

Engenharia) 

- Projectos; - Vistorias; - Orçamentos e outros 

serviços técnicos da DMGUHT. 

Maria José Tavares (Ajudante de 

Serviços) 

- Limpeza; Atendimento e Ajudante de Serviços 

Gerais. 

DLAAE - Divisão de Licenciamento e Apoio às Actividades Económicas 

DEUTC - Divisão de Estruturação Urbana, Topografia e Cadastro 

DMO - Direcção Municipal de Obras 

Importa salientar, que embora a Direcção Municipal de Obras (DMO) 

não tenha funcionado com uma estrutura independente conforme o 

regulamento orgânico da CMBV, as suas funcionalidades estão 

assumidas pelo “Gabinete Técnico” sob coordenação directa do 

Arquitecto/Urbanista Víctor Cardoso. 

Ainda, é de referir a contratação de mais um Técnico Avençado, o 

Arquitecto Gersílio Almeida Lima, para o qual tivemos o aval do 

Tribunal de Contas para início do trabalho. 

 Foram estabelecidos novos procedimentos afectos à DMGUHT 

visando a melhoria e eficiência dos serviços, sendo de destacar a 

elaboração de uma ficha de controlo dos processos, nova ficha de 

aprovação de projectos, novos modelos de requerimentos e entrada 

directa e obrigatória dos processos no “Front Office do Gabinete 

Técnico”. 
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RESUMO CONCLUSIVO: 

 Na lógica de continuidade do último relatório, podemos considerar 

que o resume conclusivo espelha as mesmas anotações e 

recomendações (documento anexo).  

 Contudo, é de salientar novamente pelo menos três desafios 

importantes: 

o O acompanhamento e conclusão dos projetos estruturantes em 

andamento (Cineteatro Municipal, Centro de Arte e Cultura, 

Pavilhão Desportivo de Bom Sossego), e preparação do 

arranque do projeto da Escola Profissional do Rabil. 

o Implementação do Cadastro e Fiscalização (essencialmente 

ligado a obras e contribuição e impostos). 

o Análise e Planeamento dos futuros projetos/planos, desde as 

suas aplicabilidades, importância, financiamentos, até ao 

cronograma de execução. 

Neste desafio, é de salientar como exemplo o encontro com a 

População de João Galego para socialização do Projecto Campo 

Relva sintética “Debox ka Gadja” e do Projeto Centro 

Turístico-Agropecuário do Norte. 

Uma estratégia e metodologia que merece continuidade, dado 

oportunidade de enriquecer os projetos com mais subsídios.  

 Os novos funcionamentos introduzidas nesta Direção tem provado e 

demostrado um eficiente serviço geral, desde análise e emissão de 

pareceres á avaliação dos projetos de arquitetura. 

 Outro ganho importante, prende-se com a aquisição do novo e 

moderno aparelho de topografia, que tem estado dinamicamente a 

trabalhar na implantação de lotes urbanos, implantação dos projetos 

e obras públicas (CMBV / AEB / MINISTÉRIOS) e que ainda pode 

ser aproveitado para prestação de serviços externos, como por 

exemplo nos levantamentos de terrenos rústicos e processos de 

legalização (algo a regulamentar visto não haver uma taxa e preço 

definido para este serviço). 

 Finalmente, é de referir algumas medidas estratégicas para o 

melhoramento dos serviços gerais da Direção, nomeadamente o 

reforço do gabinete técnico com um Arquiteto e Engenheiro 
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residente, criação de um programa de cidadania urbana e implantação 

dum novo processo de disponibilização de solo para venda 

(Regulamento/ Áreas de Construção Prioritária/Aforramento, etc).  

Estas medidas estão sendo alvo de análise aprofundada com a nova 

equipa municipal. 

IMAGENS (PROJETOS ESTRUTURANTES): 
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3.5. Ambiente e Saneamento 

3.5.1 Ambiente 

 

Tendo em conta a importância do meio ambiente na vida das comunidades 

humanas e da necessidade da sua preservação contra ataques, umas vezes 

inconscientes, e outras vezes conscientes por parte de interesses 

inescrupulosos instalados, a Câmara Municipal da Boa Vista, através do 

respectivo Gabinete, realizou várias actividades de informação e 

sensibilização ambiental, sendo de destacar as seguintes:  

 Parceria na implementação do Protocolo “Amigos dos Animais”. Em 

conjunto com esta Associação foram realizadas 4 (quatro) campanhas 

de tratamento, vacinação, castração de animais de estimação (cães e 

gatos) e sensibilização da população em geral para a problemática dos 

animais na rua; 

 Realizámos, em conjunto com outras iniciativas locais, várias acções 

de limpeza das nossas praias; 

 Realizámos encontros com instituições e operadores económicos para 

reflexão, debate e recolha de subsídios sobre medidas de protecção 

ambiental; 

 Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, conjuntamente com a 

Delegacia de Saúde local realizámos várias actividades em prol de um 

Município mais saudável, limpo e seguro; 

 Em parceria com Associações ligadas ao Ambiente e ONG’s, o “Dia 

Mundial do Ambiente” foi assinalado com a realização de um conjunto 

de actividades que tiveram lugar na Praça Santa Isabel; 

 Foram concedidos apoios diversos (sacos de lixo, luvas e boquilhas e 

transportados os lixos recolhidos) a grupos, associações, particulares 

que, por iniciativa própria, quiseram realizam campanhas de limpeza; 
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 Apoiamos e participámos na Campanha de Controlo e Prevenção da 

Dengue e outras Doenças Epidémicas, nomeadamente no tratamento 

e aterro de águas estagnadas em várias localidades; 

 Apostamos na criação de Espaços Verdes, através do reforço do 

pessoal e fizemos uma inventariação das necessidades de introdução 

de mais plantas e com base nisso desenvolvemos um Projecto que foi 

submetido à DGA, para aquisição e plantação de tamareiras; 

Participação em Eventos: 

 Fizemos a apresentação do Projecto de Consolidação do Complexo das 

Áreas Protegidas na costa leste da Boa Vista; 

 Participámos na reunião anual da TAOLA; 

 Participamos no “Atelier “Estudo da vulnerabilidade das ilhas de Cabo 

Verde face às mudanças climáticas”; 

 Participamos, em Junho, num encontro de reflexão organizado pelo 

sistema de áreas protegidas, Delegação da Boa Vista, que contou com 

a presença do Sr. Chefe do Estado Maior das FA e todas as ONG’s e 

Associações ligadas ao Ambiente, Delegação do IMP, Delegação do 

MDR, representante da DGA, entre outros, cujo tema central era a 

discussão da problemática dos militares no controle das praias de 

desova de tartarugas e dos conflitos que têm acontecido com as 

pessoas que utilizam essas praias para lazer. 

 

3.5.2 Saneamento 

 

Dada à necessidade de melhorar a qualidade do serviço prestado em matéria 

de limpeza e remoção do lixo urbano, cuja produção vem aumentando, foram 

promovidas as seguintes actividades: 

 A recolha de lixo passou a ser feita duas vezes ao dia, o que 

necessariamente, implicou o aumento de pessoal afecto ao serviço; 

 Reforçamos o sistema de recolha no bairro de Barraca com a 

colocação de mais 20 (vinte) contentores, cujos resultados foram 

evidentes; 

 Recrutámos uma equipa extra para proceder à limpeza nos arredores 

do bairro de Barraca; 
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 O povoado da Bofareira foi incluído na rota de recolha com camião 

compactador, utilizando o sistema de recolha porta a porta, como 

experiência piloto e que tem sido bastante eficaz; 

 Contratação de uma equipa extra para a limpeza e remoção de areia 

nas ruas de Sal-Rei por um período determinado; 

 Foi elaborado e executado um plano de saneamento, especificamente 

para recolha de resíduos sólidos na cidade de Sal-Rei e no Rabil, para 

remoção de areias, entulhos, lixos “monstros”, plásticos e sacos 

vazios diversos ao ar livre; 

 Destacamos um Funcionário para proceder à limpeza diária na zona de 

João Cristóvão e orla marítima da praia de Estoril; 

 Organizamos e realizamos uma mega operação de limpeza em todo o 

bairro Chã das Salinas. Importante realçar que esta intervenção 

durou mais de 15 (quinze) dias, mas os ganhos são visíveis e 

contribuímos para a melhoria substancial das condições de 

salubridade do bairro; 

 Foi reforçado o contingente de pessoal de limpeza da via pública na 

Cidade de Sal-Rei e em todos os povoados do município, ao mesmo 

tempo que se fazia a aquisição de mais materiais e equipamentos de 

limpeza; 

 Recrutou-se um Guarda para trabalhar na “Via Pitoresca”, com vista a 

reforçar o combate ao despejo indevido de lixo numa das rotas 

preferenciais para o turismo. No mesmo local foram colocadas Placas 

de Informação/Sensibilização; 

 Em parceria com uma empresa de construção civil foram realizados 

trabalhos de beneficiação na actual Lixeira Municipal, melhorando o 

seu impacte visual através da redução do espaço utilizado e escavação 

de trincheiras para depósito de lixo; 

 Destacou-se um Fiscal para apoio ao Gabinete de Ambiente e 

Saneamento. 

Estudos e Projectos: 
 

Foram elaborados os seguintes projectos para procura de financiamento: 

 

 Projecto de Vedação da actual Lixeira Municipal; 
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 Construção e melhoria de unidades sanitárias nas habitações; 

 Aquisição de um camião/uma camioneta de caixa aberta, com grua; 

 Extensão da rede de água potável e ligação domiciliária; 

 Aquisição de contentores de lixo para reforço do sistema de recolha; 

 

Até então, temos luz verde da SDTIBM para materialização do projecto de 

vedação da Lixeira Municipal.  

 

 O projecto de construção e melhoria de casas de banho nas 

habitações foi retomado no segundo semestre e fez-se a 

identificação de 15 potenciais beneficiários em todos os povoados; 

 

 Comemorou-se no dia 22 de Setembro o Dia Internacional de Limpeza 

das Praias, com participação e colaboração de várias instituições e 

grupos recreativos organizados, tendo efectuado limpeza das praias 

de Cruz, Cabral, Diante, Estoril até Boca de Ribeira; 

 

 Reunimos com os técnicos do Ministério do Ambiente, Habitação e 

Ordenamento do Território na ilha com o intuito de criarmos equipas 

de trabalho conjunto na defesa do Ambiente sustentável de 

elaboração de projectos que beneficiem as comunidades locais; 

 

 Com a queda das chuvas de forma não habitual, houve várias situações 

de queda de árvores e arrastamento de inertes que deixaram algumas 

ruas intransitáveis ou em mau estado. As zonas mais baixas da cidade 

de Sal-Rei ficaram todas alagadas e tiveram necessidade de uma 

grande intervenção de toda a equipa de Saneamento com a ajuda de 

um técnico da Protecção Civil da Praia. Vários equipamentos do 

Município e de algumas empresas foram acionados para drenagem das 

águas pluviais principalmente no bairro da Boa Esperança, trabalho 

que levou um mês para normalizar; 

 

 O Gabinete do Ambiente participou juntamente com a Delegacia de 

Saúde  na campanha anti-larval e do paludismo. 
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3.6 Educação e Formação Profissional 

 

Em 2012 a Educação continuou sendo uma prioridade para a Câmara 

Municipal da Boa Vista. A política Educativa Municipal consubstancia-se no 

objectivo de programas e apoios dirigidos à comunidade educativa. 

No quadro das competências da autarquia a nível da educação pré-escolar, 

continuámos com a conservação dos edifícios escolares, de dotação e 

apetrechamento em materiais e equipamentos indispensáveis ao regular 

funcionamento da actividade educativa. 

Considerando que a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação 

básica no processo da educação ao longo da vida, sendo complementar da 

acção educativa da família, a rede municipal contribuiu para a igualdade de 

oportunidades, a integração escolar de crianças vindas de famílias de 

imigrantes e com a grande importância de facilitar a participação das 

mulheres na vida social e económica do concelho. 

A introdução de actividades de enriquecimento curricular, dotando os 

jardins-de-infância de novas valências tais como a língua estrangeira, 

capoeira, música, prolongamento de horário, contribuindo assim para a 

melhoria das condições necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, 

contributo essencial para o sucesso educativo nos outros níveis de ensino. 

A rede municipal de jardins-de-infância dá resposta às necessidades das 

crianças, e um grande apoio social às famílias durante o horário laboral. 

Começámos a elaborar uma base de dados para os diferentes tipos de apoio 

que proporcionamos aos Boa-vistenses, como o subsídio de transporte, 

bolsas de estudo, protocolo com a Escola Secundária, os projetos de 

formação e formas de apoios à educação. 

Nesse domínio inicialmente tivemos algumas dificuldades na organização da 

mesma devido ao fator tempo entre entrada em actividade e início do ano 

letivo, mas lá conseguimos e hoje regozijamo-nos em afirmar que temos uma 

base de dados bem elaborada para todos os domínios de educação da CMBV. 

 

Por meio da Direcção da Educação e Formação Profissional, este Pelouro deu 

andamento a um excelente projeto educativo, que consistiu na assinatura de 
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um protocolo com a OLICAR. Inicialmente tivemos algumas dificuldades na 

sua concretização devido ao reduzido número de alunos. 

 

Entregamos materiais de Educação Física ao Liceu da Boa Vista. 

 

O Vereador pelo Pelouro foi a Portugal acompanhando o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal para uma visita ao Instituto Politécnico de Bragança e 

constatar in loco as condições para podermos para lé enviar estudantes já 

no próximo ano lectivo e tivemos encontro com os estudantes Boa-vistenses 

onde apresentamos o tema “Oportunidades de Emprego para um Recém-

licenciado na Boa Vista”. 

 

Participámos no Fórum da FICASE que se realizou na Boa Vista. 

 

O subsídio de transporte escolar atribuído às famílias é fundamental para 

garantir a frequência dos jovens dos povoados do interior do concelho à 

escola secundária, mantendo-se assim os objectivos de acesso a todos e de 

combater o insucesso e o abandono escolar. 

Quadro 23 – Subsídio de Transporte Escolar 2009/2010 – 2010/2011 – 

2011/2012 

Povoados 

Nº de Alunos  Total Mensal Total Anual 
2011/12 

2009/10 2010/11 
2011/1

2 
2009/10 2010/11 

2011/12 

Rabil 77 82 88 49.700,00 57.400,00 56.700,00 560.700,00 

Estância Baixo 36 36 41 34.250,00 36.000,00 28.625,00 280.625,00 

Povoação 
Velha 

14 23 17 70.000,00 115.000,00 55.500,00 550.500,00 

Bofareira 21 22 17 58.250,00 72.500,00 32.000,00 320.000,00 

João Galego 33 27 23 64.500,00 53.000,00 26.000 260.000 

Fundo das 
Figueiras 

20 19 16 38.500,00 37.000,00 32.000,00 320.000,00 

Cabeça de 
Tarafes 

3 4 2 6.000,00 8.000,00 4.000,00 40.000,00 

TOTAL 204 213 204 321.200,00 378.900,00 234.825,00 2.348.250,00 

 

O total de subsídio de transporte escolar atribuído no ano lectivo 

2011/2012 foi de 3.789.000$00 contra 2.043.825,00 atribuídos no ano 

lectivo 2010/2011, verificando deste modo um decréscimo de 

1.440.750,00. No entanto, diminuiu o número de estudantes, 

principalmente dos povoados mais distantes. 
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A qualificação dos recursos humanos, com particular relevância para a 

elevação das qualificações da população activa constitui uma das prioridades 

da autarquia, por se considerar que a melhoria dos níveis de qualificação se 

revela de importância estratégica para sustentar o novo modelo de 

envolvimento da Boa Vista, baseado na inovação, no conhecimento e no saber 

fazer. 

Assim, a aposta no inventivo à formação profissional, divulgada através dos 

centros de juventude existentes em todos os povoados, tem verificado um 

assinalável aumento de interesse. Destaca-se o apoio de todos os centros de 

formação profissional existentes no país, relativamente ao envio da 

documentação que permite aos jovens terem acesso a informação dos 

cursos. 

A atribuição de subsídios a alunos do ensino superior, enquadrada na 

intervenção de desenvolver uma política educativa orientada para o acesso 

ao emprego qualificado e ao exercício da cidadania activa, tem sido um forte 

investimento municipal através da comparticipação financeira na 

mensalidade da propina. 

Quadro 24 - Subsídios atribuídos pela CMBV aos estudantes 

universitários 

 

UNIVERSIDADE 
Nº ALUNOS 
2011/2012 

MONTANTE SUB 
2011/2012 

TOTAL ANUAL 

Uni de Dakar 2 15.000,00 150.000,00 

Uni - Mindelo 17 145.000,00 1.450.000,00 

ISCEE  - Praia 8 69.500,00 690.500,00 

ISCEE – S. Vicente 1 7.500,00 70.500,00 

Jean Piaget – S. Vicente 3 22.500,00 220.500,00 

Jean Piaget - Praia 9 77.027,00 770.027,00 

Inst. Ciência J. Sociais 3 25.000,00 250.000,00 

Uni Lusófona – S. Vicente 19 164.500,00 1.640.500,00 

Uni-CV 6 47.000,00 470.000,00 

Única - Praia 3 30.000,00 300.000,00 

TOTAL 80 680.527,00 6.805.270,00 

 

Este esforço de envolvimento da Câmara Municipal no desafio de educação 

superior representa um impulso decisivo na estratégia de qualificação dos 

boavistenses, estabelecendo metas específicas e ambiciosas de serem eles 

a sustentar o desenvolvimento da Boa Vista. Importa salientar que as vagas 

cedidas aos jovens são garantidas pela autarquia através de protocolos 
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celebrados com as universidades sediadas em Cabo Verde e no estrangeiro, 

nomeadamente Portugal e Brasil. 

3.7 Infância, 3.ª Idade, Condição Feminina e Cidadania 

 

O mês de Junho, mês da Criança, foi marcado por diversas actividades, 

com destaque para o dia Internacional da Criança comemorado nos 

diferentes povoados com iniciativas dos Jardins Infantis, Escolas, dos pais 

e da sociedade de um modo geral. Embora em período de gestão corrente, a 

Câmara Municipal não deixou de ser protagonista no assinalar de tão 

importante período. 

Realizou-se um encontro com todas as monitoras dos Jardins Infantis da 

Câmara Municipal visando o levantamento das necessidades dos mesmos. 

Realizamos um vasto programa denominado “Natal dos Pequenos” em todos 

os povoados, com actividades diversas: Viver o Natal com Postais; com 

elaboração de postais e oficina de poesias; Tarde cultural (dramatização, 

poesias, dança, canção de natal, adivinhas); teatro infantil, dança e animação 

musical; concurso entre pequenos cantores; palestra subordinada ao tema 

“Importância da família para uma criança”; projecção de filmes infanto-

juvenil; lanches convívio. 

A Câmara Municipal realizou em todos os povoados o tradicional Lanche de 

Natal, acompanhado de actividades culturais. 

Comemorou-se o mês da mulher (Março) com diversas iniciativas 

descentralizadas pelos povoados, com o objectivo de aumentar os 

relacionamentos entre as mulheres e fortalecer os laços de amizade entre 

si. 

Os Munícipes foram ainda contemplados com palestras relacionadas com 

questões ligadas à Saúde, nomeadamente para assinalar o dia mundial contra 

as diabetes, em parceria com a Delegacia de Saúde.     

 

3.8 Transporte e Trânsito 

 

O aumento do parque-auto nesta ilha de forma tão vertiginosa como tem 

acontecido, confere maiores responsabilidades a esta Câmara Municipal, 

designadamente ao nível da disciplina do tráfego com a introdução de 
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sinalização de código; do estabelecimento de praças/parques de 

estacionamento; do licenciamento; da conservação das estradas, em 

particular das municipais, o que, como é óbvio, implica recursos que nem 

sempre estão disponíveis, tendo em conta a fraca ou nula colaboração do 

Governo, através do Instituto Nacional de Estradas, e a debilidade 

financeira do Município. Ao longo do ano findo: 

 Procedemos à colocação de novos Sinais verticais em Sal-Rei, Rabil e 

Bofareira para disciplinar o tráfego. 

 

 Colocámos placas sinaléticas em todas as localidades do Município; 

 

 Em estreita concertação com a Liga dos Condutores da Boa Vista, 

implementámos uma nova Praça de Táxi em Sal-Rei. 

 

 Colaborámos de forma muito estreita com a SDTIBM no processo de 

implementação de um projecto da Trilha para circulação de Moto4. 

Isto para atender à uma reivindicação da população no sentido de se 

disciplinar, senão proibir, a circulação daqueles veículos na orla 

marítima. 

 

 Foram feitas reparações pontuais nas vias públicas municipais. 

 

 

3.9  Comércio e Fiscalização 

 

O ano de 2012 também foi de profundas mudanças nas áreas do comércio e 

da fiscalização. 

Na área do comércio realçamos que, devido à suspensão do serviço de 

Licenciamento Comercial desde meados de Julho, no segundo semestre 

vimo-nos confrontados com um grande número de processos. Foram 

analisados e devidamente autorizados um total de 89 (oitenta e nove) 

processos, sendo 18 para Licenciamento inicial, 03 de Mudança de domicílio 

(local) e 68 para Renovação de licença. 
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Actividades comerciais com licenciamento inicial 

 
DESIGNAÇÃO LICENÇAS 

EMITIDAS 

Restaurante  04 

Comércio e Restaurante 02 

Mercearia  01 

Talho  01 

Video Club 01 

Venda Mista 02 

Gelataria 01 

Boutique 01 

Salão de Beleza 01 

Ginásio 01 

Escritório 01 

Snack Bar 01 

Loja Artesanato 01 

TOTAL 18 

Fonte: Serviço de Comércio da Câmara Municipal 

 

Sempre à procura das melhores formas de servir os utentes criamos a 

Direcção dos Serviços de Comércio. 

 

  Quadro 25 - Actividades Comercias 

 

Ano Imp. 
Mini  

Merc. 
Merc. 

Casa  
Arte 

Ambul. 
Bares  
 Rest. 

Ciber Pensão Escrit. 
Pronto 
  Vestir 

Misto Div. Total 

1996 02 - 44   21    02 03 - 72 
1997 - - 06   02    01 - - 09 
1998 - - 06   04    01 02 - 13 

1999 - - -   02    - - 03 05 

2000 - - 03   06    01 03 01 14 
2001 - - 03   07    02 01 03 16 
2002 - - 05   04    02 - 07 18 
2003 - - 08   19    08 01 02 38 
2004 - - 06   11    06 - 10 33 
2005 - - 08   08    05 05 05 31 
2006 - 02 03   06    01 02 05 19 
2007 - 01 04   03    09 01 06 24 
2008 - - 08   07    07 02 18 42 
2009 - 02 16   10    06 13 15 62 
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2010  01 07 07 11 05    06 02 08 47 
2011  08 04 13 01 12 03 02 03 06 04 - 56 

2012  1 2 12 - 15 1 - 2 8 9 2 51 
Baixas - 01 02 - - 03 - - - 01 02 - 8 

Total 02 13 127 20 12 121 03 02 03 61 36 83 483 

     Fonte: Serviço de Comércio da Câmara Municipal 

 
 

 

 Elaboramos Planos Semanais para o cumprimento das enormes 

exigências no que toca à Fiscalização das sempre crescentes 

actividades desenvolvidas na ilha, com a criação de equipas com 

enfoque no combate à venda ambulante, à polícia económica, licenças 

para construção e ocupação das vias públicas e controle da 

construção clandestina. 

 

 Reunimo-nos com a recente nomeada Chefe da Esquadra da Polícia 

Nacional e ficou acordado a cedência e disponibilidade de um Agente 

da Instituição Policial em todo e qualquer situação em que se mostrar 

necessário efectuar qualquer diligência; 

 

 O Pelouro, o Gabinete e toda a Equipa de Fiscalização actuaram em 

várias situações de conflitos entre vizinhos. A maioria das situações 

foi solucionada através de actos pedagógicos; 

 

 Fizemos vários mandatos de notificação e alguns Autos de Embargo 

de obras foram entregues aos transgressores; 

 

 Foram feitas várias apreensões de objetos ou artigos de 

contravenção e de produtos fora de prazo. Os produtos não 

perecíveis apreendidos foram leiloados no final do ano como de 

costume; 

  

 Verificou-se que ultimamente muitos munícipes têm colocado 

problemas de ruido urbano ou de vizinhança, não porque tenha 

aumentado esse comportamento proibido, mas porque as pessoas 

passaram a dar mais importância à questão do ruído. Passamos a 

actuar no sentido de normalizar a situação; 

 

 O Sr. Director do Gabinete do Ambiente e Fiscalização, acompanhado 

pelos Fiscais, visitou o Mercado Municipal e Feirantes para se inteirar 
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das situações de funcionamento destas infraestruturas e apresentar 

posteriormente propostas de melhorias; 

 

 Fez-se um trabalho de pesquisa, recolha e organização de Leis e 

regulamentos diversos nas várias áreas de atuação do Ambiente, 

Saneamento e Fiscalização. Todos os instrumentos legais de trabalho 

conseguidos foram organizados e remetidos à todos os Fiscais e 

criou-se uma pasta de arquivo para consulta rápida na sala desses – 

temos que dizê-lo - diligentes Colaboradores.  

 

3.10 Abastecimento de Água e Energia 

 

No que se refere a Água e Energia, o novo executivo camarário saído das 

eleições realizadas no dia 01 de Julho começou por fazer uma inventariação 

para conhecer a real situação destes sectores na ilha, através de visitas 

periódicas aos povoados; agimos de acordo com as prioridades estabelecidas 

no Plano de Actividades, mas também estivemos alertas para atender 

situações emergenciais. 

 

Passamos a fazer a limpeza regular dos tanques para ter melhor qualidade 

do combustível, o que proporciona maior durabilidade do motor; para evitar 

desvios, passamos a introduzir o combustível directamente nos motores. 

 

Instalamos eletricidade a alguns domicílios em Bofareira e Povoação Velha e 

também no jardim infantil de Estância de Baixo; 

 

Reorganizámos o funcionamento dos chafarizes municipais no que tange aos 

horários de funcionamento e entrega de receitas; 

 

Reorganizámos o sistema de identificação dos contadores de água e energia; 

 

Adoptamos um sistema de controlo das facturas de energia e água nos 

povoados; 

 

Nos povoados fizemos manutenção dos geradores e dos cabos da rede de 

distribuição.  

Garantimos o Abastecimento de água potável com autotanques à todos os 

povoados da ilha; 
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Colocação de dois reservatórios de cinco toneladas de água cada no chafariz 

de João. Galego; 

 

Reparação do reservatório de água na Povoação Velha; 

 

Em parceria com a empresa AEB, adquirimos materiais para ligação 

domiciliária à rede de abastecimento de água no Rabil; 

 

Colocação de um gerador novo na central de Povoação Velha, e aumento de 

horas de energia; 

 

Melhorias no abastecimento de energia eléctrica no povoado de Bofareira. 

  

3.11 Turismo e Desenvolvimento Económico 

 

No domínio don turismo as atribuições das Câmaras Municipais são muito 

reduzidas, de acordo com o estipulado na Lei 134/IV/95, de 03 de Julho 

[Estatuto dos Municípios]. 

 

No entanto, é de se realçar que este sector constitui um dos sectores com 

maior dinâmica de crescimento económico e social, na medida em que 

contribui consideravelmente para a entrada de divisas, bem como para a 

promoção do emprego. No caso concreto de Cabo Verde, e da Boa Vista em 

particular, representa um dos principais eixos de desenvolvimento 

económico, sustentado e com efeitos macroeconómicos importantes, 

sobretudo, na formação do Produto Interno Bruto (PIB). 

À SDTIBM - Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa 

Vista e Maio, de acordo com as atribuições conferidas pelo seu estatuto, 

incumbe, entre outras, o planeamento turístico das Ilhas da Boa Vista e 

Maio e toda a gestão das zonas turísticas especiais (ZDTI´s). Este papel 

vem sendo cabalmente desempenhado por esta sociedade 

Em 2012 deu-se continuidade à implementação do projecto “Turismo 

Seguro”, lançado em 2010 com as parcerias estabelecidas entre o Ministério 

da Administração Interna, Polícia Nacional, Direcção Geral do Turismo, 

Forças Armadas e Operadores Turísticos. 
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Esse importante projecto contou, a partir de 2011, com a participação da 

Câmara Municipal da Boa Vista, depois do pedido formulado para a 

comparticipação nas despesas da logística dos militares presentes na Ilha. 

O projecto visa combater e reprimir todo o tipo de criminalidade que possa 

prejudicar o turismo na ilha, em especial os assaltos a turistas que eram 

frequentes acontecerem em determinados pontos da Boa Vista que devido à 

sua localização favoreciam os assaltos e roubos. É com agrado que 

registamos que as estatísticas em termos de criminalidade não são 

expressivas, de acordo com a Esquadra da PN na ilha. 

 

Durante o ano de 2012, enquadrado na sua política de promoção da Boa Vista 

como um destino turístico por excelência, junto de potenciais investidores, 

a Câmara Municipal da Boa Vista fez-se representar num importante 

certame, a Expomar onde demonstrámos as potencialidades da ilha em 

relação às actividades ligadas ao mar, quer à pesca quer aos desportos 

náuticos. Igualmente demonstramos a grande riqueza em termos da 

Biodiversidade existente na Boa Vista. 

 

Organizámos em parceria com a Associação dos Filhos e Amigos da Boa 

Vista em Itália uma exposição de produtos da Boa Vista na casa “Tranoi” e 

uma noite cultural onde estiveram os artistas boavistenses Magala, Tio Lino 

e Juary Livramento. 

 

Apoio ao Investidor e Actividades Geradoras de Rendimento 
 

O Gabinete tem a finalidade de apoiar os agentes económicos e promover o 

tecido empresarial do concelho; prestar um serviço de atendimento e 

acompanhamento personalizado ao Munícipe/Investidor ou empresário nos 

serviços existentes na Câmara Municipal. 

A Missão do Gabinete de Apoio ao Investidor e Atividades Geradoras de 

Rendimento centra-se na promoção do desenvolvimento económico 

sustentado, informando sobre: 

 Oportunidades de investimento no concelho; 

 Potencialidades do território e perspetivas de crescimento; 

 Incentivos ao investimento no concelho; 

 Seminários, feiras e outros eventos; 
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 Enquadramento legal. 

Atividades realizadas 

 Contato com instituições dando conhecimento da criação do Gabinete 

e solicitando informações nas referidas áreas; 

 

 Apoio na elaboração de 6 projetos para financiamento no âmbito do 

FAAGER, segundo quadro abaixo: 

Área de 

Projeto 

Nº de 

Projetos 

Montante 

Solicitado 

Snack-bar 1 200.000,00 

Boutique 2 300.000,00 

Pecuária 2 689.000,00 

Comércio 1 387.000,00 

Total 6 1.576.000,00 

 

 Reunião com o BCN para esclarecimentos e ponto de situação sobre 

processamento do FAAGER, tendo recebido 36 projetos 

concorrentes que não foram financiados; 

 

 Aprovação de 1 projeto concorrente ao FESBEM na área da pecuária 

no valor de 2.000.000$00; 

 

Outras actividades: 

 

 Participação no FONARTES’12 – Fórum Nacional do Artesanato - em 

S. Vicente, onde se realizaram diversos fóruns tendo como tema 

central o surgimento de um novo setor denominado o setor das 

economias criativas em que se dá especial atenção ao 

empreendedorismo e se apresenta uma nova visão do setor do 

artesanato em Cabo Verde virado para a qualidade, imagem, marca, 

marketing e publicidade; 

 

 Ponto focal da CNDHC - Comissão Nacional para os Direitos Humanos 

e Cidadania – no município; 
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 Participação na formação de 4 dias para novos pontos focais da 

CNDHC, Cidade da Praia, Dezembro de 2012;  

 

3.12 Juventude  

A problemática da juventude vem assumindo nas sociedades 

contemporâneas desde sempre, e agora mais do que nunca, um carácter 

extremamente estratégico, o que vem implicando a adopção e implementação 

de políticas públicas específicas e transversais pelos poderes públicos. 

 

Entre nós, esta preocupação se coloca ao nível da governação autárquica, 

nomeadamente nos domínios de educação e formação profissional, de 

inserção no mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo, da 

protecção social, da habitação, para citarmos apenas estes. 

 

Cientes do papel decisivo e determinante que esta camada de população, 

portadora de uma fonte inesgotável de energia e de vontades, desempenha 

no processo de desenvolvimento social, cultural e económico da ilha e sendo 

eles (os jovens) o garante do futuro destas ilhas e da Boa Vista, em 

especial, esta edilidade, atenta às suas obrigações e atribuições, levou a 

cabo, no âmbito do seu plano de actividades para o ano de 2011, as seguintes 

actividade que tinham por objectivo a promoção e a protecção deste 

importante grupo etário:  

 

No domínio da Formação/Capacitação: 

 

 Formações (2) em RANGER – Guia Ambiental, promovida no âmbito de 

uma parceria entre a SDTIBM, a Turtle Foundation e a Câmara 

Municipal; 

 

 Com a nossa colaboração, foi promovida pela SDTIBM uma acção de 

formação profissional de recepcionista – Nivel II; 

 Realização de uma Acção de Formação em Informática Básica, cuja 

duração foi de 06 meses; 
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 Promovemos Formação em REVIT Architecture, com duração de 03 

meses, em parceria com a SDTIBM e o Ministério do Ambiente, 

Habitação e Ordenamento do Território; 

 

 Formação em Empreendedorismo, promovida através do Centro de 

Juventude, dirigida aos Alunos do 12.º Ano da Escola Secundária da 

Boa Vista e contou com a prestimosa colaboração do Formador Souto 

Amado do Centro de Emprego e Formação Profissional do Fogo; 

 

 Realizámos uma Formação em Dinamização e Preparação da Feira das 

Profissões, com a Formadora Suzana delgado do Ministério da 

Educação e Desporto, destinada a Professores da Escola Secundária 

da Boa Vista, Escola de Futebol “Euclides Costa”, Igreja do Nazareno 

e Voluntários; 

 

 Promovemos, através de uma acção conjunta entre os Centro de 

Juventude de Sal-Rei e Estância de Baixo e a Professora do EBI 

deste povoado, Gisela Pinto, um Curso de Francês destinado a 

crianças dos 09 aos 12 anos, ministrado pela Formadora voluntária 

francesa, Julie Virgili. O curso decorreu de 12 de Março a 06 de 

Junho; 

 

 Promovemos, através do Centro de Juventude de Sal-Rei, de Abril a 

Junho um Curso de Francês, destinado a jovens e adultos, ministrado 

pela formadora voluntária francesa, Julie Virgili;  

 

 Apoiamos a realização de um Curso de Inglês Básico e Intermédio, 

promovido pela Escola Francesa da Boa Vista e que decorreu de 12 de 

Março a 12 de Junho; 

 

 Promovemos a realização de um Curso de Alemão para jovens e 

adultos. 

 

Workshops no âmbito do Protocolo entre a Câmara Municipal da Boa 

Vista e a Universidade Lessius – Bélgica: 

 

 Workshops em Electricidade: (i) Prevenção e Segurança; (II) 

Electricidade Básica, realizados nos Centros de Juventude de Sal-

Rei, Fundo das Figueiras, e João Galego; 
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 Workshops em Primeiros Socorros, destinado a jovens e adultos e 

realizados nos Centros de Juventude do Rabil, João Galego e 

Bofareira.  

 

Projectos de Educação: 

 

 Realizámos sessões de videoconferêcia no âmbito do Projecto Povos, 

Culturas e Pontes em que foram intervenientes os professores da 

Escola Secundária da Boa Vista, da Escola Nun’Alves e também entre 

alunos das Escolas Primárias de Sal-Rei, Quinta dos Franceses e Sao 

João – Seixal. 

 No ambito do mesmo projecto, promovemos um intercâmbio entre  

professores da Escola Secundária da Boa Vista, da Escola Nun’Alves, 

ES Amora e José Afonso com a parceria da Associação Caboverdiana 

do Seixal; 

 Promovemos e realizámos, em parceria com a Escola Secundária da 

Boa Vista e a pedagoga Suzana Delgado do Ministério da Educação e 

Desporto, a IV Feira das Profissões, sob o lema “Vocação e 

Empreendedorismo”. O objectivo foi o de contribuir para estabelecer 

um elo entre as aspirações dos jovens quanto à escolha da profissão, 

as teorias de orientação vocacional e o princípio da extensão 

universitária. 

 

No domínio da Sensibilização/Informação: 

 

 Promovemos uma série de encontros com Jovens Dinâmicos em todos 

os povoados da ilha com a finalidade de conhecer os seus planos, 

projectos, problemas e ambições, bem como incentivá-los a 

desenvolver actividades desportivas, culturais e sociais a bem das 

respectivas comunidades.  Foram oportunidades sublimes para os 

jovens e a Câmara Municipal concertarem sinergias para as sempre 

crescentes e exigentes dificuldades que afectam essa camada; 

 

 No âmbito das comemorações do mês de Março, “Mês da Mulhrer”, 

promovemos e realizámos as seguintes actividades: (a) Workshop de 

Aerobics com a monitora Isabel Rorales, para consciencializar as 

Mulheres sobre a importância  da prática de exercícios físicos; (b) 
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Marcha “Não à Violência Contra as Mulheres” pelas ruas da cidade 

de Sal-Rei, visando chamar a atenção de toda a população do 

problema da violência contra as Mulheres; (c) workshop de 

Massoterapia e Estética; (d) Exposição de pintura “Beleza ao 

Feminino”, da autoria da artista Flávia Forti; 

 

 Com a nossa colaboração, foram realizadas pela Liga Caboverdiana 

Contra o Cancro e o Centro de Saúde da Boa Vista duas palestra 

sobre “Prevenção do Cancro e Promoção da Saúde”, nos Centros de 

Juventude de Sal-Rei e João Galego; 

 

 Apoiamos a realização das seguintes palestras promovidas pela Escola 

de Futebol “Euclides Costa”: (a) “Doenças Dentárias (Causas e 

Consequências); (b) “A Família na Formação do Indivíduo”, para 

assinalar o Dia Mundial da Família (15 de Maio); (c) “Desporto e 

Saúde”; 

 

 Caminhada sob o lema “Maio, Mês do Coração”, realizada em 

parceria com o Centro de Saúde da Boa Vista visando sensibilizar 

toda a população sobre a importância da prática de exercícios físicos 

como factor de protecção cotra as doenças do coração; 

 

 No âmbito das festividades de São João, promovemos e realizamos, 

em parceria com a CCCDrogas, uma palestra sobre o tema 

“Alcoolismo vs Juventude”, que contou com a animação da Psicóloga 

da Comunidade Terapêtica de Granja de S. Filipe, Drª Silvia Ramos. O 

evento teve lugar na Escola Primária de Fundo das Figueiras; 

 

 Participamos conjuntamente com a Cruz Vermelha, Club Ambiental, 

Grupos de Jovens, Escola de Futebol “Euclides Costa”, na organização 

e realização da Marcha pela ruas de Sal-Rei sobre o tema “Drogas 

geram Violência” para assinalar o Dia Mundial de Luta Contra as 

Drogas”. O objectivo foi o de sensibilizar toda a sociedade sobre os 

malefícios do uso das drogas, particularmente o aumento da violência 

entre Grupos de Jovens na Boa Vista e, ao mesmo tempo, prestar 

homenagem ao jovem Bitin, assassinado no dia 14 de junho; 

 

 Aula de Acompanhamento e Reforço Escolar, realizada durante 

todo o ano lectivo, sob a orientação da Srª Tânia Andrade, , tendo 
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como alvo alunos do EBI e do Secundário com o objectivo de os 

ajudar na dimensão académica dando orientações e apoio 

especializado,; 

 

 Programa 100% Jovem, transmitido pela Rádio Comunitária, durante 

todo o ano, quinzenalmente, às terças feiras das 17H00 às 18H00. 

Sob a orientação da psicóloga Roberta Fragalá, o objectivo foi e é o 

da criação de um espaço radiofónico, visando unir o entretenimento 

ao género educativo-cultural e assim auxiliar os jovens, dando-os 

oportunidades de debater os mais diversos temas tendo sempre como 

pauta a educação. Temas já desenvolvidos: Namoro na adolescência; 

Homossexualidade; Transtorno alimentar; 

 

 Conversas Abertas, realizadas no Centro de Juventude com o 

objectivo de debater os mais diversos temas tendo sempre como 

pauta a educação de uma forma descontraída. Temas já 

desenvolvidos: Tudo Sobre Drogas- - Movimento Diga “NÃO”, em 

parceria com a Igreja Universal do reino de Deus; O que é 

Menstruação? em parceria da farmacêutica Itzia Quintino, tendo 

como público alvo adolescentes da escola Secundária da Boa Vista; 

 

 Serão de Filmes, em parceria com Rapaz de Bom Sossego destinado à 

ocupação de tempos livres dos jovens; 

 

 Jogos Globais da Paz, realizados numa parceria entre o CJ, o CDS e 

a Delegação do Ministério da Educação e Desporto. As actividades, 

destinadas ao público em geral e que decorreram de 21 de Setembro 

a 09 de Novembro, foram as seguintes: Palestra Sobre Violência; 

Marcha por um Cabo Verde Sem Violência; Tarde de Jogos de Mesa 

no pátio do CJ de Sal-Rei; 

 

 Gala de Pequenos Cantores, realizada a 15 de Dezembro no Polivalente 

djidjung, com crianças dos 08 aos 12 anos de idade, cujo objectivo foi 

de estimular a criação artística, incentivar o aparecimento de novos 

talentos, estreitando os laços culturais, promovendo no público 

infanto-juvenil o gosto pela música; 
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 Com o objectivo de proporcionar vivências natalícias, principalmente 

para as nossas crianças e população em geral, foi construído na Praça 

santa Isabel um Presépio de Natal; 

 

 Aula de Teatro e Música, com o objectivo de enriquecer o mundo da 

criança, diversificar metodologias de ensino/aprendizagem e 

ocupação de tempos livres, sob a orientação da psicóloga Roberta 

Fragalá; 

 

 Comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA. Para assinalar a 

data foram realizadas várias actividades numa parceria entre o CJ, 

CDS, ASA e a Biblioteca Municipal. No estádio Arsénio Ramos, na 

Praça Santa Isabel e no bairro das Barracas decorreram de 30 de 

Novembro a 04 de Dezembro acções de Sensibilização preventiva e 

Educativa; actividades desportivas, informação; distribuição de 

preservativos, animação musical, conversa aberta, depoimentos de um 

portador de VIH. 

 

Quadro 26 – Festas Religiosas e Culturais 

 
Nome Data Zona Actividades Observação 

Santa Isabel 04 Julho Vila Sal-Rei Religiosa/Cultural Dia do 

Município 

Festival na Praia 

d’Cruz 

Agosto Vila Sal-Rei Cultural  

Santa Cruz 03 Maio Rabil Religiosa/Cultural  

Pedrona 04 Maio Rabil Cultural  

São Roque 16 Agosto Rabil Religiosa  

Cruzinha Lolo 28 Maio Est. Baixo Cultural  

Santo António 13 Junho Povoação Velha Religiosa  

São Roque 08 Maio Povoação Velha Religiosa/Cultural  

Nª Sª Conceição 08 Dez. Povoação Velha Religiosa/Cultural  

Nª Sª de Piedade 15 Agosto João Galego Religiosa/Cultural  

Reis 06 

Janeiro 

João Galego Religiosa/Cultural  

S. João Baptista 24 Junho F. Figueiras Religiosa/Cultural  

S. Joãozinho 25 Junho Cabeça. 

Tarafes 

Religiosa/Cultural  

Nª Senhora da Paz 03 Agosto Bofareira Cultural  

 

Estas datas e romarias do Município são anualmente incentivadas e apoiadas 

material e financeiramente pela Câmara Municipal. 
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3.13 Desporto 
 

A área do desporto tem ocupado um lugar central nas opções políticas da 

Autarquia Boavistense. A este importante sector de governação municipal 

temos canalizado boa parte dos nossos parcos recursos, quer seja 

directamente criando melhores condições em termos de infra-estruturas 

desportivas, quer ainda através das parcerias estabelecidas com os diversos 

agentes desportivos da Ilha. 

De entre as acções implementadas, e que fizeram parte do plano de 

actividades, ressaltamos as seguintes: 

 Realização de encontros de trabalho com os Clubes Federados, Não 

Federados e Associações Regionais de todas as modalidades 

desportivas existentes na ilha; 

 

 Manutenção das Infraestruturas Desportivas Municipais; 

 

 Apoio financeiro ao Grupo-Equipa “Velha Guarda” na digressão a Paris, 

França; 

 

 Concedemos apoio em materiais desportivos e financeiro à equipa 

Campeã Regional de Futebol da Boa Vista; 

 

 Apoio com troféus aos Jogos Escolares do Ensino Básico Integrado; 

 

 Realização do Torneio Inter-Povoações com as equipas Não 

Federadas; 

 

 Assinámos Contratos-Programa com as Associações e Clubes 

Desportivos; 

 

 Concedemos apoio financeiro e em materiais desportivos às Escolas 

de Iniciação, Clubes Não Federados, Escolas do EBI, Escola 

Secundária e à todos os Campeões Regionais nas modalidades de 

Andebol, Futebol, Atletismo e Ciclismo; 
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 Fizemos distribuição de equipamentos desportivos a grupos 

organizados em todos os Povoados; 

 

 Realizamos várias actividades desportivas por ocasião de datas 

festivas: Páscoa, Santa Cruz, Cruz Nho Lole, Santo António, S. João 

Baptista, Festas do Município e de Santa Isabel. Envolvemos os 

jovens a participar nas diversas modalidades desportivas, tais como: 

futsal masculino e feminino; futebol sub-15; andebol masculino; 

basquetebol e futebol com as escolas de formação; voleibol; hipismo; 

atletismo; ciclismo; regata; jogos de mesa; natação; capoeira; salto 

em altura; salto em comprimento e Karaté; 

 

 Apoiamos a Associação Regional de Futebol na formação de 

Treinadores e Arbitragem; 

 

 Apoiamos a Associação regional de Atletismo na corrida Internacional 

“Ultramaratona”; 

 

 Realização de várias actividades desportivas na Praia Diante durante 

o Verão 2012; 

 

 Realização do “Natal Desportivo” em todos os Povoados; 

 

 Recrutamos um Técnico/Coordenador para trabalhar com os jovens 

de todos os Povoados da Ilha nas modalidades de andebol, 

basquetebol e voleibol; 

 

 Mobilizámos e promovemos a criação de todas as associações das 

modalidades de salão. As de andebol e basquetebol já estão 

empossadas e a de voleibol está em andamento para a sua 

oficialização, visto ser a primeira vez que teremos uma associação; 

 

 

 Apoio à Associação Abadá Capoeira da Boa Vista no desenvolvimento 

de projectos sociais e sensibilização à população, com o patrocínio de 

camisolas e folhetos para a campanha; 
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 Patrocínio ao atleta Adilson Spencer Varela na participação na prova 

Internacional “100km del passatore”, em Itália, entre os dias 26 e 27 

de Maio; 

 

 Instalámos e inaugurámos 03 (três) fitness park em Sal-Rei e no 

Rabil; 

 

 Participação de uma delegação da Câmara Municipal da Boa Vista na 

inauguração da Pista Atletismo no Estadio Marcelo Leitão, no Sal. 

 
Quadro 27: Subsídios atribuídos aos Clubes Desportivos e Associações 2009/2012 

Nº Nome dos Clubes 
Montante disponibilizado 

2009 2010 2011 2012 
01 Juventude Clube do Norte 100.000$00 100.000$00 100.000$00 100.00$00 

02 Sport Clube Sanjoanense 100.000$00 100.000$00 100.000$00 100.00$00 

03 Onze Estrelas Clube da Bofareira - - 100.000$00 100.00$00 

04 Clube Desportivo de Estância de Baixo 80.000$00 80.000$00 80.000$00 80.000$00 

05 Sport Clube África Show 80.000$00 80.000$00 80.000$00 80.000$00 

06 Sporting Clube da Boa Vista 70.000$00 70.000$00 70.000$00 70.00$00 

07 Associação Académica e Operária da Boa 

Vista 

70.000$00 70.000$00 70.000$00 70.00$00 

08 Sport Clube Sal-Rei da Boa Vista 70.000$00 70.000$00 70.000$00 70.00$00 

09 Associação Regional Andebol B.Vista - - 50.000$00 50.000$00 

10 Associação Regional Ciclismo B.Vista - - 50.000$00 50.00$00 

11 Associação Regional Atletismo B.Vista - - 50.000$00 50.00$00 

12 Associação Regional Basquetebol B.Vista - - 50.000$00 50.00$00 

13 Associação De Músicos da Boa Vista 60.000$00 60.000$00 60.000$00 60.00$00 

14 Associação da Terceira Idade 50.000$00 50.000$00 50.000$00 50.00$00 

15 Associação Abadá Capoeira da Boa Vista - - 60.000$00 60.00$00 

16 Jardim Infantil “Paróquia Francisco de Sales” - - 50.000$00 50.00$00 

17 Jardim Infantil “Sorriso das Crianças” - - 40.000$00 40.00$00 

18 Associação dos Moradores das Barracas - - 100.000$00 60.000$00 

19 Associação dos Guineenses da Boa Vista - - 100.000$00 60.00$00 

20 Associação dos Senegaleses na Boa Vista    60.00$00 

21 Grupo Teatral “Nova Casa” - - 176.000$00  

22 Casa Racionalista Cristão de Sal-Rei - - 300.000$00  

23 Grupo Teatral “Casa BNova”    80.00$00 

24 Associação dos Amigos dos Animais da Bubista    60.000$00 

25 Associação dos Moradores das Barracas    60.000$00 

26 Associação WW (Wind & Wave)     60.000$00 

              Total…………………………………………………………… 680.000$00 680.000$00 1.806.000$00 
1.880.000$00 
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3.14 Solidariedade, Promoção e Habitação Social 

A acção no domínio da promoção social é uma das competências prioritárias 

da autarquia local, que exige a mobilização de recursos, a união de esforços 

de toda a sociedade e a implementação de práticas articuladas entre as 

diferentes instituições, para uma intervenção gradual e sistemática 

tendendo ao progresso da qualidade de vida dos munícipes. 

A luta pela erradicação da pobreza e exclusão social, fenómenos 

multidimensionais, ordenam a prática da adaptação de estratégias capitais 

de elaboração e implementação de políticas sociais filantrópicas, como o 

empoderamento da população, o desenvolvimento de aptidões pessoais e a 

reorientação dos serviços, tudo isso, para o bem-estar pleno através da 

melhoria da condição de saúde da população e da diminuição da injustiça 

social.  

A seguir apresentamos as acções desenvolvidas pela Câmara Municipal 

através do respectivo pelouro que vem sendo assessorado pelo Gabinete de 

Promoção Social, no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012. 

Para efeito de sistematização, estas acções estão divididas em três pontos 

essenciais, sendo o primeiro, o atendimento e apreciação de pedidos de 

apoio dos munícipes que por sua vez, subdivide-se nos eixos saúde, 

habitação, solidariedade e acção social; o segundo diz respeito à 

organização e participação em actividades e, por último, o terceiro, faz 

referência à elaboração e implementação de projectos sociais. 

1. ATENDIMENTO E APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE APOIO DOS 

MUNÍCIPES 

A) EIXO SAÚDE 

Tendo em consideração a realidade do sector da saúde na ilha, em que não 

há um hospital, apenas um Centro de Saúde na cidade de Sal Rei, com 

médicos clínico geral e USB´s nos restantes povoados para onde os médicos 

se deslocam para dar consultas periodicamente, não são efectuados todos 

os exames de diagnóstico, e portanto, as pessoas têm de se deslocar à São 

Vicente ou Santiago para consultas de especialidades diversas e realização 

de determinados tratamentos e exames de diagnóstico que não são feitos 

na Boa Vista. Muitas pessoas não dispõem de meios financeiros e de 
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benefícios sociais para financiar esta viagem e recorrem, com frequência, à 

autarquia a fim de requerer este apoio. 

No eixo da saúde foram atendidos, acompanhados e encaminhados um total 

de (16) casos que solicitaram apoio para realização de tratamentos médicos, 

exames de diagnóstico e consultas fora de Boa Vista, nos hospitais Dr. 

Baptista de Sousa em São Vicente, Dr. Agostinho Neto em Santiago e na 

ilha do Sal. Dos dezasseis casos, onze (11) foram apoiados pela autarquia, 

seis (6) foram encaminhados para parceiros sociais, como é o exemplo do 

Centro de Desenvolvimento Social, dois (2) foram indeferidos e nenhum 

ficou pendente. Para o Hospital Dr. Baptista de Sousa em São Vicente 

foram evacuados cinco (5) casos e para o Hospital Dr. Agostinho Neto em 

Santiago o mesmo número. 

 

Quadro 28: Área de Saúde, tratamento e evacuação médica 

N.º Data Apoio solicitado Encaminhamento/Despacho Orçamento 

1 26/01/12 Bilhete de passagem ida p/ 

tratamento médico 

Deferido 12.100$00 

2 15/02/12 Bilhete de passagem p/ tratamento 

médico 

Encaminhado para o Centro de 

Desenvolvimento Social 

 

3 23/02/12 Bilhete de passagem ida e volta p/ 

tratamento médico 

Deferido  24.300$00 

4 06/03/12 Consulta  Deferido  1.500$00 

5 19/03/12 Financiamento de tratamento médico Indeferido   

6 21/03/12 Bilhete de passagem ida e volta p/ 

tratamento médico 

Encaminhado para o Centro de 

Desenvolvimento Social 

 

7 29/03/12 Evacuação médica para Dakar Indeferido (sem bases legais)  

8 03/04/12 Bilhete de passagem ida e volta p/ 

tratamento médico 

Encaminhado para o Centro de 

Desenvolvimento Social 

 

9 18/04/12 Financiamento óculos graduados e 

prótese ocular 

Deferido 33.800$00 

10 17/05/12 Bilhete de passagem ida p/ 

tratamento médico 

Deferido 6.900$00 

11 09/05/12 Bilhete de passagem ida p/ 

tratamento médico 

Deferido 5.200$00 
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12 13/06/12 Bilhete de passagem ida e volta p/ 

tratamento médico 

Deferido 24.300$00 

13 20/06/12 Bilhete de passagem ida e volta p/ 

tratamento médico 

Deferido 26.300$00 

14 22/06/12 Bilhete de passagem ida e volta p/ 

tratamento médico 

Deferido 26.300$00 

15 22/06/12 Bilhete de passagem ida e volta p/ 

tratamento médico 

Deferido 20.400$00 

16 06/07/12 Financiamento de exame diagnóstico Deferido 3.500$00 

 

B) EIXO HABITAÇÃO 

Na sequência dos esforços conjuntos entre a Câmara Municipal da Boa Vista 

e o Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, na 

busca de soluções que tendem a melhorar as condições habitacionais da 

comunidade de Chã de Salinas, localmente denominado por Barraca, foi 

desenvolvido um protocolo de colaboração entre ambos, que se materializa 

na criação de um Gabinete de Apoio Técnico Local (GATL), formado por uma 

equipa interdisciplinar, que se propõe criar, intervir e implementar 

estratégias que promovam a participação dos moradores e a cooperação das 

empresas e entidades que desenvolvem as suas actividades na ilha da Boa 

Vista.  

Neste sentido, no dia 13 de Abril foi realizada uma sessão pública de 

apresentação formal da equipa que compõe o GATL, do Projecto de 

Intervenção no Bairro de Chão de Salinas e as estratégias urbanas e sociais 

que estruturam a sua aplicação. 

No prosseguimento dos seus objectivos, o GATL realizou, já em Abril, a 

Primeira Jornada de Acção Social no citado bairro, promovendo diversas 

actividades, tais como: informações sobre o GATL; campanha de limpeza; 

palestra sobre o cancro da mama e saúde dentária; distribuição gratuita de 

preservativos; torneios de jogos diversos. Também o Serviço de Registos e 

Notariado participou dessas actividades, fornecendo várias informações, 

nomeadamente sobre os procedimentos do registo de crianças. 
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C) EIXO SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL 

No que diz respeito à solidariedade e acção social, em virtude de um 

incêndio ocorrido numa residência no bairro da Barraca, uma família foi 

apoiada com um colchão no valor de 14.500$00 (catorze mil e quinhentos 

escudos). 

Realizamos lanches de natal para os Idosos na cidade de Sal-Rei e nos 

Povoados de Bofareira, Povoação Velha, Rabil, João Galego, Estância de 

Baixo, Cabeça dos Tarafes e Fundo das Figueiras.  

Feira das Comunidades: tendo em conta que a ilha da Boa Vista se torna 

cada vez mais cosmopolita e multicultural, onde encontramos representação 

de comunidades de vários países e levando em consideração que muitas 

vezes integração não é fácil, achamos conveniente promover actividades que 

facilitam a integração das comunidades imigradas, mostrando as suas 

potencialidades através de exposições daquilo que têm de melhor nos seus 

países de origem. O evento juntou num mesmo espaço comunidades da Guiné 

Bissau, China, Senegal, Nigéria, Itália, Portugal, Brasil, Espanha e 

caboverdianos, sempre com o objectivo de tornar mais transparente as 

políticas da Autarquia engajada na promoção da integração do imigrante num 

ambiente de paz, sã convivência e de respeito pela multiculturalidade. A 

Feira foi realizada no âmbito dos Jogos Globais da Paz em parceria com o 

CDS, o Centro de Juventude e a Delegação do Ministério da Educação e 

Desporto. 

Realizámos um encontro com todas as Monitoras dos Jardins Infantis com 

vista ao levantamento das necessidades daquelas unidades de educação. 

 

2. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADES 

Durante o mês de Março, estivemos envolvidos, através do Gabinete de 

Promoção em acções de celebração do “Mês da Mulher” e da importância 

desta na sociedade. Das actividades realizadas destacam-se: palestra sobre 

Prevenção do Cancro; Workshop de aerosalsa e massoterapia; marcha pelo 

Fim da Violência Contra as Mulheres; e exposição de pintura “Beleza ao 

Feminino – II Edição”. 
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Tivemos participação activa na IV Feira das Profissões realizada em 

frente ao Centro de Juventude de Sal-Rei. 

3. ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS SOCIAIS 

 

Foi elaborado o Projecto Educação para a Saúde intitulado “Aprendendo os 

Hábitos de Higiene Corporal Brincando”, que pretende, especialmente, 

ensinar hábitos e práticas de higiene corporal para crianças de tenra idade, 

incentivando-as a conhecer e a cuidar do próprio corpo. O projecto surgiu 

da premência de se introduzir esta temática no Jardim Infantil “Pietro 

Pancini”, que acolhe um total de 103 crianças dos zero aos seis anos de 

idade, oriundas das camadas mais desfavorecidas da ilha das Dunas, como é 

o caso do Bairro Chã de Salinas, mais conhecido por Barraca, que 

apresentam uma grande necessidade de cuidados com o seu corpo. O 

orçamento do projecto é de 32.000$00 (trinta e dois mil escudos) e ganhou 

o concurso de financiamento de microprojectos efectuado pela FICASE. 

3.15 Cultura 

Este Pelouro, pela sua importância no contexto de desenvolvimento da Boa 

Vista e na consolidação e preservação da nossa identidade como povo, vem 

merecendo da Câmara Municipal uma atenção muito especial.  

 

Continuamos a aposta no aprofundamento e diversificação das 

manifestações culturais no Município, direccionadas para vários públicos. 

 

Por isso, foram realizadas ao longo do ano findo as seguintes actividades, 

para além de outras acções de que este relatório vem dando conta: 

   

 Foram concedidos vários apoios a grupos de jovens que se dignaram 

apresentar projectos para a realização de desfiles carnavalescos. 

Foram projetos não só da cidade de Sal-Rei, mas também de povoados 

como Fundo das Figueiras, dos Amigos de Guiné, da zona das Barraca, 

dos alunos do Liceu da Boa Vista, do grupo Vindos do Espaço do Rabil, 

Estrelas da Boa Vista, Grupo Carnavalesco de Boa Esperança. À todos 

estes pedidos a Câmara Municipal, através do Gabinete de Juventude 

e Cultura, respondeu positivamente atribuindo um apoio financeiro 

que garantisse a saída dos mesmos para o desfile de Carnaval.   
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 Durante o mês de Fevereiro a Câmara apoiou ainda a vinda do 

violinista Nhô Nani e sua Banda segundo um projeto apresentado por 

um promotor de eventos da ilha. 

 

 No mês de Março, conhecida como o “Mês do Teatro”, segundo uma 

proposta devidamente orçamentada apresentada por um promotor de 

eventos à Câmara da Boa Vista tendo em vista a presença do grupo 

teatral Juventude em Marcha, o Pelouro da Cultura, através do 

Gabinete de Juventude e Cultura, disponibilizou uma contribuição que 

permitisse ao promotor a presença do mesmo grupo na ilha.  

 

 No mês de Abril, de 1 a 15, decorreram as actividades da Páscoa 

Desportiva e Cultural, que decorreram em todos os Povoados da ilha. 

As atividades foram diversas e muito proveitosas, pois englobaram 

uma abertura musical na praça de Santa Isabel; Filmes Infantis na 

Zona Norte; Encontro/Intercâmbio com jovens na Povoação Velha; 

espetáculo infantil no Polidesportivo Djidjung; exposição da Escola de 

Olaria na Biblioteca Municipal; concurso de Dança Tradicional na 

Bofareira e espetáculo de encerramento na Estância de Baixo.  

 

 O Gabinete de Juventude e Cultura começou a trabalhar uma 

proposta de parceria apresentado pela Casa Velha designada MTV 

2012 onde se pretende descobrir novos talentos da música, vozes e 

instrumentistas, na Boa Vista e no resto do país. 

 

 No mês de Maio, este Pelouro trabalhou juntamente com a Delegação 

Municipal do Rabil a Programação e realização das Festas de Santa 

cruz e Pedrona, que aliás começaram a 22 de Abril e terminaram a 4 

de Maio de 2012. Para a materialização das actividades programadas, 

a Câmara Municipal concedeu apoio financeiro e logístico a uma 

Comissão Organizadora nas suas várias propostas apresentadas, bem 

como garantiu a presença dos grupos musicais que animaram o baile 

popular. 

  

 As aulas de violão foram descentralizadas, e já em Maio tiveram 

seu início em alguns Povoados, após uma distribuição de 5 violas e 5 

cavaquinhos para cada um deles. Em outros tivemos dificuldades em 

encontrar um tutor disponível.  
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 Ainda no mesmo mês foi realizada uma exposição do artista plástico 

da ilha do Fogo e residente nos Estados Unidos da América, José 

Pereira, que decorreu de 04 a 06 na Biblioteca Municipal.  

 

 Foi colocada a Placa de RNSALAS (Rede Nacional de Salas) no Centro 

de Juventude de Sal-Rei, num projeto do Ministério de Cultura ao 

qual a Câmara Municipal da Boa Vista não podia dissociar-se.  

 

 Como vem sendo hábito, a Câmara Municipal apoiou financeiramente a 

Comissão Organizadora das Festas de Cruz de Nhô Lole, em 

Estância de Baixo, para que as actividades decorressem como 

esperado. É uma festa tradicionalmente rija, bonita e com raízes 

culturais bastante fortes nesse Povoado. As actividades realizadas 

durante esta festa foram: torneio de damas; torneio de uril; torneio 

de bisca; torneio de futsal masculino e feminino; feira popular; 

kutchida de midje; tokatina de tambor; noite cultural roda de 

capoeira e dança; torneio de veteranos com a participação de uma 

equipa do Sal; noite cultural com o grupo musical Unisson; matiné 

dançante e baile popular; 

 

 Com o início do mês de Junho e em plenos preparativos para as Festas 

Juninas. 

 

A Câmara Municipal adquiriu alguns equipamentos musicais para batucada, 

com a finalidade de trazer as crianças para uma prática que eles tanto 

apreciam e fazê-las evitar comportamentos desviantes adquirindo o gosto 

pela música/instrumentos musicais. 

 

Também, e como acima referido fez a preparação e a realização das Festas 

de Santo António e de São João Baptista, que foram organizadas por 

comissões aos quais a Câmara Municipal atribuiu apoio financeiro e logístico 

na realização das atividades propostas. O trabalho das comissões foi 

meritório, pois das diversas actividades realizadas viu-se um pouco do que é 

a tradição e a cultura destas festas, com o sagrado e o profano de mãos 

dadas. 
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A festa de São João decorreu de 10 a 25 de Junho. Porém, foi a única em 

que não se conseguiu realizar o tão proclamado baile popular que previa a 

atuação do cantor Jorge Neto e Banda devido à falta de barcos na ligação 

marítima da Cidade da Praia para Boa Vista que impediu a vinda em tempo 

útil dos equipamentos necessários para o efeito, não obstante todo o 

esforço feito pelo Gabinete de Juventude e Cultura para que o baile fosse 

realizado. 

 

 

 A Câmara Municipal apoiou, financeiramente e na logística, o festival 

da Barraca que se realizou nos dias 1 e 2 de Junho. Para este festival 

a Câmara patrocinou a vinda e estadia do artista Guineense Patchi di 

Rima.  

 

 No mês de Julho celebraram-se as Festas do Município e de Santa 

Isabel. No ano findo, por motivos alheios à Câmara Municipal, 

infelizmente, houve pouca adesão da população às atividades 

propostas. Foram realizadas várias atividades culturais e desportivas 

que tiveram seu início a 12 de Junho e terminaram no dia 5 de Julho 

com a habitual entrega de prémios e troféus das atividades 

realizadas. 

 

 Organização e Realização da XXIII Edição do Festival Praia de 

Cruz, 24 e 25 de Agosto. Foi criada uma comissão e desenhado um 

novo projeto para a estrutura da praia, estacionamento e organização 

de veículos bem como um backstage que pela primeira vez foi 

implementada no Festival. em relação ao saneamento, foi feito um 

plano onde a perspetiva foi ter uma equipa organizada em grupos em 

que a praia seria limpa permanentemente. A equipe de 

energia/transito e transporte também fez um bom trabalho, apesar 

de uma ou outra falha notada na parte de iluminação do parque de 

estacionamento. A montagem da estrutura férrea do palco, a 

montagem das barracas, as passagens/hospedagens e protocolo foram 

feitas a tempo. O ponto mais positivo desta organização foi o 

trabalho realizado pela fiscalização que funcionou em pleno e sem 

dar muito nas vistas assim como é pretendido. Do ponto de vista da 

moldura humana que se deslocou à da Praia de Cruz durante os dois 



87 

 

dias de festival, e pela reação da mesma, a organização que trabalhou 

na XXIIIª Edição do festival está de parabéns. 

  

 

 Jazz ao Ar Livre. Com o objectivo de proporcionar aos Munícipes 

momentos de descontração e convívio na quadra natalícia, foi 

realizado um concerto na Praça Santa Isabel intitulado “Jazz ao Ar 

Livre” que contou com a parceria dos grupos Friends Bands, Duo Vista 

e o artista Patrick. O objectivo central desse evento foi o de criar na 

população o gosto por outras manifestações culturais e, ao mesmo 

tempo, criar um senso apurado e crítico para a diversidade cultural e, 

em específico, aproveitar as sinergias dos grupos envolvidos. 

 Comemoração do Dia Mundial da Cultura. O objectivo geral dos 

eventos realizados nos dias 18/19 de Outubro foi o de chamar a 

atenção para a defesa da nossa Cultura que deve merecer destaque a 

todo momento. Em específico, quisemos ao mesmo tempo reunir o 

público boavistense em geral e em especial os agentes culturais, 

oferecer-lhes um momento de reflexão, debate, socialização e troca 

de ideias sobre o nosso património imaterial (a Morna), mas também 

um momento único e memorável onde pudessem ouvir e apreciar a boa 

música cabo-verdiana. Realizamos um Workshop para apresentação do 

tema “Mornas da Boa Vista” da autoria de José Mosso (Romeu), com 

o convidado Eutrópio Lima da Cruz. Os aristas participantes foram: 

Gaby, Calú Sal, Romeo, Bonifácio, Carlos Lopes e Xiomara Barbosa 

(ambos do “Talentu Strela”) e Tio Lino. 

Tivemos ainda uma exposição artística durante os dias já referidos, 

no Centro de Juventude de Sal-Rei, com a participação de vários 

artesãos locais nas áreas de: pintura, olaria, cerâmica, cestaria, 

produtos reciclados e outros. Promovidos pela CMBV, os eventos 

contaram com o patrocínio directo da: ASA, IMOTUR SA, PENSÃO 

SANTA ISABEL, HOTEL MARINE CLUB, ESPLANADA SILVES e 

BOA VISTA EXCLUSIVE.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Durante o ano transacto os projectos concebidos e agendados pela 

Biblioteca Municipal foram desenvolvidos no intuito de aproximar mais os 

leitores através de actividades lúdico-pedagógicas. Um dos sucessos das 
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mesmas foi a criação do Grupo de Teatro e Dança, do qual já foram feitas 

várias apresentações públicas. 

  

Grupo de Teatro e Dança – é composto por 20 (vinte) crianças com idade 

compreendida entre os 6 e os 12 anos. Para além da ocupação dos tempos 

livres, o grupo se propõe o importantíssimo papel de usar a dança e o teatro 

como uma prática pedagógica favorecendo a criatividade, no processo de 

construção do conhecimento; desenvolvimento da comunicação, da 

sensibilidade, da afectividade, das relações interpessoais, do juízo crítico 

através de uma metodologia de ensino que visa promover a interacção dos 

aspectos motor, cognitivo, afectivo e social do aluno. Outro objectivo é 

estimular para que em todas as escolas, povoações, comunidades locais se 

formem grupos dessa natureza constituídos por crianças e jovens. 

 

Exibição de documentários juvenis – Durante o mês de Abril, assistiu-se à 

exibição de documentários juvenis, cujo grupo alvo foram os alunos do 7º 

ano. Utilizando diferentes tipos de linguagens como meio para produzir, 

expressar e comunicar ideias e interpretar o mundo, os documentários 

audiovisuais criaram um ambiente propício para abordar diferentes temas 

pedagógicos. 

Grupos de Discussão – em Janeiro foi criado um grupo para discussão do 

tema “Valor da Amizade”, cujo grupo alvo foram os alunos da Biblioteca 

Municipal. No período Janeiro/Fevereiro, grupo alvo foram Jovens da 

Igreja do Nazareno e Alunos da Escola Secundária da Boa Vista, o tema 

abordado foi “Transtorno Alimentar”. O objectivo foi o de levar os jovens a 

tomar consciência sobre a importância de uma alimentação equilibrada. 

Igualmente, em Fevereiro, foi criado o Grupo de “Afinidade e Cultura 

Geral” para discussão do tema “Par Perfeito” visando os Jovens da Igreja 

do Nazareno. 

Leitura Animada – enquadrado no projecto “Um Livro, Um Amigo” visava os 

alunos do 5.º e do 6.º Ano de Escolaridade com o objectivo de promover 

hábitos de leitura, desenvolver a capacidade de comunicação oral, 

desenvolver emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. 

 

Grupo de Estudo – o grupo de estudo é um processo educativo que envolve o 

aluno em actividades de estudos temáticos, sob orientação de um educador. 
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Com base neste conceito, criámos o grupo de estudos na Biblioteca 

Municipal, o qual tem tido óptimos resultados. 

 

Desenvolvimento de Método e Hábito de Estudo – a Biblioteca Municipal 

desenvolveu este projecto porque muitos dos problemas de aprendizagem 

existentes entre os estudantes são hoje explicados pela ausência ou uso 

inadequado de métodos de estudo e pela inexistência de hábitos de trabalho 

que favoreçam a aprendizagem. Além disso, muitos jovens manifestam 

atitudes negativas face ao estudo, uma enorme desmotivação para as 

actividades escolares, dedicando-lhes muito pouco tempo. O grupo alvo 

foram as crianças do 2.º ao 12.º Ano, durante todo o ano lectivo. 

 

Atendimento Individual - Durante todo o ano lectivo com o objectivo de 

atender alunos, pais e professores sobre as suas necessidades, visando 

detectar e minimizar as dificuldades sócio-emocionais ou de aprendizagem, 

apoiando e indicando formas de intervenção. 

 “Páscoa Encantada” – constatando que a Páscoa é um período festivo no 

qual há poucas actividades de animação dirigidas às crianças e não querendo 

deixar de assinalar esta importante data com muita animação, realizamos 

assim um mini-espectáculo infantil, montado pelas crianças da Biblioteca em 

parceria com a Escola de Música, que teve lugar no Polivalente Djidjung e no 

Centro de Juventude de Sal-Rei. 

Outras Actividades: 

Jogos Infantis “Letras a Brincar”, que consistiram em rodas de conversas 

sobre um livro lido por um grupo; Procurar Poesia num livro da Biblioteca, 

visando motivar crianças e adolescentes pela leitura através da pesquisa; 

Cuidados a ter com a nossa Refeição para assinalar o Dia Mundial da 

Alimentação; Comemoração do Dia Mundial da Cultura com a realização de 

actividades envolvendo o Vereador pelo Pelouro, a Escola Municipal de 

Música, o Centro Juventude e todos os funcionários da Biblioteca; Projecto 

“Ouvir, desenhar e contar uma história – guarda esta história e conta a um 

amigo”, que teve como público alvo crianças do  1º e 2º anos de escolaridade 

do Centro Educativo da Boa Esperança; Tarde de Conversa Aberta, para 

assinalar o Dia Mundial  da Diabetes, uma conversa aberta onde tivemos 

como convidada a enf. Edileusa Brito, com sala cheia de adolescentes, 
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jovens e idosos; Curso de Fotografia: foi realizada uma pequena formação 

com o fotógrafo Sr. Roberto Covra (Roby), com 16 participantes; Natal dos 

Pequenos, sob o lema “Viver o Natal com Postal”, realizada na e com a 

parceria da Escola Secundária da Boa Vista e alguns professores da mesma; 

Visitas: a Biblioteca contou com as seguintes visitas: (i) de alunos e 

professores do EBI, Pólo da Boa Esperança; (ii) de 28 alunos do 12º Ano e 

da Profª Helena Margarida Duarte; (iii) de alunos do 5.º Ano. 

 

Frequência de Leitores na Biblioteca Municipal 

Mês J F M A M J J A S O N D 

N.º 900 900 950 800 800 ---- ----- ----- ----- 616 80 80 

 

Os dados referem-se à média dos frequentadores, portanto tivemos uma 

média anual de 5516, o que teoricamente representa metade da população 

da ilha. Relativamente ao período do Verão não foram feitos registos 

pontuais dos frequentadores, por razões que já foram aludidas na 

introdução. 

  

3.16 Agricultura, Pesca e Pecuária 

 

É público e notório o esforço que a Câmara Municipal tem vindo a fazer 

nestes sectores. A Câmara Municipal tem vindo a entregar vários 

equipamentos aos agricultores, quais sejam:  

 

 No âmbito da sua política de apoio à agricultura adquiriu, com 

recursos próprios, algumas alfaias agrícolas, que adiante serão 

mencionadas. 

 

 A CMBV tem vindo, ao longo dos anos, a apoiar os agricultores da zona 

Norte. Já entregou dezenas de motobombas e Kits para a prática da 

agricultura usando o sistema de rega gota a gota, como uma das 

formas de incentivar os agricultores para a introdução de técnicas 

modernas de irrigação, pois o sistema por alagamento é muito 

custoso.   
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 Com o objectivo de oferecer melhores condições para a prática desta 

importante actividade foi assinado um Protocolo de Gestão com a 

Associação de Desenvolvimento de Agricultores e Criadores de Gado 

da Boa Vista. No âmbito do referido Protocolo, a Câmara Municipal 

cedeu à referida Associação os seguintes equipamentos para a sua 

gestão: um Trator, uma Charrua e um Compressor no valor global 

de 7.000.000$00 (sete milhões de escudos). 
 

 Fizemos a entrega de materiais para vedação e rega, (arame e tubos 

pvc); 
 

 Disponibilizamos um espaço com computador para funcionar como 

gabinete da associação dos agricultores do Norte, no centro de 

Juventude de João Galego. Actualmente vêem-se Jovens motivados 

para a prática dessa actividade produtiva, facto que muito deve 

orgulhar os boavistenses e encorajá-los a fazer muito mais e melhor; 
 

 Contribuímos sobremaneira para a construção de um curral municipal 

em Fonte Vicente, para apoiar os Criadores de Gado de toda a ilha; 

 

A Pesca é outra das actividades que vem merecendo a atenção da Edilidade, 

a qual tem mostrado uma preocupação significativa para com esta classe 

profissional, contribuindo deste modo para a melhoria das condições de 

trabalho e de vida dos muitos profissionais e famílias dos pescadores e 

peixeiras na Boa Vista.  

 

 A Casa do Pescador e a Peixaria Municipal totalmente equipados com 

materiais modernos, permitiram atribuir um espaço condigno à essa 

classe, que antes exercia a sua actividade na Praia Diante, ao ar livre, 

sem mínimas condições de higiene e ainda meios para a conservação 

do pescado; 

 

 Realizámos um encontro convívio com os pescadores e as peixeiras, na 

Peixaria Municipal, para assinalar o 1.º Aniversário da inauguração da 

mesma; 

 

 Igualmente atribuímos 70 capas e botas destinadas à melhoria das 

condições de trabalho dos pescadores no alto mar; 
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 Para apoio às actividades Geradoras de Rendimento efectuamos a 

entrega de mais 25 (vinte e cinco) motores fora de borda (motor de 

bote), orçados no valor de 7.000.000$00 (sete milhões de escudos) a 

vinte pescadores da ilha; 

 

3.17 Saúde Pública 

As nossas atribuições e competências no domínio de saúde são muito 

escassas, à luz do estatuto dos municípios. Porém, conseguimos, em 2012, 

levar a cabo as seguintes actividades, a par de uma colaboração e parceria 

activas e exemplares com os Serviços de Saúde na ilha: 

 

 Elaboramos os orçamentos para obras de beneficiação das USB de 

todos os povoados e submetemo-los à apreciação do Ministério da 

Saúde conforme solicitação da Srª Ministra, aquando da sua visita à 

ilha da Boa Vista. Apesar das insistências ainda estamos a aguardar 

uma reação do Ministério; 

 Procedemos ao tratamento com a colocação de abate e ao aterro de 

águas paradas em várias localidades, a par de realização de 

campanhas de sensibilização da população; 

 Colaborámos com a Delegacia de Saúde aquando da campanha anti- 

larval que durou duas semanas; 

 

 De realçar que, não obstante chuva que caíram durante vários dias, 

tivemos registo de apenas um caso de Paludismo, que foi importado 

por um imigrante da Costa Ocidental Africana; 

 

 Participámos no primeiro encontro de criação da Comissão Municipal 

de Saúde.    

 

3.18 Segurança e Protecção Civil 
 

A Protecção Civil é uma actividade desenvolvida pelo Estado, pelas 

Autarquias e pelos Cidadãos, com a finalidade de: 

 Prevenir riscos colectivos, inerentes a situações de acidente grave, 

catástrofe ou calamidade, de origem natural ou tecnológica. 

E sempre que não seja possível evitá-lo: 
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 Atenuar os seus efeitos 

 Socorrer as pessoas em perigo. 

As acções de Protecção Civil desenvolvem-se, assim, fundamentalmente nos 

domínios da Prevenção, do Planeamento e do Socorro. 

No âmbito de protecção civil, apesar de algumas dificuldades e 

constrangimentos encontrados, conseguimos realizar as seguintes 

actividades: 

 

 O Centro de Protecção Civil continua a funcionar com 3 (três) 

bombeiros municipais;  

 A ambulância continua a apoiar no transporte de pessoas evacuadas, 

assim como em casos de acidentes; 

 

 Colaborámos com o Centro de Saúde no combate a águas estagnadas e 

combate ao mosquito; 

 Continuamos a colaborar com a ASA no âmbito do protocolo celebrado 

entre as duas instituições; 

 Elaboramos um projecto que visa o “Reforço dos Equipamentos do 

Centro Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil 

(CMOEPC)”, o qual foi submetido à apreciação do Ministério da 

Administração Interna, através do Serviço Nacional de Protecção 

Civil. 

 A área da Protecção Civil continuou a merecer desta autarquia uma 

especial atenção. Apesar da carência de recursos humanos, 

financeiros e materiais, em virtude da crise económica e financeira 

que vivemos, a Câmara Municipal tudo fez para, no âmbito das suas 

competências atribuídas pela lei, continuar os esforços no sentido de 

apoiar o governo na prossecução dos objectivos da protecção civil, 

implementando as suas actividades programadas. 

 

 Assim, deu-se continuidade à organização e administração do corpo 

de bombeiros municipais, em estreita coordenação com o Serviço 

Nacional da Protecção Civil. Ainda, durante o ano de 2012, o Pelouro 

da Protecção Civil, em estreita articulação com a ASA, acompanhou o 

desempenho dos bombeiros municipais que prestam serviço no 
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Aeroporto Internacional “Aristides Pereira”, em conformidade com o 

estipulado no protocolo de cooperação celebrado com a ASA. 

 

 O ano de 2012, em matéria da Protecção Civil, ficou marcado pela 

ocorrência das fortes precipitações em finais de Setembro, que 

redundaram, entre outros, no desaparecimento de dois cidadãos 

Guineenses residentes em Sal-Rei, no colapso da Ponte da Ribeira 

d´Agua, na inundação das zonas baixas da Cidade de Sal-Rei, com 

destaque para o bairro da “Boa Esperança” e arredores do Liceu da 

Boa Vista. 

 

 Esses acontecimentos vieram demonstrar, mais uma vez, que apesar 

dos investimentos feitos até então, muito há ainda por fazer. Daí que 

a colaboração das entidades nacionais, de investidores e da sociedade 

civil, tornam-se imprescindíveis, nomeadamente o reforço em termos 

de equipamentos. 

 

 Não obstante tais carências, os serviços Camarários, com o apoio de 

um grupo de militares destacados na Ilha, foram incansáveis no 

sentido de minorar os transtornos causados. 

  

 Com vista à dotação de capacidade para, no mais curto espaço de 

tempo, fazer face a situações idênticas, e em resposta ao Plano de 

Emergência prontamente enviado para o Governo Central, a Edilidade 

adquiriu uma moto-bomba com potência para a bombagem de 180 m3 

de água, equipamento esse já disponibilizado ao Serviço Nacional de 

Protecção Civil. Ainda, com vista ao melhoramento da 

operacionalização do Centro Municipal de Emergência e Protecção 

Civil (CMOEP), elaboramos e submetemos, para efeito de 

financiamento, uma ficha de projecto ao Ministério da Administração 

Interna e ao Ministério das Relações Exteriores. 

 

 Com o apoio da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, demos início 

aos trabalhos preliminares com vista à elaboração de um Plano de 

Drenagem das Águas Pluviais da Cidade de Sal-Rei, problema antigo e 

que vivenciamos anualmente por altura das chuvas. 
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 A 26 de Dezembro de 2012, pela madrugada, deu-se um incêndio no 

bairro de Chã de Salinas, hoje bairro de “Boa Esperança”, sem vítimas 

mortais mas com danos materiais assinaláveis, segundo dados 

colhidos. Três (3) moradias precárias ficaram totalmente destruídas, 

quatro (4) tiveram danos parciais, o que redundou no desalojamento 

de onze (11) famílias, totalizando trinta e quatro (34) pessoas 

afectadas. Em virtude do acontecimento, o Centro de Juventude de 

Sal-Rei, juntamente com outras instituições, levou a cabo uma 

campanha de solidariedade a favor dos desalojados que permitiu a 

esses infortunados receber cestas básicas, roupas e materiais 

escolares. 

 No âmbito de um convite formulado à Câmara Municipal da Boa Vista, 

fizemos representar pelo responsável pela pasta da Protecção Civil no 

2º Encontro Técnico da Rede Temática de Cidades UCCLA, em Lisboa, 

Portugal, entre os dias 10 e 11 de Outubro de 2012.  

 

 

4. Conclusão 

 

Este documento ora submetido à vossa douta apreciação demonstra a 

estratégia de desenvolvimento seguida por esta Autarquia, que sempre 

objectivou o progresso e a modernização, ancorado no ambiente, no 

planeamento urbanístico e ordenamento do território, como são os casos do 

PDM, do PDU e dos PUD’s elaborados no último mandato, na tecnologia e na 

inovação como é, também, o caso a informatização geral dos serviços da 

Câmara Municipal, no conhecimento e num amplo conjunto de políticas 

sociais, sem descurar o plano da inovação da promoção social. 

 

Os planos e projectos em acção demonstram uma visão coerente e 

equilibrada para as necessidades presentes e futuras da Boa Vista. 

 

A intervenção no Bairro “Chã de Salinas ou Boa Esperança”, o PD da Orla 

Marítima de Sal Rei (incluindo a requalificação da Praia de Diante), o PD da 

zona de Fátima, a requalificação do Centro Histórico de Sal Rei, as obras de 

infraestruturação dos Povoados, serão para o ano 2013 os maiores desafios 

e oportunidades estratégicas para uma positiva transformação urbana desta 

Cidade.  
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Se levarmos em conta que contamos com a conclusão das obras do Porto de 

Sal-Rei e acreditando também na reconstrução da Ponte de Ribeira d’Água, 

esta Ilha está em condições de ser considerada um dos promotores de 

desenvolvimento deste país, pois teremos mais e melhores condições de 

empregabilidade e competividade.   

 

A continuação das actividades e a concretização de novos projectos em 

andamento anunciam um ano de 2013 produtivo em obras estruturantes e de 

infraestruturação geral. O Centro de Artes e Cultura, o Polidesportivo, a 

Escola de Formação Profissional do Rabil certamente serão mais valias 

publicamente reconhecidas. 

As actividades e as medidas implementadas ao longo do ano findo 

demonstram e reflectem de forma inequívoca os compromissos políticos e as 

linhas orientadoras do executivo camarário plasmados na sua plataforma 

eleitoral. Em alguns casos, decorrentes das dinâmicas e dos contextos 

próprios, tivemos a necessidade de fazer adequados reajustamentos às 

nossas linhas de rumo. 

Continuaremos com as políticas municipais de desenvolvimento social 

cultural e desportivo, contribuindo para que o Município da Boa Vista seja 

um lugar cada vez melhor para viver e visitar.  

Continuaremos a orientar as nossas acções para a valorização da educação e 

da qualificação dos nossos munícipes, principalmente dos nossos jovens, 

garantes do futuro desta ilha. Continuaremos a promover estilos de vida 

saudáveis, para o desenvolvimento de redes de sociabilidade e solidariedade 

social, apostando no capital cultural e artístico da nossa gente.   

Apesar da crise financeira que vem afectando o mundo e as nossas finanças 

também, conseguimos, todavia, realizar obras importantes de promoção do 

desenvolvimento da ilha. 

A educação e a formação dos nossos jovens não foram descuradas. Foram 

atribuídas muitas vagas e bolsas de estudo, assim como subsídios aos 

estudantes da Boa Vista para poderem prosseguir os seus estudos médios e 

superiores no país e no estrangeiro. Custeámos as despesas de transporte 

escolar dos alunos do Ensino Secundário. Foram, pois, somas avultadas 
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dispendidas pela Câmara Municipal para investimento no capital humano da 

Boa Vista. 

Construímos muitas infra-estruturas, requalificámos a Cidade de Sal-Rei e 

os povoados, apoiámos e reforçamos as actividades da promoção do 

desporto e da cultura, quer subsidiando os seus agentes, quer construído 

infraestruturas físicas, seguimos e apoiámos a infância, a juventude, a 

terceira idade e, principalmente, as pessoas carenciadas e pessoas 

portadoras de deficiência, concedendo alguns equipamentos e custeando as 

despesas médico-medicamentosa e as passagens para tratamento fora da 

ilha. 

Os serviços de abastecimento de água à população sofreram melhorias 

significativas, assim como o fornecimento de energia eléctrica onde a 

Câmara Municipal mantém e gere as Centrais eléctricas. 

Reforçamos os serviços do saneamento básico da Cidade e dos povoados, 

com a admissão/recrutamento de mais trabalhadores; com a aquisição de 

materiais e equipamentos; com a ampliação do horário da recolha do lixo e 

com o reforço da limpeza pública da Cidade e de alguns povoados. 

Apoiámos os agricultores, pescadores e peixeiras, aqueles com a oferta de 

equipamentos e alfaias agrícolas e estes com a disponibilização de dois 

importantes infraestruturas devidamente equipadas: a Casa do Pescador e a 

Peixaria Municipal. Esta infra-estrutura permitiu libertar a praia balnear 

(Praia Diante), onde o pescado era descarregado, esquartejado e vendido em 

péssimas condições higiénicas. 

Construímos muitas moradias sociais e económicas que permitiram alojar 

com a necessária dignidade humana muitas famílias. A auto-construção foi 

também objecto de apoio desta Câmara Municipal. 

Através do FAAGER financiámos vários projectos apresentados pelos 

nossos jovens e mulheres chefes de família nas mais diversas áreas. Com a 

criação do Fundo de Apoio às Actividades Geradoras de Rendimento 

quisemos promover as pequenas e médias empresas dos nossos jovens e 

mulheres chefes de família.  
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Conseguimos financiamento para a construção de importantes e 

estruturantes infraestruturas municipais, cujas obras tiveram início no em 

2012. 

Não temos a pretensão de achar que fizemos tudo o que devíamos, pois 

sabemos que muitas obras e acções previstas no plano de actividades não 

tiveram execução porque faltaram recursos financeiros que nestes últimos 

três anos começaram a escassear-se.  

De qualquer modo, podemos nos dar por parcialmente satisfeitos, em 

virtude de termos conseguido realizar/implementar um conjunto de obras e 

acções com os meios que estavam à nossa disposição, do qual este relatório 

dá conta de forma exaustiva. 

Câmara Municipal da Boa Vista, 31 de Janeiro de 2013. 

 

O Presidente, 

 

/José Pinto Almeida/ 


