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NOVO SÍTIO WEB DA CMM

Caro Munícipe
Nesta era das redes e da interconectividade é importante a democratização 
da informação e o reforço da relação de proximidade entre as pessoas, fa-
zendo uso das tecnologias disponíveis.
É neste sentido que a Câmara Municipal dos Mosteiros desenvolveu este 
sítio, uma plataforma de comunicação que aposta em novas funcionali-
dades, privilegiando a interactividade e disponibilizando ferramentas que 
permitem aos cidadãos ter acesso a serviços municipais em linha. Com 
isto, a Câmara Municipal está a cumprir a missão de fomentar canais de 
diálogo e de comunicação entre os munícipes, os visitantes e a edilidade.
Promovendo o acesso livre a toda a informação autárquica, numa verda-
deira interface entre os munícipes e os serviços autárquicos, estamos a con-
tribuir para uma sociedade cada vez mais participativa e, consequentemen-
te, mais desenvolvida.

Visite o novo sítio da Câmara Municipal dos Mosteiros em www.cmmost.cv. 

Web site da Câmara Municipal está de cara nova

Carlos Fernandinho Teixeira
PRESIDENTE



Carlos Fernandinho Teixeira foi recebido, em audiência, ao 
início da tarde de sexta-feira, 26, por Jorge Carlos Fon-
seca. O presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros e 

o presidente da República conversaram essencialmente sobre 
a situação económica e social atual do concelho do Café e da 
Talaia Baxo, centrando-se em aspetos ligados à mitigação dos 
impatos negativos do mau ano agrícola e da seca. O chefe de 
Estado mostrou-se solidário com Mosteiros, município que pre-

tende visitar brevemente. Esta audiência com o presidente da 
República teve lugar no quadro de uma série de contatos que 
a Vereação mosteirense realizou na última semana de Janeiro 
na Praia. O presidente teve reuniões também com membros do 
governo, representantes da Cooperação Luxemburguesa e da 
delegação da União Europeia(EU) em Cabo Verde, embaixador 
dos Estados Unidos da América e com a coordenadora residen-
te do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde.

INSTITUCIONAL
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Presidente da Câmara Municipal recebido em
audiência pelo Presidente da República
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MITIGAÇÃO MAU ANO AGRÍCOLA

A implementação do Plano de Emergência (PE) para Mitigação do 
Mau Ano Agrícola foi um dos principais temas de conversa do 
presidente da Câmara Municipal com a embaixadora da União 
Europeia em Cabo Verde em audiência realizada na sexta-fei-

ra,26. Carlos Fernandinho Teixeira e Sofia Moreira de Sousa abordaram 
questões relacionadas com o estado socio-económico atual do municí-
pio, em especial do meio rural, bastante afetado pela fraca produção 
agrícola.
O presidente reiterou a posição da Câmara Municipal sobre o plano à 
chefe da delegação da União Europeia, uma das financiadoras do PE. 
Segundo o edil, tanto a Câmara Municipal quanto as associações de 
desenvolvimento comunitário defendem a necessidade urgente de se 
reajustar o Plano de Emergência para acudir às necessidades da popu-
lação. Sobre esta questão, a embaixadora afirmou entender a preocupa-
ção da edilidade e das lideranças comunitárias, afirmando que, também 
para a União Europeia, a principal missão é auxiliar as pessoas, pelo 
que as intervenções devem ter impatos nas famílias, principalmente as 
afetadas pelo mau ano agrícola. 
Os dois dirigentes falaram também sobre projetos que a Câmara Mu-
nicipal tem em carteira para os próximos tempos, em domínios como o 
turismo, a agricultura, a pecuária e a pesca, e da possibilidade de o mu-
nicípio concorrer e beneficiar futuramente de fundos da União Europeia 
como aconteceu recentemente através do projeto FATA. A embaixadora 
da EU manifestou também a sua disponibilidade para realizar uma visita 
oficial ao município dos Mosteiros brevemente.
Também na sexta-feira,26, Carlos Fernandinho Teixeira foi recebido em 

audiência, no período de manhã, pela representante da Cooperação Lu-
xemburguesa, Angel Cruz, e, no período da tarde, no escritório comum 
do Sistema das Nações Unidas na Praia, por Ulrika Richardson-Golinski. 
O presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros e a coordenadora re-
sidente do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde conservaram es-
sencialmente sobre a situação atual das comunidades rurais, tendo em 
conta os maus resultados da campanha agrícola de 2017. Os dirigentes 
abordaram questões relacionadas com a implementação do Plano de 
Emergência para a Mitigação do Mau Ano Agrícola. A necessidade de 
reajustes do plano e a insuficiência do montante destinado a Mosteiros 
foram as principais preocupações apontadas pelo autarca. Entendendo 
a necessidade de se adaptar o plano de emergência às reais demandas 
das comunidades locais, a coordenadora residente da ONU mostrou-se 
solidária com Mosteiros, disponibilizando-se a apoiar o concelho na mo-
bilização de parcerias para a implementação de projetos apresentados 
pela autarquia. 
Na reunião com a representante da Cooperação Luxemburguesa, o au-
tarca apresentou alguns dos principais projetos da Câmara Municipal 
inscritos no Plano de Desenvolvimento Estratégico do município e no 
Programa de Governação 2016-2020. 
A modernização e valorização do sector das pescas, a promoção da agri-
cultura de regadio, o reforço da cafeicultura e da agricultura biológica, 
a promoção da economia solidária, o reforço da formação, baseado na 
reciclagem de profissionais das áreas da construção civil, agricultura e 
pecuária, foram identificados como áreas prioritárias para o reforço da 
cooperação entre as partes. 

Presidente da Câmara Municipal em contatos com financiadores 
do Plano de Emergência para mitigação do mau ano agrícola



A Câmara Municipal dos Mosteiros retomou esta 
semana os contactos com a população, no qua-
dro da Presidência Aberta, que visa aproximar a 

administração local dos munícipes e promover o diálo-
go e a participação dos cidadãos. 
A Vereação liderada por Carlos Fernandinho Teixeira 
reuniu-se na tarde desta quarta-feira, 17, com muní-
cipes de Relvas, para informar sobre as realizações 
inscritas no Plano de Atividades para 2018, as ações 
previstas para Mosteiros no Plano de Emergência 
para mitigação dos impactos do mau ano agrícola, os 

programas de habitação e de saneamento e as priori-
dades para o primeiro trimestre deste ano e auscultar 
a população local.
Também no quadro da Presidência Aberta, a edilida-
de promoveu na tarde de quinta-feira, 18, um encon-
tro com líderes associativos. O Plano de Emergência 
para mitigação dos efeitos do mau ano agrícola e a 
sua implementação foram os principais temas deste 
encontro que teve lugar na sala de reuniões dos Pa-
ços do Concelho. 

PRESIDÊNCIA ABERTA

5

BOLETIM INFORMATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

Pesca: Vereação junta dezenas de pescadores e peixeiras em reunião sobre o sector

Câmara Municipal reúne-se com população de Relvas

O encontro teve lugar na segunda-feira,22, no Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho. Realizou-se no quadro da Presidência Aberta e 
da socialização do Projeto da Associação de Solidariedade e De-

senvolvimento (ASDE) para a melhoria das condições de vida dos pesca-
dores da ilha do Fogo e da ilha Brava. 
Participaram dezenas de pescadores e peixeiras provenientes de todas 
as localidades do município, o padre Ottavio Fasano enquanto promotor 
do projeto e representante da ASDE, vereadores e técnicos da Câmara 
Municipal. 
Esta foi também uma oportunidade para auscultar os profissionais do sec-
tor das pescas no concelho. Uma das principais preocupações levantadas 
pelos pescadores e peixeiras está relacionada com a melhoria dos portos 
de pesca. 
Eles apontaram como ações prioritárias intervenções nos troços de aces-
so aos portos, a melhoria dos arrastadouros existentes, a iluminação, lá 

onde for possível, e a construção e/ou reabilitação de abrigos para mate-
riais de pesca. 
O presidente da Câmara Municipal aproveitou o momento para informar 
os pescadores sobre algumas intervenções previstas no quadro do pro-
grama de requalificação da orla marítima e do projeto de promoção das 7 
Maravilhas Naturais do concelho, que vão ter impactos positivos no sector 
das pescas, por promoverem a melhoria das infraestruturas existentes. 
Carlos Fernandinho Teixeira apontou como exemplos a reabilitação da 
Casa dos Pescadores, na Praia Lantcha e a melhoria dos acessos a pon-
tos turísticos, como Morro Djeu. 
O autarca enfatizou também a atenção que a Câmara Municipal está a dar 
ao sector, ao desenvolver projetos que visam a promoção de tecnologias 
de pesca e de segurança marítima, a formação de pescadores e cons-
trutores de embarcação e a criação de mais oportunidades de acesso ao 
crédito para os profissionais da área das pescas.
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SOCIAL

Ao todo são cinquenta e seis crianças do 
jardim infantil de Relvas os beneficiários 
de mais esta ação social da Fundação 
Casa das Bandeiras (FCB). 

O donativo foi entregue a meio deste mês por Hen-
rique Pires, dirigente da FCB, num ato simbólico 
realizado no estabelecimento de ensino pré-esco-
lar de Relvas, na presença de representantes da 
Câmara Municipal, das monitoras e todas as crian-
ças do jardim de Relvas.
A doação de batas é uma atividade anual que a 
FCB realiza nos Mosteiros e dá-se no quadro de 
uma parceria daquela instituição com a Câmara 
Municipal dos Mosteiros. A par de Mosteiros, a 
FCB incluiu os municípios de Santa Catarina e de 
São Filipe, cada um com um jardim infantil, neste 
programa social.

Mosteiros contemplado por projeto da FAO para construção de cisternas 

Dois representantes da Organização 
das Nações Unidas para a Alimenta-

ção e a Agricultura (FAO) estiveram na 
segunda-feira,22, no município de Mos-
teiros. Camille Touzé, coordenadora do 
Projeto para o Escritório Sub-regional de 
Resiliência para a África Ocidental Sahel 
(REOWA), baseado em Dakar, e o Ema-
nuel Monteiro, engenheiro residente da 
FAO e ponto focal do projeto tiveram uma 
reunião de trabalho com a Vereação mos-
teirense na qual apresentaram as princi-
pais soluções propostas no quadro deste 
programa que prevê a construção de um 
milhão de cisternas na região do Sahel.
Nesta reunião, a Câmara Municipal apre-

sentou a experiência do concelho no do-
mínio da construção de cisternas no meio 
rural. 
O presidente Carlos Fernandinho Tei-
xeira enalteceu a importância que estas 
infraestruturas têm nas zonas rurais na 
época seca, especialmente em anos de 
mau ano agrícola. Depois da reunião de 
trabalho, a Vereação acompanhou os 
representantes em visita a algumas lo-
calidades para mostrar a realidade, ver 
algumas cisternas construídas no quadro 
de outros projetos no concelho, identificar 
potenciais localidades para a construção 
de novas cisternas e ter contato direto 
com a população.

Fundação Casa das Bandeiras doa batas 
a jardim de Relvas 



               CULTURA
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A Câmara Municipal dos Mosteiros pro-
moveu na sexta-feira, 19, uma confe-
rência sobre Amílcar Cabral para assi-

nalar o dia dos Heróis Nacionais.
O evento tem lugar no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho e contou com participação de 
duas turmas da Escola Secundária dos Mos-
teiros. 
O orador é professor das disciplinas de Cul-
tura Caboverdeana e de História. 
A conferência teve dois painéis, sendo o pri-
meiro sobre a “Luta da Libertação Nacional e 
o Papel de Cabral” e o segundo sobre a “Tran-
sição do Colonialismo para a Independência”. 
A abertura da conferência foi feita pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, Carlos Fernan-
dinho Teixeira, e é precedida da inauguração 
de uma exposição sobre a vida e a obra de 
Amilcar Cabral, preparada pela Biblioteca Mu-
nicipal.
O programa comemorativo do feriado de 20 
de Janeiro contemplou também a realização 
da habitual corrida no percurso Igreja-Mostei-
ros Trás- Fajãzinha-Igreja, na manhã de sába-
do, 20. A prova foi ganha por Kueny Miranda.
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POLÍTICA
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Deputados da Nação visitam Câmara Municipal

A Câmara Municipal dos Mosteiros recebeu 
na manhã de terça-feira,9, os deputados da 
Nação Nuías Silva e Eva Ortet (PAICV), e, 

à tarde, Carlos Lopes, Filipe Santos e Luís Alves 
(MpD).
Na sua primeira visita do ano ao círculo do Fogo, 
os eleitos vieram auscultar a Vereação mosteiren-
se sobre os projetos em execução e/ou em prepa-
ração no concelho. 
Os deputados inteiraram-se do andamento das 
obras financiadas pelo governo, em especial as do 
Programa de Requalificação, Reabilitação e Aces-
sibilidades (PRRA), as do Plano de Emergência 
para mitigação dos impactos do mau ano agrícola 
e as de reabilitação de infraestruturas educativas. 
Segundo a autarquia, as primeiras obras do PRRA, 
que contemplaram o acesso ao complexo Casa 
para Todos, em Mosteiros Trás, e a reabilitação de 
moradias, nas localidades de Murro e Fajãzinha, 

vão ser entregues neste mês de Janeiro. 
Na semana passada a Câmara Municipal entregou 
as obras de reabilitação da escola do ensino bási-
co de Achada Grande, financiadas pelo executivo 
central, à delegação da Educação. 
A maior preocupação da edilidade neste momento 
prende-se com a não disponibilização, até então, 
das verbas para o arranque das obras do Progra-
ma de Emergência para mitigação dos efeitos do 
mau ano agrícola. 
Os deputados dos dois partidos manifestaram 
sua pronta disponibilidade em fazer chegar a voz 
do município ao parlamento e contribuir para que 
Mosteiros tenha a tenção divida do governo cen-
tral no ano que ora começa. 
A visita dos deputados realizou-se no quadro da 
preparação da primeira sessão parlamentar do 
novo ano civil a ter lugar na segunda metade des-
te mês. 


