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Inaugurada Via de Acesso a ‘Casa para Todos’

INFRAESTRUTURAS

A Câmara Municipal dos Mostei-
ros inaugurou segunda-feira, 12, 
a via de acesso ao complexo ha-
bitacional ‘Casa para Todos’ e à 

Escola Secundária, em Mosteiros Trás. 
A obra foi realizada pela Câmara Municipal 
dos Mosteiros.
 Foi co-financiada pela Câmara Municipal 
e pelo Ministério das Infraestruturas, Orde-
namento do Território e Habitação (MIO-
TH), no quadro do PRRA - Programa Rea-
bilitação, Requalificação e Acessibilidades.
O acto foi presidido pela ministra das In-
fraestruturas, Ordenamento do Território e 
Habitação, Eunice Silva, na companhia do 
presidente Carlos Fernandinho Teixeira.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O evento reuniu, na cidade de Cova Figueira, mu-
nicípio de Santa Catarina, representantes das 
Câmaras Municipais e das plataformas locais 
dos oito municípios do Programa das Plata-

formas para o Desenvolvimento Local e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Associação dos 
Municípios de Cabo Verde (ANMCV) e das Organizações 
da Sociedade Civil em Cabo Verde.
O segundo encontro do comité de pilotagem deste progra-
ma foi presidido pela diretora da Unidade de Desenvolvi-
mento Local, do gabinete do primeiro-ministro, Francisca 
dos Santos. 
Neste encontro vão ser apresentados e analisados o rela-
tório de atividades de 2017 e o Plano de Trabalho Anual 
2018, que tem como um dos objetivos mais importantes a 
finalização dos Planos Estratégicos Municipais de Desen-
volvimento Sustentáveis (PEMDS) que estão a ser elabo-
rados pelos atores locais, de forma participativa e inclusiva 
e alinhados com o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Sustentável (PEDS) do país bem como com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.
Nesta ocasião discutiu-se, analisar e aprovar a criação de 
uma nova plataforma local na ilha de Brava.
O encontro constituiu, igualmente, um espaço de diálogo 

e participação ativa dos diferentes intervenientes no pro-
cesso de planificação, implementação e avaliação do pro-
grama, bem como na identificação dos avanços/sucessos e 
dos constrangimentos vivenciados pelas diferentes plata-
formas locais, e assim contribuir para a maximização dos 
impactos na vida das comunidades e das pessoas.   
O Programa de Plataformas para o Desenvolvimento Lo-
cal e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cabo 
Verde é financiado pelo Grão-Ducado do Luxemburgo, no 
montante de 2 milhões de euros, por um período de três 
anos (2017-2019), e visa o reforço das capacidades dos 
atores locais em matéria de articulação a vários níveis, a 
planificação estratégica e desenvolvimento económico lo-
cal, contribuindo ainda para a parceria global para a ino-
vação em matéria de desenvolvimento territorial e de go-
vernação local.
O programa é administrado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e implementado 
pelo Gabinete do primeiro-ministro, através da Unidade de 
Desenvolvimento Local e a ANMCV.
O programa é implementado através de plataformas locais 
dos 8 municípios: Mosteiros, Ribeira Grande de Santiago, 
Ribeira Grande de Santo Antão, Paúl, Porto Novo, Santa 
Catarina do Fogo, São Filipe e São Salvador do Mundo. 

Ilha do Fogo recebe 2º encontro do Comité de Pilotagem
Plataformas para Desenvolvimento Local e ODS
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A Câmara Municipal dos Mosteiros e o Minis-
tério das Infraestruturas, Ordenamento do 
Território e Habitação (MIOTH) procederam  
segunda-feira, 12, à entrega de moradias rea-

bilitadas no quadro do PRRA – Programa de Reabilita-
ção, Requalificação e Acessibilidades. 
Os actos simbólicos de entrega das chaves aos benefici-
ários foram presididos pela ministra das infraestruturas, 
Ordenamento do Território e Habitação e pelo presidente 
da Câmara Municipal dos Mosteiros.
Nesta fase foram contempladas 6 famílias de baixa renda 
nas localidades de Murro e de Fajãzinha. 
Concluídas e entregues essas obras aos beneficiários, a 
Câmara Municipal e o MIOTH começam agora a traba-
lhar num novo pacote. 

SOCIAL

Projeto de Reabilitação de Moradias beneficia 6 famílias 



A Câmara Municipal realizou na tarde de segunda-fei-
ra,5, uma reunião com os munícipes de Ribeira do 
Ilhéu para informar sobre ações da edilidade naquela 
localidade e auscultar os moradores.

Nesta que é a segunda edição da Presidência Aberta em Ribeira 
do Ilhéu, após as eleições de Setembro de 2016, a Vereação e a 
população conversaram sobre o estado social e económico do 
município e da localidade em particular, tendo em conta essen-
cialmente o mau ano agrícola e as medidas de mitigação de seus 

efeitos nas famílias.
O presidente avançou neste encontro com a população que a Câ-
mara Municipal vai introduzir algumas obras na localidade para 
criar empregos, no quadro do Programa de Emergência para a 
Mitigação do Mau Ano Agrícola. 
A par das intervenções inscritas no PE, entretanto reajustado 
para acudir às demandas das famílias, os participantes falaram 
sobre o Saneamento, a Habitação Social, a Conservação do Pa-
trimónio Público Local e a Participação Cívica.

O protocolo de parceria entre a Câmara Municipal e a 
Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) tem por 
objeto a definição do termo e das condições gerais de 
criação de mecanismos visando a materialização de 

ações concretas no âmbito da proteção dos direitos patrimoniais 
e morais de autores, numa ótica de maior aproximação possível 
entre o organismo de gestão dos direitos e os interesses na ma-
téria. 
O documento rubricado por Carlos Fernandinho Teixeira, presi-
dente da CMM, e por Solange Cesarovna Rodrigues, presidente 
da SCM, prevê a adoção de mecanismos de cooperação que tor-
nem possível o exercício, a gestão e a proteção dos direitos pa-
trimoniais e morais dos autores de obras de arte, no domínio da 
música, aplicável a pessoas singulares ou coletivas, representan-
tes ou herdeiros destes, produtoras e editoras de obras musicais. 
Com o protocolo, “as partes pretendem ultrapassar os condicio-

nalismos impostos pela dispersão geográfica do país, com ex-
pressão acentuada na insularidade, o que gera constrangimentos 
em assegurar contatos com artistas interessados, num contexto 
em que limitações de caráter financeiro com reflexos no campo 
logístico, dificultam o desenvolvimento de ações cruciais à enti-
dade gestora dos direitos autorais”.
No âmbito deste protocolo, a CMM vai colaborar com a SCM 
no sentido de assegurar a representação institucional da socie-
dade, através dos respetivos serviços municipais ligados à área 
cultural. 
A edilidade vai promover mecanismos facilitadores de aproxi-
mação e contatos permanentes entre a SCM e os artistas musi-
cais residentes no território municipal, visando a adesão destes 
aos objetivos da sociedade.
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Vereação ausculta população de Ribeira do Ilhéu

INSTITUCIONAL



“Maravilhas do Universo” sagra-se campeão do Carnaval

A Câmara Municipal e os grupos carnavales-
cos de Mosteiros resgataram o desfile oficial 
do Carnaval. E foi um sucesso que abre boas 
perspetivas para o futuro da Festa do Rei 

Momo nas terras do café. 
O grupo “Maravilhas do Universo”, que homenageou 
os pescadores de Mosteiros, sagrou-se campeão do 
Carnaval 2018, ao obter 136 pontos, em 160 possíveis. 
“Strela Negra”, regressado 22 anos depois, ficou em se-
gundo lugar. O colectivo de Queimada Trás, cujo tema 
foi “A Violência Baseada no Género”, conseguiu 130 
pontos. 
Com 110 pontos, o “Estrelas do Fogo”, de Murro/Fajã-
zinha, classificou-se em 3º. O grupo elegeu “As profis-
sões” como tema do desfile deste ano. 
Retratando “A Diversidade Social de Mosteiros”, o 
“Unidos de Fonsaco”, não foi além dos 89 pontos, ter-
minando o concurso em última posição. 
O campeão do Carnaval 2018 vai receber um prémio 
monetário de 100 mil escudos. O segundo colocado 
leva a quantia de 60 mil escudos. O terceiro lugar tem 
direito a 40 mil escudos e o 4º à quantia de 20 mil es-
cudos. 
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CULTURA



“Maravilhas do Universo” sagra-se campeão do Carnaval
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No ano do resgate da Festa do Rei Momo 




