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Da Associação  

Amigos de Cabo Verde 
 

Solicitações ao Fundo de apoio a projectos, 2013    
Foram recebidas oito solicitações para financiamento vindas de cinco ilhas, nomeadamente: 

a) Equipamentos para o Jardin infantil do Lém (Mobília escolar para 50 alunos do jardim incluindo: 

25 mesas e 25 cadeiras, confeccionados por carpinteiros locais). Câmara Municipal da Brava. 

b) Apoio na construção de casas de banho a famílias carenciadas. Câmara Municipal da Ribeira 

Brava, São Nicolau. 

c) Projecto “Integrar para não Entregar”: Atendimento integrado às crianças e adolescentes em 

risco do Munícipio do Sal. Centro Juvenil Chã de Matias na Ilha do Sal. 

d) Aquisição de equipamentos informáticos e armários para escolas do ensino básico do Concelho 

de Porto Novo. Delegação do Ministério de educação e Desporto do Porto novo, Santo Antão. 

e) Formação de cães vadios para cães de deteção de narcótica. Hundnosen e Câmara Municipal 

da Boa Vista. 

f) Estudo diagnóstico – combate ao alcoolismo na zona de Água das Patas, Municipio da Ribeira 

Brava, São Nicolau. 

g) ) Aquisição de material de pesca (abertura duma cooperativa) em Preguiça, São Nicolau. 

Associação Comunitária da Preguiça - ”Baía de São Jorge”, São Nicolau. 

h) Melhoria da qualidade de Atenção Primária de Saúde na Freguesia de Nossa Senhora do Monte 

na ilha da Brava. Delegacia de Saúde, Brava.  

Demos prioridade a pequenos projectos que consideramos distintos e onde o nosso contributo 

possa ser vital. Para lém disso, consideramos positivo os projetos vindos das ilhas mais remotas que 

tenham apresentado um plano de acompanhamento de forma credível, com pessoas de contacto 

e relatórios  para garantir um feedback regular com a nossa Associação. Foi com base nesses 

critérios que a Direção da Associção Amigos de Cabo Verde decidiu por unanimidade premiar os 

projectos: a)a)a)a) Equipamentos para o Jardin infantil  do Lém e g)g)g)g) Aquisição de material de pesca 

(abertura duma cooperativa) em Preguiça, São Nicolau,com uma subvenção de 10 000 Coroas Suecas 

para cada um. 
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