Sal acolhe cimeira internacional “Poder Local e Desenvolvimento Sustentável”
17 de Julho de 2017, 14:49
A ilha do Sal acolhe hoje e terça-feira, a cimeira internacional “Poder Local e Desenvolvimento
Sustentável” – na rota do IV Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico e Local (DEL), com
presenças de especialistas e responsáveis municipais.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde, a presidente da comissão organizadora nacional do IV Fórum
Mundial sobre Desenvolvimento Económico Local, Francisca dos Santos, explicou que o encontro tem
como objetivo, sensibilizar os responsáveis municipais para uma participação estratégica no fórum, que
vai realizado em outubro, na capital do país.
“Como sabem, os autarcas são um dos públicos-alvo do IV Fórum Mundial. Há, portanto, necessidade de
alinearem o seu posicionamento para irem ao encontro a uma só voz no que concerne aos desafios e o
papel do poder local na localização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, salientou.
Francisca dos Santos fez saber que na cimeira vão participar todos os presidentes das câmaras municipais
do arquipélago, presidentes das assembleias municipais, bem como instituições estrangeiras convidadas,
nomeadamente da Espanha, a União das Cidades dos Governos Locais da África, o PNUD e o representante
da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil.

O IV Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local Sustentável deverá juntar na Cidade da Praia
mais de dois mil convidados nacionais e estrangeiros e, segundo a presidente da comissão organizadora,
vai ser “o maior evento internacional” que o país organiza em 42 anos de independência.
Turismo e desenvolvimento sustentável, desafios e boas práticas DEL, desafio da localização dos objetivos
do desenvolvimento sustentável, parcerias e alianças para o desenvolvimento local, cooperação
descentralizada e boa governança para o desenvolvimento económico local, são dos cinco painéis que vão
ser debatidos.
Da agenda para esta segunda-feira está programada a abertura do evento às 09:00, no Hotel Belo
Horizonte, presidido pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, com
presenças do edil salense, Júlio Lopes, bem como da coordenadora do Sistema das Nações Unidas em
Cabo Verde, Ulrika Richardson, e outros.
A cimeira é organizada pela Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV), numa parceria
com a Unidade de Desenvolvimento Local, Chefia do Governo, o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), em Cabo Verde, e Governo de Luxemburgo, através dos Serviços de
Cooperação.
SAPO c/ Inforpress

http://noticias.sapo.cv/info/artigo/1508644.html

Desenvolvimento local é prioridade na estratégia do desenvolvimento de Cabo
Verde
Detalhes
Publicado em 17-07-2017
“Qualquer estratégia de desenvolvimento em Cabo Verde deve ter no centro da sua prioridade o
desenvolvimento local”, afirmou o Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho
de Ministros, Fernando Elísio Freire, na abertura da Cimeira Internacional – Poder Local e
Desenvolvimento Sustentável, na rota do IV Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local a
decorrer, hoje e amanha, 17 e 18 de julho, respetivamente, na ilha do Sal.

De acordo com o Ministro que presidiu o ato de abertura do referido evento, em representação do
Governo, o Executivo está a cultivar e a promover um relacionamento com os municípios baseado num
ambiente político e institucional favorável à concretização dos princípios constitucionais da
complementaridade e da subsidiariedade dos poderes central e local.

“Fazemos questão que os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da transparência no que
se refere às relações institucionais, financeiras e fiscais com os municípios sejam de facto respeitados e
adotados como cultura organizacional e governativa”, avançou o governante.

Dando exemplo, Fernando Elísio Freire lembrou que as verbas para projetos executados através de
contratos programas estão fixadas anualmente no Orçamento do Estado, discriminadas para cada

município, em função das fontes de financiamento. “Garante-se assim transparência de processos e
previsibilidade de disponibilidade de recursos aos municípios”, frisou.

Mais, o Ministro salientou que é assim que consta no OE 2017 e que constará em outros projetos, seja
com financiamento interno, seja com financiamento externo.

O desenvolvimento de um Cadastro Social Único é outra estratégia do Governo que permitirá a definição
de regras de acesso aos programas de ação social baseadas em indicadores de vulnerabilidade social das
famílias face à habitação, à educação, ao emprego, à proteção na saúde e alimentação e ao número de
filhos menores existente no agregado familiar.

“O Cadastro Social Único é um instrumento que suportará a implementação do Programa de Garantia de
Acesso ao Rendimento, à Educação e aos Cuidados de Saúde e a localização dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável ao nível municipal e de cada ilha de forma transparente e com regras claras”,
explicou Freire.
Elencando uma série de medidas já implementadas e por implementar em relação à promoção do
desenvolvimento local, reforço de competências e alocação de recursos, o Ministro adiantou que a
estratégia de desenvolvimento das ilhas e as políticas vão estar orientadas para o alcance dos objetivos
do desenvolvimento sustentável.

Segundo o vernante, os municípios serão diretamente envolvidos na definição e execução dos objetivos
da redução da pobreza, do acesso à saúde e à educação de qualidade, do acesso à água, ao saneamento
e à energia, do crescimento económico e da redução das desigualdades.

“A nossa missão conjunta é intervir sobre os territórios de forma estratégica e sustentável, em
complementaridade e subsidiariedade entre o Governo e as Câmaras Municipais para produzir um efeito
positivo sobre a qualidade de vida das pessoas, sobre a qualidade do ambiente geral do município, sobre
a dinamização da economia local”, ressaltou.
“Não temos medo de partilhar o poder, exclamou Fernando Elísio Freire, arrematando que o Governo
tem uma atitude descentralizadora, de partilha e de subsidiariedade”.
De realçar que este encontro tem como objetivo sensibilizar os responsáveis municipais para uma
participação estratégica no 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, sendo que Cabo
Verde foi escolhido como país anfitrião e organizador do mesmo a ter lugar de 17 a 20 de outubro de
2017, na cidade da Praia.
http://www.governo.cv/index.php/rss/8059-desenvolvimento-local-e-prioridade-na-estrategia-dodesenvolvimento-de-cabo-verde
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Fernando Elísio Freire: Desenvolvimento local é prioridade na estratégia do
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“Qualquer estratégia de desenvolvimento em Cabo Verde deve ter no centro da sua prioridade o
desenvolvimento local”, afirmou o Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de
Ministros, Fernando Elísio Freire, na abertura da Cimeira Internacional – Poder Local e Desenvolvimento
Sustentável, na rota do IV Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local a decorrer, na ilha do Sal.

De acordo com o Ministro que presidiu esta segunda-feira,17, o ato de abertura do referido evento, em
representação do Governo, o Executivo está a cultivar e a promover um relacionamento com os
municípios baseado num ambiente político e institucional favorável à concretização dos princípios
constitucionais da complementaridade e da subsidiariedade dos poderes central e local.
“Fazemos questão que os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da transparência no que
se refere às relações institucionais, financeiras e fiscais com os municípios sejam de facto respeitados e
adoptados como cultura organizacional e governativa”, avançou o governante.
Dando exemplo, Fernando Elísio Freire lembrou que as verbas para projectos executados através de
contratos programas estão fixadas anualmente no Orçamento do Estado, discriminadas para cada

município, em função das fontes de financiamento. “Garante-se assim transparência de processos e
previsibilidade de disponibilidade de recursos aos municípios”, frisou.
Mais, o Ministro salientou que é assim que consta no OE 2017 e que constará em outros projectos, seja
com financiamento interno, seja com financiamento externo.
O desenvolvimento de um Cadastro Social Único é outra estratégia do Governo que permitirá a definição
de regras de acesso aos programas de acção social baseadas em indicadores de vulnerabilidade social das
famílias face à habitação, à educação, ao emprego, à protecção na saúde e alimentação e ao número de
filhos menores existente no agregado familiar.
“O Cadastro Social Único é um instrumento que suportará a implementação do Programa de Garantia de
Acesso ao Rendimento, à Educação e aos Cuidados de Saúde e a localização dos Objectivos do
Desenvolvimento Sustentável ao nível municipal e de cada ilha de forma transparente e com regras claras”,
explicou Freire.
Elencando uma série de medidas já implementadas e por implementar em relação à promoção do
desenvolvimento local, reforço de competências e alocação de recursos, o Ministro adiantou que a
estratégia de desenvolvimento das ilhas e as políticas vão estar orientadas para o alcance dos objectivos
do desenvolvimento sustentável.
http://www.asemana.publ.cv/?Fernando-Elisio-Freire-Desenvolvimento-local-e-prioridade-naestrategia-do

ANMCV realiza Cimeira Internacional na ilha do Sal
Publicado em 17 julho 2017

“Poder Local e Desenvolvimento Sustentável” é o lema da “Cimeira Internacional” a realizar nos dias 17 e
18 do mês corrente na ilha do Sal. Um encontro promovido pela Associação dos Municípios Caboverdianos, ANMCV, que visa sensibilizar os mais altos responsáveis dos municípios para uma participação

estratégica do IV Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, com enfoque na preparação de
uma posição comum dos autarcas cabo-verdianos.
Ainda esta cimeira servirá de plataforma de experiências de desenvolvimento local nas temáticas do
turismo sustentável, planificação estratégica, participação da população nas soluções locais, entre outros.
Este evento, segundo “ terá impactos quer do ponto de vista estratégico, quer económico para Cabo
Verde”, segundo a ANMCV. Do evento marcam presença Ministro da Presidência do Conselho de Ministro,
Elísio Freire, membros do Governo, Presidentes das Assembleias e Câmaras Municipais, entre outros.
http://tiver.cv/index.php/noticias/em-destaque/1509-anmcv-realiza-cimeira-internacional-na-ilha-dosal
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Cimeira Internacional sobre "Poder Local e Desenvolvimento Sustentável" reúne
autarcas de todo país
http://rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=59924

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=59968

OBS: Foram difundidas também três noticias na RCV nos jornais noticiosos e quatro diretos para além de
um programa Quartas à noite.

