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Prólogo 

O Movimento Independente Más Soncent (MIMS) é um movimento apartidário que 

se auto-define “Nôs partido ê Soncent” que surgiu da vontade de levantar São Vicente 

do fundo do poço onde se encontra, que concorre às eleições autárquicas de 2020, para 

trabalhar arduamente junto da população com o objetivo de trazer de volta o brilho de 

São Vicente, liderado pelo empresário Nelson Rocha Lopes. 

O MIMS é formado por um grupo de cidadãos da sociedade civil, oficializou a sua 

candidatura com a entrega do processo no Juiz da Comarca de São Vicente, no dia 

10/09/2020, tendo como cabeça de lista à Presidência da Assembleia Municipal de São 

Vicente (AMSV), o Dr. Albertino Neves Gonçalves e o empresário Nelson Lopes à 

Presidência da Câmara Municipal de São Vicente (CMSV). 

Neste sentido, pretende exercer uma governação de proximidade, aprimorando por uma 

estreita relação edilidade/munícipe e governo central. Cada comunidade é chamada à 

organizar-se, de modo a possibilitar esta interação, através de representantes locais, 

capazes de identificar problemas/necessidades que carecem de intervenção prioritária da 

CMSV.   

Este modelo de governação implica que cada munícipe, seja uma mais-valia nas 

tomadas de decisões, ao bem-comum, colaborando com ideias, sugestões, projetos, 

reclamações, etc..    

O objetivo final do MIMS, é a inclusão geral, para que todos os munícipes 

sanvicentinos, sintam que a CMSV é a casa comum, independente das ideologias 

individuais, procurando o desejado equilíbrio social e económico.  

 

Um PRESIDENTE JOVEM para LEVANTAR SÃO VICENTE, com uma equipa 

jovem competente e informada. 

 

É uma candidatura que tem como propósito acima de tudo a ilha de São Vicente, que se 

propõe estar em estreita consonância com os legítimos interesses dos sanvicentinos, 

nascidos, residentes e não-residentes.  

É também, uma candidatura baseada numa boa GOVERNANÇA MUNICIPAL e na 

TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES. 

A nossa governação camarária será dinâmica e solidária, em ação permanente, para 

alavancar a ilha de São Vicente do marasmo em que se encontra, com projetos 

prioritários, exequíveis, de acordo com o DIAGNÓSTICO realizado pelo MIMS 

aquando das visitas efetuadas em todos os bairros da ilha, instituições públicas e 

privadas, assim como várias OCB's (Organizações Comunitárias de Base) e auscultação 



de diversas individualidades da ilha, para devolver aos sanvicentinos, dignidade e uma 

melhor qualidade de vida. 

Caros sanvicentinos, como sabem os recursos financeiros são escassos em qualquer 

parte do mundo. Estamos cientes que a nossa governação não será fácil com os 

escassos recursos financeiros existentes em Cabo Verde. Mas, tendo em conta que 

vamos valorizar os recursos humanos na CMSV, os escassos recursos serão 

capitalizados na implementação dos vários projetos que a seguir propomos. 

A ilha de São Vicente experimentou já várias conjunturas, algumas terríveis como as 

piores fomes de Cabo Verde que ocorreram em 1941-43 e 1947-48 outras muito boas, 

como no tempo em que góte d’manê jom tava ingordá na gemáda e ainda outras menos 

boas, com a perda do protagonismo que este magnífico porto do atlântico possuía nos 

bons tempos em que o carvão era o combustível que fazia mover grandes e pequenos 

barcos, que foi considerado o 3º maior porto do mundo. 

Uma lufada de ar fresco do desenvolvimento foi experimentado com a gestão de dois 

independentes, o Dr. Onésimo Silveira e a Dra. Isaura Gomes, mas foi sol de pouca 

dura, uma vez que aquele que substituiu esta última (um exemplo de cidadania exercido 

por uma mulher, à qual nós rendemos uma singela homenagem aqui neste documento), 

mostrou-se não estar preparado para assumir o desafio de gerir esta ilha. 

Caros concidadãos, vamos LEVANTAR São Vicente juntos com a nossa 

PLATAFORMA PROGRAMÁTICA, numa situação atípica da tripla crise em que 

vivemos, a sanitária, a social e a económica com os 5 (cinco) eixos de governação:  

 

1. Boa Governança e transparência de informações; 

2. Educação, Capacitação, Empoderamento e Criação de Emprego para o 

crescimento económico sustentável; 

3. Ordenamento e Reestruturação Urbana; 

4. Promoção Social, Igualdade de Género, Saúde, Desporto e Cultura; 

5. Saneamento e Proteção do Meio Ambiente; 

 

 

 

 

 

 

 



PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 

Projetos Prioritários 

Boa Governança e transparência de informações 

 Solicitar uma auditoria exaustiva na CMSV; 

 Capacitar os Recursos Humanos da CMSV nas áreas transversais; 

 Criar um ambiente laboral saudável na CMSV; 

 Maximizar ferramentas de trabalho existentes e reorganização na 

informatização dos serviços municipais; 

 Descentralizar o Serviço Municipal com Delegações Municipais nas 

zonas distantes; 

 Informação credível contínua aos munícipes das actividades da CMSV; 

 Implementar procedimentos para uma maior celeridade de resposta dos 

serviços municipais (desburocratização), via “Olhos de Monte de Cara” 

recorrendo às novas tecnologias informacionais; 

 Criar gabinete com atendimento personalizado para DIÁSPORA; 

 Criar postura dialogante no relacionamento institucional; 

 Estabelecer relações externas via acordos de Geminação dinâmica em 

várias áreas de interesse. 

Educação, Capacitação, Empoderamento e Criação de Emprego para o 

crescimento económico sustentável; 

 Apoiar a Educação com bolsas de estudo, propinas e transporte nos casos 

prioritários; 

 Estabelecer parcerias com entidades governamentais, não-

governamentais e internacionais, com o objectivo de auxiliar os alunos no 

ambiente familiar com uma equipa multidisciplinar; 

 Promover educação para a cidadania, direitos humanos, igualdade de 

género, ambiental, financeira, higiene e saúde, etc; 

 Promover Formações Profissionais de interesse; 

  Dar especial atenção individual às situações que contribuam para o 

abandono escolar, promovendo acompanhamentos psicossociais e 

incentivos; 

 Dotar de infra-estrutura a nível infantil e pré-escolar nas zonas 

prioritárias; 

 Promover projetos de actividades de tempos livres junto das OCB's 

durante as interrupções letivas para crianças e alunos do pré-escolar dos 6 

aos 14 anos (Escolinha de Verão); 

 Promover e apoiar iniciativas formativas em todas as áreas de interesse; 

 Criar ambiente favorável para investimentos externos (diáspora e 

estrangeiro) e internos para promover postos de trabalho diretos e indiretos; 

 Criar ambiente de negócio favorável junto da classe empresarial; 



 Apoiar as Micro e Pequenas Empresas já existentes e criação de novas 

em diversos sectores (pesca, agricultura, pecuária, turismo, comércio, etc); 

 Criar uma Avenida Pedonal na praia de Salamansa; 

 Criar Centros de Informação Turística em vários pontos da ilha; 

 Criar um gabinete de turismo na implementação das directrizes na área 

do Turismo estabelecidas pelo governo no ano 2018/2030, potencializando 

um leque variado de oportunidades na ilha de São Vicente; 

 Criar projeto “Museu do pescador”, com o objectivo de aumentar o 

rendimento das famílias; 

 Criar um gabinete de diáspora na facilitação dos investimentos externos. 

Ordenamento e Reestruturação Urbana 

 Urbanismo e Gestão do Território 

 Promover o Desenvolvimento do Território Inteligente e Sustentável; 

 Planeamento e Desenho Urbano; 

 Elaboração, Aprovação e Execução do PDM (Plano Diretor Municipal); 

 Elaboração e Execução PD (Plano Detalhado); 

 Reestruturação do Gabinete Técnico; 

 Preparar terrenos para construção (solução) plano urbanístico com lotes 

de terrenos, com condições de acessibilidade rodoviárias (estradas), investir 

em redes de saneamento, eletricidade e comunicação, visando a harmonia 

entre o útil e agradável – Projeto habitação sustentável; 

 Apostar na Construção de Casas Containers como estratégia de 

Desenvolvimento Local (habitação condigna de baixo custo). 

 Obras Municipais e Edificação  

 Desenvolvimento Sustentável para a Qualidade de Vida das Pessoas; 

 Reforço da Coesão Social Como Bandeira De Uma Governação 

Inclusiva; 

 Requalificar a emblemática Praça Nova dando o brilho do passado, assim 

como outras pracetas da ilha;  

 Habitar Com Dignidade. 

 Reabilitação Urbana  

 Propor Um Novo Planeamento Urbano; 

 Projeto Cidade Inclusiva é Cidade com Acessibilidade; 

 Apostar Nas Energias Renováveis e Energias Limpas: Materializar O 

Potencial da Ilha - Sol e Vento, de acordo com as leis em vigor; 

 Planeamento E Evolução Da Estrutura Da Cidade Do Mindelo; 

 Delimitar, e Criar Mecanismos de Proteção do Centro Histórico do 

Mindelo; 

 Rever a política das “Casas para Todos”, para atribuição das moradias; 

 Criar Parcerias junto ao Instituto do Património Cultural - IIPC para a 

salvaguarda do Património Histórico Edificado. 

 



 

 Planeamento e Ordenamento do Território  

 Criar a Plataforma Cidade Sustentável que inclui Metodologias, 

Ferramentas e Conteúdos de Apoio ao Planeamento Urbano Integrado e à 

Gestão Municipal; 

 Garantir a Sustentabilidade Ambiental; 

 Assegurar o Acesso à Água Potável e ao Saneamento Básico; 

 Promover o Consumo Sustentável;  

 Alargar as Áreas Protegidas; 

 Ordenar o Território, requalificar a Orla Marítima de Cova Inglesa com 

uma avenida marginal; 

 Toponímia  

 Propor e Criar a Comissão Municipal de Toponímia; 

 Elaborar e Aprovar o Regulamento Municipal de Toponímia e 

Numeração de Polícia; 

 Composição de Placas Toponímicas; 

 Aquisição, Execução, Afixação e Manutenção das Placas Toponímicas; 

 Criar e Desenvolver o Guia Digital da Toponímia da ilha. 

 

Promoção Social, Igualdade de Género, Saúde, Desporto e Cultura; 

 Criar projetos de inclusão de jovens em situação de risco em projetos 

geradora de rendimento; 

 Criar Centro de Recuperação de jovens mais vulneráveis; 

 Criar equipas multidisciplinares “taskforce” que engloba todas as faixas 

etárias, como agentes comunitários no desenvolvimento sustentável das 

comunidades através de OCB's;  

 Construir um espaço de abrigo para pessoas vítimas de VBG (Violência 

Baseada no Género); 

 Sensibilizar e informar as pessoas sobre a problemática de VBG; 

 Capacitar jovens em Liderança, de acordo com ODS (Objetivos 

Desenvolvimento Sustentáveis); 

 Criar projeto “A Ludicidade” em parceria com ICCA (Instituto 

Caboverdiano da Criança e do Adolescente) e outras instituições com o 

objectivo de construir a cultura da paz entre as crianças e adolescentes; 

 Promover a “Assembleia Municipal Jovem” (debates), com o objectivo 

de trabalhar em conjunto para uma união maior entre os jovens; 

 Promover concursos nas diversas áreas (concurso jovem cientista, jovem 

talentoso, etc), com o objetivo de promover intercâmbios e estimular 

criatividades; 

 Criar linha de crédito junto da Banca para actividades geradoras de 

rendimento promovidas por jovens; 



 Criar espaço de cultivo agrícola para fornecer a “loja social” da CMSV, 

com o intuito de ajudar as famílias mais carenciadas; 

 Fomentar o “Empreendedorismo Caseiro”. 

 Criar um ambiente favorável com uma postura dialogante com o 

objectivo de implementação de projetos das OCB's através de parcerias com 

o governo central e local; 

 Promover centros de saúde nas localidades afastadas da cidade e dotar as 

já existentes de capacidade de respostas de forma célere aos munícipes para 

uma melhor prestação de serviço; 

 Capacitar as OCB's na elaboração e implementação de projetos; 

 Reforçar com as entidades de saúde ações de prevenção e combate as 

doenças de foro individual e epidémicas; 

 Dar melhor atenção e incentivos às iniciativas desportivas em todas as 

modalidades com foco nas escolas de iniciação desportiva; 

 Criar pavilhão multiuso (desporto, cultura, etc) e requalificação das 

placas desportivas e campos de futebol existentes; 

 Adotar um modelo de “Semi-Profissionalismo” nas atividades 

desportivas (futebol, basketball, andebol, voleibol, etc), com apoio de 

incentivo aos clubes desportivos; 

 Criar projeto “Onda do Mar” com o objectivo de dinamizar a importância 

dos desportos naúticos em São Vicente; 

 Implementar um Programa “Salva-Vida”, com o objectivo de 

consciencializar jovem pela importância da natação; 

 Auscultar todos os agentes “fazedor” de cultura em São Vicente; 

 Subsidiar as casas nocturnas de música ao vivo; 

 Criar parcerias externas nas áreas de cultura e desporto; 

 Realizar Ações de Formação (dança, teatro, audiovisuais, informática, 

pintura e gravite, atletismo, música, etc.) culmina com a feira intercultural 

com o objectivo de valorizar os jovens locais; 

 Atribuir aos grupos carnavalescos oficiais terrenos para construção de 

estaleiros próprios; 

 Criar condições favoráveis incutindo o espírito comercial aos grupos 

carnavalescos na entrega de subsídios a meio ano do Carnaval. 

Saneamento e Proteção do Meio Ambiente 

 Apostar fortemente na sensibilização das comunidades, para colocarem o 

lixo em recipientes distintos (vidro, papel, lata e outros), com o objetivo de 

fazer uma recolha selecionada do lixo e assim promover a reciclagem e a 

incineração adequada; 

 Instalar contentores subterrâneos em todo o território de São Vicente no 

curto prazo; 

 Fortalecer a articulação entre estruturas de saúde e serviços municipais 

para recolha, tratamento e eliminação dos resíduos hospitalares, de acordo 

com o quadro legislativo e regulamentar em vigor em Cabo Verde;  



 Disponibilizar o serviço de recolha do lixo em tempo útil, reduzindo os 

intervalos de tempo de recolha, higienização dos contentores entre outras 

medidas adequadas;  

 Criar um projeto de resgate de cães vadios “Adote um Amigo”, com o 

objetivo de diminuir a população de cães abandonados e maltratados das 

ruas e das praias de São Vicente (nomeadamente praias da Baía das Gatas, 

Laginha, etc), em parceria com ONG's (Organizações Não Governamentais) 

e entidades competentes; 

 Fiscalizar rigorosamente as obras em construção das quais provém os 

desperdícios e obstrução das vias de acesso;  

 Apostar no alargamento das redes de saneamento, tendo em conta sua 

antiguidade/aumento populacional e uma rigorosa manutenção das mesmas; 

 Reforçar o sistema de abastecimento de água nas zonas rurais do 

município com construção de reservatórios de água; 

 Construir um Central de Aproveitamento Energético - RSU (Resíduos 

Sólidos Urbanos) para produção de energia renovável, em cumprimento 

com as leis em vigor no país; 

 Ligar rede de esgoto nas moradias onde ainda não existe; 

 Proteção e conservação das tartarugas marinhas e espécies endémicas; 

 Criar projecto “Educação Marítima” para formação de professores, com 

o objectivo de sensibilizar os professores sobre a proteção marinha e 

ambiental; 

 Fazer a copagem das árvores e arbustos nas avenidas e espaço urbanístico 

de zonas verdes; 

 Criar parques arborizados de campismo, atividades lúdicas, prática de 

exercícios e manutenção física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caros concidadãos, para que esta plataforma se concretize contamos com o voto de 

todos no sufrágio direto das eleições no dia 25/10/2020, assim como na sua 

implementação, porque apresentamos um projecto exequível equacionado com a tripla 

crise em que vivemos (sanitária, social e económica), que a faz diferenciar para melhor 

dos projetos das outras candidaturas. 

O povo está ciente que o jovem empresário, Nelson Lopes, como muitos outros, ouviu 

essa súplica e voltou, pronto para dar o seu contributo para devolver à esta ilha a sua 

alegria de viver de outrora, o respeito que ela tinha no panorama nacional e 

internacional, o orgulho de ser São Vicente, o Santo Vencedor. 

 O MIMS ganhará as eleições com o vosso apoio, e está motivado/empenhado a 

trabalhar com todos arduamente para transformar e fazer de São Vicente um município 

desenvolvido, criando assim condições às gerações vindouras garantindo um maior 

bem-estar e qualidade de vida. 

A LUTA É DE TODOS NÓS!! 

 

Mindelo, 13 de Outubro de 2020 

 


