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Economia
Programa Transferências de Renda socializado na Praia

25 de Abril de 2015. A Voz. O atelier para a apresentação e socialização da proposta do Programa de
Transferências de Renda em Cabo Verde, será apresentado segunda-feira, 27 , na Escola de Hotelaria e Turismo de
Cabo Verde – EHTCV. Mais em

Mais em
http://noticias.sapo.cv/info/artigo/1439163.html

Desenvolvimento e ODM

#VBGESOM, mais do que uma hashtag

24 de Abril de 2015. SAPO MULHER. Campanha lançada em escola secundária no Sal torna-se viral Mais em

Mais em
http://www.conexaolusofona.org/iniciativa-de-escola-de-cabo-verde-ganha-o-apoio-de-famosos-nas-redessociais/#.VTD9psXJGAT
http://www.flashvidas.pt/a_ferver/detalhe/ana_sofia_em_campanha_contra_a_violencia.html
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=13&id_cod=40492

Jovens apresentam Álbum “Nos Voz, Música para a Empregabilidade

21 de Abril de 2015. A Voz. O Álbum intitulado “Nos Voz, Música para a Empregabilidade” vai ser apresentado
hoje, 10, no Ipericentro (rua pedonal), cidade da Praia. O CD, composto por oito faixas musicais, visa informar,
formar e motivar de forma lúdica os jovens durante os seus percursos profissionais. Mais em
Mais em
http://www.asemana.publ.cv/spip.php/IMG/spip.php?article109270&ak=1
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=40119&data=2015-04-11

Cimeira sobre Regionalização: Que Estado para os novos tempos

14 de Abril de 2015. A Nação. Agentes e actores de quadrantes, político, público e privado, discutem
hoje e amanhã, na cidade da Praia, o problema da regionalização em Cabo Verde. Mais em

Mais em
http://rtc.cv/index.php?paginas=45&id_cod=40173
http://rtc.cv/index.php?paginas=45&id_cod=40174
http://rtc.cv/index.php?paginas=45&id_cod=40193
http://rtc.cv/index.php?paginas=45&id_cod=40194
http://noticiasdonorte.publ.cv/32693/associacao-para-a-regionalizacao-de-cabo-verde-defende-modeloilha-regiao/
http://www.sapo.pt/noticias/qualquer-tipo-de-regionalizacao-em-cabo-verde_552
http://www.alfa.cv/cimeira-sobre-a-regionalizacao-poder-mais-perto-das-pessoas-com-ou-sem-formulamagica/ d2beec0033f604a6c39ca
http://www.avoz.cv/politica/praia-acolhe-cimeira-sobre-regionalizacao/
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=543190
http://www.dw.de/regionaliza%C3%A7%C3%A3o-uma-alternativa-%C3%A0-autonomia-emmo%C3%A7ambique/a-18386850

Cabo Verde: abuso sexual de crianças e adolescentes

14 de Abril de 2015. RFI Internacional. Cerca de 46% das crianças e adolescentes em Cabo Verde são
vítimas de abuso e exploração sexual, sobretudo por parte de familiares. Mais em
Mais em
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=45&id_cod=40100

Cooperação Internacional
Rede parlamentar das mulheres propõe mais financiamento para o
plano nacional de igualdade de género

16 de Abril de 2015. Rede Televisão de Cabo Verde. Rede parlamentar das mulheres propõe mais financiamento
para o plano nacional de igualdade de género Mais em
Mais em
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/politica/item/44425-rmp-cv-propoe-pelo-menos-1-do-orcamento-dosministerios-para-questao-do-genero
http://pt.radiovaticana.va/news/2015/04/17/parlamentares_caboverdianas_querem_meios__equidade_generero/1137
533
http://rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=10398
http://www.avoz.cv/sociedade/rede-mulheres-parlamentares-em-reuniao-para-avaliacao-do-genero-no-orcamentodo-estado/
http://www.radioeducativa.cv/index.php/noticias/2915-rede-de-mulheres-parlamentares-de-cv-avalia-a-dimensao-dogenero-no-orcamento-do-estado
http://mulher.sapo.cv/actualidade/rmp-cv-propoe-pelo-menos-1-de--379787-0.html
http://www.parlamento.cv/tdestaques.aspx?id=963

ONU, Banco Mundial e União Europeia formam técnicos para
reconstrução de Chã das Caldeiras, ilha do Fogo

15 de Abril de 2015. RadioTelevisão CaboVerdiana. ONU, Banco Mundial e União Europeia formam técnicos
para reconstrução de Chã das Caldeiras, ilha do Fogo Mais em

Saúde
Representante da OMS em Cabo Verde visita mercados de São Vicente a
convite da ADECO

24 de Abril de 2015. RadioTelevisão CaboVerdiana. Representante da OMS em Cabo Verde visita mercados de
São Vicente a convite da ADECO Mais em

Dia Mundial da Saúde assinalado sob lema "segurança dos alimentos"

07 de Abril de 2015. RadioTelevisão CaboVerdiana. Dia Mundial da Saúde assinalado sob lema "segurança dos
alimentos" Mais em

