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Desenvolvimento e ODM

FNUAP revela que número de adolescentes grávidas em Cabo
Verde está a diminuir
27 de Janeiro de 2015. Radio Televisão de Cabo Verde. FNUAP revela que número de adolescentes
grávidas em Cabo Verde está a diminuir Mais em

Profissionais do Ministério da Saúde, educação e juventude
em workshop sobre saúde sexual reprodutiva

27 de Janeiro de 2015. Radio Televisão de Cabo Verde. Profissionais do Ministério da Saúde,
educação e juventude em workshop sobre saúde sexual reprodutiva Mais em:
Mais em:
https://inforpress.publ.cv/sociedade-mlt/108545-dgj-e-fnuap-capacitam-profissionais-para-darmais-atractividade-as-campanhas-sobre-saude-sexual-e-reprodutiva

USAID apoia deslocados de Chã das caldeiras

28 de Janeiro de 2015. A Nação. A Agência Internacional dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento (USAID) disponibiliza um total de US$50, 000 (cinquenta mil dólares americanos)
ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Cabo Verde, para apoiar nas
respostas à situação de emergência, resultante da erupção vulcânica. Mais em

Nações Unidas exortam Governo a priorizar medidas que
assegurem aos mais pobres o acesso à habitação condigna

26 de Janeiro de 2015. InforPress. As Nações Unidas exortaram hoje o Governo de Cabo Verde a
priorizar medidas para assegurar que as famílias mais pobres tenham acesso à habitação acessível e
condigna. Mais em

Relatora Especial das Nações Unidas Leilani Farha inicia
visita de uma semana a Cabo Verde
19 Jan 2015. Radio Televisão Cabo Verdiana. A responsável das Nações Unidas vai
manter encontros com a as autoridades e sociedade civil para com eles analisar
aspectos ligados ao acesso à habitação nos espaços urbanos e rurais. Mais em
Mais em
http://www.oceanpress.info/index.php/Pt/especial/item/17107-direito-a-uma-habitacao-em-caboverde-o-relatorio-so-sera-socializado-em-2016
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=9880
http://jsn.com.cv/index.php/destaquejsn/2577-especialista-em-direios-humanos-visita-cabo-verde
http://asemana.publ.cv/spip.php?article106612&ak=1
http://anacao.cv/2015/01/19/cabo-verde-recebe-visita-da-especialista-da-onu-sobre-o-direitohabitacao-condigna/
http://radioeducativa.cv/index.php/noticias/2726-especialista-da-onu-sobre-o-direito-a-habitacaocondigna-realiza-primeira-visita-oficial-a-cabo-verde
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/01/especialista-da-onu-ao-direito-amoradia-adequada-faz-1a-visita-a-cabo-verde/#.VMDhIS4pCwg
https://appablog.wordpress.com/2015/01/14/especialista-da-onu-sobre-o-direito-a-habitacaocondigna-realiza-primeira-visita-oficial-a-cabo-verde/
http://ehabari.com/especialista-da-onu-sobre-o-direito-a-habitacao-condigna-realiza-primeiravisita-oficial-a-cabo-verde/
http://noticias.sapo.cv/lusa/artigo/18709898.html

Ambiente

Especialistas em Arquitectura Bioclimática em
conferência na Uni-CV

27 de Janeiro de 2015. OceanPress Info. A conferência vai abordar os métodos da construção civil
contemporânea, repensando nos impactos ambientais e a necessidade de redução do consumo
energético. Mais em
Mais em
http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article107024&ak=1
https://inforpress.publ.cv/ambiente-mlt/108711-ministro-antero-veiga-exorta-uni-cv-a-adoptaruma-carta-bioclimatica-para-cabo-verde
https://inforpress.publ.cv/sociedade-mlt/108709-desafios-da-arquitectura-cabo-verdiana-passampor-uma-postura-de-investigacao-aplicada-conferencista

CMP organiza manifestação solidária com jornal francês
Charlie Hebdo
09 de Janeiro de 2015. Radio Televisão de Cabo Verde. CMP organiza manifestação solidária com
jornal francês Charlie Hebdo Mais em
Mais em
http://anacao.cv/2015/01/09/presidente-da-ajoc-nos-jornalistas-de-cabo-verde-tambem-somoscharlie/

