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Economia
INE realiza primeira reunião do Grupo de Praia em Estatística da Governança

17 de Junho de 2015- A Voz. O Grupo Praia em Estatística da Governança realiza nesta quarta-feira, 17 de Junho, a primeira
reunião oficial após a sua aprovação no dia 5 de Marco, na 46ª Comissão da Estatísticas das Nações Unidas (CENU). Mais em

Mais em
http://inforpress.publ.cv/index.php/PT/economia/113048-pnud-realca-importancia-do-grupo-praia-em-estatisticas-degovernanca-no-cumprimento-da-agenda-pos-2015
http://www.inforpress.cv/index.php/PT/cooperacao/113029-lideranca-do-ine-no-grupo-praia-sobre-estatisticas-dagovernanca-e-reconhecimento-da-credibilidade-do-pais-pm
http://anacao.cv/2015/06/17/grupo-praia-reune-peritos-estatisticos-pela-primeira-vez/
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=10694
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article110889&ak=1

http://www.oceanpress.info/cms/Pt/ilhas/santiago/item/24669-ine-realiza-a-primeira-reuniao-oficial-de-grupo-de-praia-emestatistica-da-governanca
http://www.sapo.pt/noticias/grupo-praia-de-estatistica-quer-promocao-da_5587fb4cd41fc9c65c0a020f
http://www.independenciaslusa.info/grupo-praia-de-estatistica-e-governanca-quer-definir-roteiro-de-atividades-201620/

Desenvolvimento e ODM
Cabo Verde acolhe conferência sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

18 de Junho de 2015. Portugal Digital. Uma conferência de alto nível sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) e de Rendimento Médio realiza-se terça e quarta-feira na cidade da
Praia. Mais em
Mais em
http://www.sapo.pt/noticias/conferencia-defende-que-paises-como-cabo_5579b2fc60753b361917c191
http://www.oceanpress.info/cms/Pt/economia/item/25295-conferencia-sobre-paises-pequenos-insulares-reconhece-ausenciade-planos-e-visoes-de-desenvolvimento-nacional
http://www.panapress.com/pana-pays-7-lang4-cv-index.html
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/06/exclusiva-cabo-verde-destaca-evolucao-de-pais-provavel-para-paispossivel/index.html#.VYKEXkYgSS5
http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=553946
http://www.radioeducativa.cv/index.php/noticias/3002-governo-de-cabo-verde-promove-conferencia-de-alto-nivel-sobre-osobjectivos-de-desenvolvimento-sustentavel
http://www.alfa.cv/pm-defende-financiamento-inovador-para-pequenos-estados-insulares/
http://www.rtp.pt/rdpafrica/?t=ONU-considera-que-Cabo-Verde-tem-feito-um-caminho-notavel-para-reduzir-apobreza.rtp&article=4082&visual=6&tm=10&headline=16
http://www.asemana.publ.cv/spip.php/IMG/spip.php?article110501&ak=1
http://sd.iisd.org/news/african-mics-sids-discuss-priorities-for-post-2015-agenda/

Mindelo assinala Dia de Luta Contra as Drogas
26 de Junho de 2015 – Notícias de Norte Enquadrado no Dia Internacional Contra o Uso Abusivo e Tráfico de Drogas, 26 de
Junho, sob o lema: “Vamos Desenvolver, Nossas Vidas, Nossas Comunidades, Nossas Identidades, SEM DROGA”, realizou-se em
São Vicente uma passeata para marcar o dia. Várias organizações participaram com o objectivo de levarem a mensagem em
prol de uma vida saudável sem drogas Mais em

ICIEG realiza atelier Representatividade das mulheres na política em Cabo Verde

04 de Junho de 2015 – Radio Televisão Caboverdiana. ICIEG realiza atelier Representatividade das mulheres na política em
Cabo Verde Mais em
Mais em
http://videos.sapo.pt/MWZDJmj2zdW0zlMl07zHl
http://www.jsn.com.cv/destaquejsn/3056-participacao-das-mulheres-na-politicaesta-aquem-da-representatividade-primeira-dama-de-cabo-verde.html

Quadro legal em matéria de reinserção social precisa
ser modificado – PGR

17 de Junho 2015 – A Nação. O quadro legal cabo-verdiano em matéria de reinserção social precisa ser modificado de forma a
criar melhores condições para evitar a reincidência dos reclusos quando deixarem as cadeias Mais em
Mais em
http://noticiasdonorte.publ.cv/34461/jmn-as-prisoes-nao-devem-ser-encaradas-como-deposito-de-gente-desesperancada/
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/113033-pm-defende-consensos-para-os-principios-e-boas-praticas-dereinsercao-social-de-reclusos
http://www.avoz.cv/pais/reinsercao-social-na-area-da-justica-discutida-conferencia/
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article110822&ak=1

Cooperação Internacional

Praia acolhe conferência intitulada “Mais Mobilidade para o Desenvolvimento”
30 de Junho de 2015 – OceanPress A conferência tem por base uma pesquisa realizada pela Fundação Max Van der Stoel (FMS)
sobre o impacto da Parceria para a Mobilidade da UE em Cabo Verde a partir da perspetiva de como a migração pode contribuir
para o desenvolvimento, segundo um comunicado enviado a esta redação. Mais em

Secretário-geral da iniciativa “Energia Sustentável para Todos” elogia avanços de
Cabo Verde

25 de Junho de 2015 – InforPress. O secretário-geral da iniciativa “Energia Sustentável para Todos” enalteceu hoje o facto de
Cabo Verde ter uma cobertura de 20 por cento em energia renováveis e a meta para atingir 50 por cento da mesma até 2020.
Mais em
Mais em
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article110931&ak=1
http://www.brasil.rfi.fr/africa/20150626-energias-renovaveis-no-centro-de-visitas-cabo-verde
http://radioeducativa.cv/index.php/noticias/3034-missao-da-onu-visita-cabo-verde-para-se-inteirar-da-iniciativaenergia-sustentavel-para-todos
http://www.panapress.com/Missao-da-ONU-visita-Cabo-Verde-com-%E2%80%9CEnergia-Sustentavel-paraTodos%E2%80%9D-na-agenda--3-630442396-41-lang3-index.html
http://www.africa21online.com/artigo.php?a=14443&e=Economia
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/radioonu/2015/06/25/representantes-do-secretario-geral-da-onu-visitamcabo-verde.htm
http://www.oceanpress.info/cms/Pt/politica/item/26126-ministro-antero-veiga-recebeu-representantes-especiais-dasnacoes-unidas
http://www.radioeducativa.cv/index.php/noticias/3034-missao-da-onu-visita-cabo-verde-para-se-inteirar-da-iniciativaenergia-sustentavel-para-todos

Conferência sobre desenvolvimento sustentável marca Dia do Ambiente em Cabo
Verde

06 de Junho 2015 - PANAPRESS. O Dia Mundial do Ambiente, 05 de junho, foi assinalado em Cabo Verde com a realização,
sexta-feira, na cidade da Praia, de uma conferência sobre a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento, apurou a PANA de
fonte da organização. Mais em
Mais em
http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article110569&ak=1
http://noticias.sapo.cv/info/artigo/1443478.html

