
 

 

 

Delegação Chinesa Recebida na Câmara Municipal da Boa Vista 

Uma delegação Chinesa composta por 10 pessoas, foi recebida ontem (23), em audiência 

nos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís 

Santos, que se fez acompanhar pelo Vereador Aristides Mosso. O encontro foi solicitado 

pelo Governo de Cabo Verde, e teve como objetivo realizar um estudo de viabilidade para 

financiamento do projeto cidade segura na ilha das Dunas.  

O Edil boa-vistense deu as boas-vindas aos elementos da comitiva e sublinhou que aquele 

país oriental é hoje um dos principais parceiros no desenvolvimento de Cabo Verde. 

Tendo ainda destacado a importância da comunidade chinesa residentes na Boa Vista, 

assim como o papel dela no desenvolvimento da ilha.  

A segurança e a estabilidade política são elementos cruciais no processo de 

desenvolvimento de Cabo Verde e Boa Vista, explicou José Luís Santos, referindo-se que 

na Boa Vista não existem grandes problemas de insegurança, mas de vez em quando, 

somos surpreendidos com situações que clamam claramente pela necessidade do reforço 

da segurança na ilha das Dunas, para que ela possa continuar a crescer, desenvolver e dar 

o seu contributo no desenvolvimento do país.  

Durante a audiência, José Luís Santos salientou que o Governo de Cabo Verde e as 

Câmaras Municipais devem apostar fortemente na segurança das pessoas, dos seus bens 

e investimentos, para que possam sentir tranquilos e seguras. Daí que o projeto cidade 

segura vai ser certamente muito importante para o país e Boa Vista em particular, sendo 

que a Câmara Municipal vai fazer de tudo para acarinhar e ajudar na sua implementação.  

O autarca assumiu a necessidade da implementação do referido projeto na Boa Vista, pois 

mesmo que exista um único caso de assalto aos turistas, a repercussão internacional pode 

ser nefasta para a ilha e para o país enquanto destino turístico.  

Por último, mencionou que a Edilidade pretende que a segurança efetiva seja uma 

realidade na Boa Vista e em boa hora surgiu este projeto que vai dar seguramente uma 



contribuição enorme para tranquilidade e projeção ao destino turístico Boa Vista e ajudar 

no seu processo de desenvolvimento.  

Zhang Xu, diretor do projeto cidade segura diz que este projeto é financiado pelo Governo 

Chinês e o objetivo é fazer um estudo de viabilidade e avaliação no terreno. Na opinião 

de Zhang Xu o projeto irá ajudar na segurança e luta contra a criminalidade que irá 

beneficiar o turismo. 

Por seu turno, o Vereador Aristides Mosso referiu que durante a realização do referido 

estudo, a delegação deve ter em conta as novas centralidades que irão ser criadas na ilha, 

nomeadamente na Cidade de Sal-Rei, com implementação dos projetos de requalificação 

urbana, que contribuirá para o aumento do número de turistas a circular na Cidade e que 

também deve ser tido em consideração.  

 

 

 

 

 

 

 

 


