
 

Delegação do Banco Mundial chefiado pelo Sr. Henry Cherkezian, 

acompanhado pelo Sr. Luís Duarte, representante do Ministério das Finanças 

visita Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista. 

A visita teve como objetivo analisar a problemática habitacional na Boa Vista, 

principalmente o programa “Casa Para Todos” que de acordo com o 

representante do Ministério das Finanças representa ainda alguns riscos para o 

Estado de Cabo Verde, e neste sentido o Ministério das Finanças solicitou 

apoio ao Banco Mundial para diagnosticar o impacto da segunda reestruturação 

do programa “Casa Para Todos”. A questão das ocupações ilegais foi outro 

assunto abordado durante a visita.  

No decorrer da visita o consultor do Banco Mundial, Henry Cherkezian 

procurou informações sobre o programa “Casa Para Todos”, principalmente 

referente às casas classe A, que o Governo de Cabo Verde vai transferir para os 

Municípios, mas também das ocupações ilegais que vem afetando a ilha da Boa 

Vista.  

Por seu turno, o Edil boa-vistense, José Luís Santos, demonstrou a sua 

preocupação com relação ao deficit habitacional na ilha das Dunas, referindo-

se que os governos tem vindo a aprovar projetos para construção de grandes 

unidades hoteleiras sem uma vertente social e habitacional, não comunicando 

previamente a Câmara Municipal. Defendeu ainda a necessidade da adoção de 

medidas de política para reverter a situação que tende a agravar nos próximos 

anos, com previsão de construção de um conjunto de projetos hoteleiros já 

aprovados para a ilha da Boa Vista. 

Com aprovação destes projetos, muitas pessoas que chegam das outras ilhas e 

da Costa Ocidental Africana para procurar trabalho, logo à partida deparam-se 

com um conjunto de dificuldades em conseguir uma casa para alojamento 



porque tem que pagar uma renda mensal que não está dimensionada para sua 

capacidade financeira. Ao deparar com esta situação as pessoas procuram outros 

caminhos como são as construções ilegais de barracas na Boa Vista. 

Aproveitando essa deixa, referiu-se à demolição de construções clandestinas 

levado a cabo recentemente pela Câmara Municipal e que a Edilidade não vai 

tolerar tal prática. 

 

 


