
 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista reúne-se com JPAI Boa Vista para debater as 

preocupações do estudantes boa-vistenses radicados nas Ilhas de Santiago e São 

Vicente. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, acompanhado pelo 

Vereador da Educação, Jorge Tomar e pelo Vereador da Formação Profissional, 

Djamilton Ramos, reuniram-se hoje, 09, com a Juventude do PAICV (JPAI), representada 

pela Presidente, Sra. Lidiane Lima, e pelo Vice-Presidente, Sr. Hélio Monteiro. 

Esta reunião serviu para conhecer de perto as várias preocupações que os estudantes boa-

vistenses que frequentam o ensino superior e profissional, nas ilhas de Santiago e São 

Vicente, vem enfrentando devido a pandemia do Covid-19. 

Durante o encontro o edil, José Luís Santos, realçou que a pandemia do coronavírus 

afetou os sistemas educacionais em todo o mundo, levando ao fechamento generalizado 

de escolas e universidades em todo o mundo. Para mitigar os efeitos desta a Câmara 

Municipal da Boa Vista, disponibilizou um subsídio de emergência para apoiar estudantes 

residentes nas ilhas, para ajudar a fazer face à difícil situação socioeconómica que 

enfrentam divido a perda de rendimento dos pais.   

Assim todos os estudantes inscritos e matriculados em qualquer ciclo de estudos – Escolas 

Técnicas (Praia e Mindelo), Escolas de Formação Profissional e Universidades nacionais, 

em situação de carência financeira diretamente decorrente da Pandemia da COVID-19, 

são beneficiários de ação social direta, no valor de 10.000$00 (dez mil escudos). O 

subsídio já esta a ser pago por transferência bancária. É de salientar que o montante 

disponibilizado é de 830.000$00 (oitocentos e trinta mil escudos), informou José Luís 

Santos.  

Agradeceu a JPAI pela preocupação com os estudantes da Boa Vista e por terem 

partilhado com a Câmara Municipal algumas contribuições positivas para minimizar os 

impactos negativos provocadas pela pandemia do novo Coronavírus, e assegurou que 

estas medidas tomadas imediatamente mostram o compromisso da Câmara Municipal 



em proteger os estudantes e garantir que, nessas circunstâncias tão particulares, nenhum 

deles seja penalizado em seu percurso acadêmico.  

Lidiane Lima, líder da juventude tambarina na Boa Vista, realçou que o encontro permitiu 

a JPAI conhecer os apoios que a Câmara Municipal vai atribuir aos estudantes, bem como, 

apresentar contribuições positivas para minimizar os impactos negativos provocados pela 

pandemia do Covid-19.  

 


