
 

 

 

 

Assinatura do Auto de Consignação da Empreitada da Obra Requalificação do 

Largo de Santa Isabel na cidade de Sal Rei. 

O Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos em representação da 

Edilidade boa-vistense dona da Obra e o representante da empresa SOGEI (Engenharia e 

Construção, A.S), Sr. Jorge Daniel Spencer Lima, assinaram hoje, dia 07 de agosto de 

2020, o Auto de Consignação da Empreitada da Obra de Requalificação do Largo de 

Santa Isabel na cidade de Sal Rei, sendo que a fiscalização estará a cargo da empresa 

Riportico Cabo Verde. 

A obra em questão, representa um investimento de 159.881.354,38 ECV (Cento e 

cinquenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro 

escudos e trinta e oito centavos), financiada pela Sociedade de Desenvolvimento Turístico 

das Ilhas de Boa Vista e Maio, por conta dos Acionistas Estado de Cabo Verde e a Câmara 

Municipal da Boa Vista, com prazo de execução de 10 meses, a partir da data de 

consignação. 

Trata-se de uma obra há muito desejada e aguardado pelos munícipes boa-vistenses e 

residentes, que irá enriquecer paisagisticamente a entrada da cidade, transformando-o 

num espaço mais atrativo e inclusivo para a população e uma “porta de entrada” para os 

visitantes contribuindo decisivamente para o desenvolvimento sustentável do concelho. 

Para o edil, José Luís Santos trata-se de um momento histórico para Boa Vista e Cabo 

Verde, “um projeto extraordinário”, como nunca visto na ilha das Dunas em termos de 

qualidade e valor, que inclui esgoto, água, requalificação de todas as faixas, pavimentação 

de vias e aposta fortíssima e acertada no espaço verde, que vai criar novas centralidades 

na cidade de Sal Rei para que os turistas possam sair dos hotéis e impactar positivamente 

na economia local. 

Depois de ultrapassar todos os constrangimentos e em cumprimento de todas as 

obrigações legais, eis que o Município chegou à ultima etapa do processo de arranque da 

tão aguardada Obra de Requalificação do Largo de Santa Isabel, que deverá iniciar muito 

brevemente, destacou José Luís Santos. 



O edil anunciou ainda que muito em breve serão assinados os contratos para a 

requalificação das Orlas Marítimas da Zona Sul da Cidade de Sal Rei, (desde Zona de 

Tortuga até Farinação) e de Praia Cabral (desde descida Riba O`lte até Marine Clube). 

Destacou ainda a excelente parceria com a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das 

ilhas da Boa Vista e Maio, que tem dado um contribuição muito importante para o 

desenvolvimento da ilha das Dunas, mobilizando recurso para a realização de projeto 

estruturantes, nomeadamente a requalificação do Largo Santa Isabel, Orla Marítima entre 

outros. 

O representante da empresa SOGEI, Sr. Jorge Lima, mostram-se orgulhosos por ter a 

oportunidade de executar uma obra tão importante para a Boa Vista, que irá melhorar o 

nível de vida dos munícipes, assim como de criar melhores condições para acolhimento 

dos visitantes. 

Informou que o grosso dos materiais e equipamentos ligeiros já foram embarcados em 

Portugal e estão a caminho da Boa Vista e os equipamentos pesados já estão no cais nas 

ilhas do Sal e Santiago prontos para serem transportados para Boa Vista. Realçou que em 

termos de pessoal a SOGEI vai trazer o indispensável e apostar fortemente na contratação 

de trabalhadores locais, bem como aquisição de materiais locais. 

 


