Discurso lançamento Campanha “No Campo e na Cidade, saneamento é
prioridade”

Senhor Primeiro Ministro
Senhor Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território Senhor Representante da
Cooperação Luxemburguesa Caros Convidados
Permitam-me uma vez mais dar-lhes as boas vindas ao concelho de São Domingos,
desta feita, para partilharmos este momento de inauguração da fase piloto do
programa PROMOSAN que vai servir de modelo em todos os municípios das ilhas de
Santiago, Fogo e Brava e sucessivamente ao nível nacional.
Não restam dúvidas de que estamos na presença de um projecto inovador e de grande
qualidade que irá estimular a criação de novas atitudes e comportamentos, usando
como plataforma a própria rede escolar municipal em que os alunos assumem o papel
de vectores de sensibilização em matéria de higiene, do saneamento e do uso eficiente
da água no seio da família e da comunidade.
São Domingos sente-se, por conseguinte, honrado e terá imenso orgulho em ajudar a
consolidar esta marca de diferenciação que potencia a associação sadia entre a defesa
do ambiente e um percurso de vida saudável e sustentável. Ficam aqui expressos o
propósito e a promessa da Câmara municipal que presido e aqui represento.
Senhor Primeiro Ministro
Senhor Ministro
Senhor Representante da Cooperação Luxemburguesa
A presença e o apoio de Vossas Excelências neste dia cheio de simbolismo, pela
natureza do projecto inaugurado, constituem para a Câmara Municipal e os seus
eleitos um motivo de expressiva satisfação. Por isso e em nome de todos os munícipes,
queiram registar o nosso reconhecimento por connosco partilharem este dia que ficará
inscrito na história de São Domingos como primeira colectividade a albergar um
projecto tão inovador e de inegável alcance.
Reconhecemos a evolução positiva que resulta de uma boa parceria entre a Câmara
Municipal de São Domingos e a Administração Central e por isso só podemos
publicamente manifestar a nossa satisfação e agradecer a todos pelo esforço que está
a ser realizado.
Como sabeis, o eixo do saneamento tem merecido a nossa atenção e assume
relevância particular ao interagir de forma transversal com os outros objectivos da
nossa estratégia, uma vez que contempla finalidades simultaneamente ambientais,
culturais, económicas e sociais. Na verdade, a qualidade de vida que pretendemos
proporcionar aos nossos munícipes, assim como o reforço da nossa atractividade
turística e comercial não se compadecem, nem com o desleixo, nem com a falta de

asseio e muito menos com a escassez de água que tem flagelado o nosso Concelho.
Nesse quadro, não poderia deixar passar esta oportunidade de chamar a atenção de
Vossas Excelências para este flagelo que neste momento constitui a maior
preocupação das populações de São Domingos.
Para além da resolução urgente do problema de produção de água, queremos
trabalhar com o governo na promoção de uma educação de excelência ampliando
ainda mais o programa de transportes escolares que neste momento se encontra sob
forte pressão devido ao deficiente financiamento municipal. Como pode Vossa
Excelência imaginar, os recursos de que dispomos não nos permite debelar este
tormento.
Assim, um apoio pontual do Governo e dos nossos amigos internacionais na aquisição
de novas viaturas para transporte escolar, dariam maior consistência ao projecto que
ora inauguramos.
Precisamos de muita ajuda e de muita solidariedade. Permita-me, assim, para finalizar
reafirmar o nosso propósito de trabalhar com o governo num vasto programa
direccionado a uma mudança gradual e consistente do Concelho de São Domingos,
rumo a um futuro que pretendemos bem melhor para todos os filhos destas terras.
Permitam-me reiterar a minha disponibilidade, sempre com base na lealdade
institucional e sentido de estado, para cooperar com o poder central em tudo que seja
do interesse das populações deste concelho.
Do poder central, espero uma atitude descentralizadora que aproveite a iniciativa e
energia dos munícipes e das instituições locais eleitas.
Obrigado pela vossa confiança.

