Muito Bom dia a todos!
Senhor representante do Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do
Território,
Senhores representantes da Cooperação Luxemburguesa
Senhores Vereadores
Caros participantes,

Queria vos dar as boas vindas a este ateliê de socialização da Estratégia Promosan.
E dizer-vos que para nós tem sido uma honra receber este projecto piloto, amiga do
ambiente, com a utilização ao máximo das águas residuais, e que ao mesmo tempo
valoriza este líquido precioso, que é a água, cada vez mais escasso no nosso território
municipal, como todos sabem.
Uma boa parte das famílias de S. Domingos já têm água em suas casas. O
abastecimento já conheceu melhores dias. E não fosse o rebaixamento do caudal dos
furos de Ribeirão Chiqueiro, o cenário era outro, para melhor.
Apesar dos nossos esforços junto com o governo para tentar debelar esta situação,
registam-se tímidas melhorias. Reconhecemos. Porque nunca baixámos os braços á
procura de melhores soluções para este povo sofrido e batalhador. E face a este
panorama recomenda-se a poupança de água.
As condições socio-económicas de São Domingos foram desde sempre consideradas
essenciais para a implementação deste projecto com a chancela da Cooperação
Luxemburguesa: somos um município maioritariamente rural, com pouco mais de 15 %
de famílias a viver em áreas urbanas e um agregado com uma taxa média de 5
membros.
Quando se fez o diagnóstico da situação fito-sanitária do concelho os resultados
saltaram á vista: a taxa de acesso a serviços de saneamento eram os mais baixos do
país. Só 0,3% da população tinha ligação domiciliar de água potável. O resto abastecia
com a água das fontes. Hoje, a realidade é diferente. Mas continuamos a ser um
município pobre.
Apesar das chuvas dos últimos anos, uma grande parte da nossa população continua
em situação de vulnerabilidade. A viver com parcos recursos, mas a lutar, a resistir
contra as intempéries do tempo e do nosso tempo.

Daí o enfoque cada vez mais na necessidade da reutilização da água. Porque desta
forma estamos a lutar contra a pobreza, preservando o ambiente.

Minhas Senhoras e meus senhores,

Várias famílias de São Domingos vivem hoje em melhores condições sanitárias, graças
ao trabalho feito pela equipa dos Serviços Autónomo. Cerca de 180 disseram “Sim” a
este projecto. E daqui aproveito mais uma vez para saudar a todos os trabalhadores e
técnicos envolvidos, mas também à Lux Development, parceira incansável, sempre
disponível para ajudar Cabo Verde.
Espero que com este ateliê novos projectos possam surgir em outras localidades de S.
Domingos, na ilha de Santiago e noutros pontos do país. Porque vale a pena. As
famílias beneficiadas que o digam.
Este projecto mudou as suas vidas, para melhor.
Para não tomar o vosso precioso tempo, fico por aqui, desejando a todos, em nome da
equipa camarária, os votos de um bom trabalho e que se sintam em casa.
Muito Obrigado!

