MUNICÍPIOS vs CABO VERDE

INTRODUÇÃO
Os valores apresentados neste documento, tiveram como base, alguns
Municípios similares relativamente ao número de habitantes e superfície
territorial, para que seja possível avaliar comparativamente as condições
para a criação de um município.
Os dados das ilhas das Canárias, foram retirados do Instituto Nacional de
Estatísticas de Espanha (2012).
Os dados de Portugal (Madeira e Açores) foram retirados também do INE
(2011) de Portugal.
Os dados relativos a Cabo Verde foram retirados da Direção Geral da
Descentralização e Administração Local do Ministério do Ambiente,
Habitação e Ordenamento do Território. (2010)

MUNICÍPIOS DAS CANÁRIAS, AÇORES E MADEIRA COM
SUPERFICIE INFERIOR À ILHA DO SAL
MUNICIPIO
El pinar de El Hiero
Valverde
Frontera
Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de la Gomera
Valle Gran Rey
Vallehermoso
Artenara
Barlovento
El Tanque
Fasnia
Fuencaliente
Nordeste
Povoação
Calheta
Velas
Lages do Pico
São Roque do Pico
Lages das Flores
Santa cruz das Flores
Funchal
Calheta
Camara de Lobos
Machico
Ponta do Sol
Porto Moniz
Ribeira Brava
Santa Cruz
Santana
São Vicente
Porto Santo

POPULAÇÃO SUPERFICIE
km²
1.854
80.66
5.075
103.65
5.644
84.20
1.221
25.65
1.894
49.46
2.170
39.67
8.515
114.47
5.116
32.90
3.142
109.32
1.261
66.69
2.231
43.55
2.903
23,64
3.015
45,10
1.905
56,41
4.920
99,9
6.314
108,0
3.617
126,3
5.381
117,4
4.701
155,3
3.394
142,4
1.701
70,0
2.628
70,9
111.892
76,15
11.521
115,65
35.666
52,15
21.828
68,31
8.862
46,19
2.711
82,93
13.375
65,40
43.005
81,50
7.719
95,56
5.723
78,82
5.483
42,48

Dados do Instituto Nacional de Estatística (2012)

ILHA
El Hiero
El Hiero
El Hiero
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Gomera
La Gomera
Gran Canária
La Palma
Tenerife
Tenerife
La Palma
São Miguel
São Miguel
São Jorge
São Jorge
Pico
Pico
Flores
Flores
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Porto Santo

PAÍS

CANÁRIAS

AÇORES

MADEIRA

DADOS PARA COMPARAÇÃO
CANÁRIAS (As Canárias conta com 88 Municípios.)
Tenerife: 2.034,38 km² - 908.555 Habitantes - 31 Municípios
Gran Canaria: 1.560 km² - 845.676 Habitantes - 21 Municípios
La Palma: 708,32 km² - 86.996 Habitantes – 14 Municípios
Lanzarote: 845,94 km² - 141.938 Habitantes – 7 Municípios
La Gomera: 369,76 km² - 23.076 Habitantes – 6 Municípios
Fuerteventura: 1.659,74 km² - 103.167 Habitantes – 6 Municípios
El Hiero: 268,71 km² - 10.960 Habitantes – 3 Municípios
_____________________________________________________________________________

AÇORES (Os Açores conta com 19 Municípios)
São Miguel: 746,8 km² - 137 699 Habitantes – 6 Municípios
Pico: 447,7 km² - 14 144 Habitantes – 3 Municípios
Terceira: 402 km² - 55.706 Habitantes – 2 Municípios
São Jorge: 245,8 km² - 8 998 Habitantes – 2 Municípios
Flores: 141,7 km² - 3 791 Habitantes – 2 Municípios
Corvo: 17 km² - 430 Habitantes – 1 Município
Faial: 173 km² - 14.994 Habitantes – 1 Município
Graciosa: 61 km² - 4.391 Habitantes – 1 Município
Santa Maria: 97 km² - 5.922 Habitantes – 1 Município
_____________________________________________________________________________

MADEIRA (A região autónoma da Madeira tem 11 Municípios)
Madeira: 740,7 km² - 267 785 Habitantes – 10 Municípios
Porto Santo: 42, 48 km² - 5 483 Habitantes – 1 Município

MUNICÍPIOS DE CABO VERDE
No quadro que se segue são apresentados os valores da população e
superfície de cada Município em Cabo Verde.
MUNICIPIO

POPULAÇÃO

SUPERFICIE km²

Ribeira Grande
Paul
Porto Novo
São Vicente
Ribeira Brava
Tarrafal de São Nicolau
Sal
Boa Vista
Maio
Praia
São Domingos
Santa Catarina
São salvador do Mundo
Santa Cruz
São Lourenço dos Órgãos
Ribeira Grande de Santiago
São Miguel
Tarrafal
Santa Catarina do Fogo
São Filipe
Mosteiros
Brava

18.890
7.032
17.993
76.107
7.580
5.237
25.657
9.162
6.952
132.317
13.686
43.297
10.310
26.609
9.285
7.732
15.648
18.565
5.299
22.228
9.524
5.995

166
54,2
557
227
258
121,5
216
620
275
110
134,6
274
30
90
112
164
91
112,4
125
391
85
64

ILHA
Santo Antão
São Vicente
São Nicolau
Sal
Boa Vista
Maio

Santiago

Fogo
Brava

ANALISE E DEMONSTRAÇÃO DE DADOS
A densidade populacional na Ilha do Sal é de 25.657 o que corresponde à
5ª posição a nível nacional, só ultrapassado pelos municípios da Praia, São
Vicente, Santa Catarina, e Santa Cruz.
Em termos de superfície em quilómetros quadrados, a ilha do Sal está na
8ª posição.
Dos 22 municípios existentes em Cabo Verde, o Sal é a ilha com
indicadores mais favoráveis para a criação de um município.
Segundo os valores fornecidos pela Direção Geral da Descentralização e
Administração Local do Ministério do Ambiente, Habitação e
Ordenamento de Território, a ilha do Sal e a ilha da Boavista são as
principais atrações turistas, sendo responsáveis por mais de 85% dos
turistas que visitam Cabo Verde.
A ilha do Sal, principalmente a cidade de Santa Maria, tem a maior
densidade de turistas por metro quadrado.

TURISMO
Em termos de diversificação económica, a ilha do Sal ocupa uma posição
intermédia a seguir a Santiago e São Vicente, sendo que 96% das
actividades se concentram nos centros urbanos de Espargos e Santa
Maria.
Estas actividades desenvolvem-se à volta do aeroporto: companhias
aéreas, aeroportos e segurança, agências de viagens, abastecimento à
aviação, entre outras.
Assim, as principais fontes de rendimento familiar são os transportes
aéreos e serviços conexos, a hotelaria/restauração, o comércio e os
serviços locais.
O turismo é a actividade económica prioritária, atendendo ao potencial da
ilha. Nos últimos anos conheceu um forte crescimento com a construção
de novos hotéis em Santa Maria. O emprego na hotelaria e actividades
conexas está estimado em cerca de 2031 postos de trabalho. A entrada de
turistas tem registado um crescimento positivo, sendo os principais
mercados emissores os países europeus, nomeadamente Itália, Portugal,
França, Inglaterra, Suécia, Alemanha e países nórdicos.
Os estabelecimentos hoteleiros da ilha do Sal acolhem uma grande
percentagem do total das entradas no país, que corresponde
aproximadamente a 500.000 turistas por ano. Com a abertura de mais
hotéis em Santa Maria em mais 1.700 camas, representa um aumento de
40% da capacidade recetiva. O esforço na captação de investimentos,
externos e locais, no sector do turismo deve permitir chegar a uma
capacidade de 16.000 camas e um fluxo, no período de 15 anos, de
1.000.000 turistas por ano, acompanhado de um crescimento
populacional de 25.657 para cerca de 50.000 habitantes.

A par do turismo, surgem outras actividades em franco crescimento como
por exemplo, a pesca desportiva, Jet Sky, windsurf, body board,
encontrando-se instalados na ilha alguns centros ligados ao desporto
náutico.
O turismo é um sector em expansão, sendo uma fonte geradora de
receitas para a economia da ilha, não obstante os efeitos da crise
financeira internacional.
No entanto, para que o sector se desenvolva de forma estruturada e
sustentável, há que se priorizar intervenções importantes,
nomeadamente: revisão/criação de leis que regulam as actividades
turística e conexas; formação dos recursos humanos; promoção das
condições de segurança; promoção das condições de saúde e de
saneamento, entre outras.
Contudo, a evolução dos dados do tráfego aeroportuário, tendo sido
satisfatório, tendo-se registado alguns incrementos relativos no
movimento de aeronaves, passageiros e carga/correios. O Aeroporto
Internacional Amílcar Cabral continua a ser o mais frequentado do País,
tendo-se registado 16.103 movimentos de aeronaves, 708.711 passageiros
(60% nacional) e 3.956.694 quilos de carga e correios (64% do nacional).
Sendo uma das maiores empresas do país, a ASA contribui grandemente
para a formação do PIB da Ilha.
No que respeita às instalações, a ASA tem apostado no apetrechamento
do aeroporto em materiais e equipamentos modernos, por forma a
acompanhar as exigências impostas pelo avanço tecnológico no campo da
Aeronáutica Civil, a par da formação dos recursos humanos.
A ilha do Sal concentra o grosso da população da ASA (75,08%), tendo em
conta que, para além de acolher a sede da empresa, é onde se encontra o
Centro de Controlo da FIR Oceânica.

ANEXO 1: DADOS RETIRADOS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA
1) Território
A principal linha de argumentação a desfavor da criação do novo município é o que se designa
por exiguidade do novo território. Na verdade, os oponentes à ideia alegam que a ilha do Sal
tem apenas 216 Km2, razão pela qual qualquer divisão teria como resultado a atomização do
território dos dois novos municípios.

Pelo contrário, os defensores da criação do município defendem que existem municípios mais
pequenos em Cabo Verde, criados nos últimos anos e que, adicionalmente, não possuem as
infra-estruturas que o novo município teria.

Em média, cada concelho em Cabo Verde tem uma área aproximada de 182 km2, ligeiramente
superior ao município da Ribeira Grande em Santo Antão. No entanto, a área dos municípios
varia entre os 27Km2 em São Salvador do Mundo e os 631 Km2 na Boa Vista. Note-se que a
Praia é um dos concelhos mais pequenos do país.

Do nosso ponto de vista, a dimensão do território não é razão suficiente para determinar a
criação ou rejeição de um município. Na verdade, embora ainda não esteja claro qual seria o
território afecto ao novo município, dificilmente este será o mais pequeno de Cabo Verde.

Considerando-se a área do município de Santa Maria, teríamos a seguinte distribuição:

Ou seja, Santa Maria município teria aproximadamente 71km2, o que a tornaria semelhante a
São Miguel em Santiago e faria com que existissem pelo menos 4 municípios mais pequenos.
O município de origem teria quase 150Km2, passando a ser, ainda assim, maior que outros 11
municípios no país. Ambos os municípios seriam mesmo de dimensão superior a, pelo menos,
uma ilha. Portanto, o argumento da exiguidade da área não é aceitável técnica e
economicamente para qualquer dos dois municípios que, entretanto surjam no Sal.

5) Actividade Empresarial
A dinâmica económica de Santa Maria é inequívoca. Em 2008, o recenseamento empresarial do
INE identificou cerca de 342 empresas activas na Vila, um número inferior ao da Repartição de
Finanças. Ainda assim, se considerarmos alguns indicadores podemos constatar o seguinte:

a) Em média, cada concelho em Cabo verde tem 341 empresas (o mesmo em Santa
Maria);
b) Em média, as empresas em cada concelho empregam 2.117 pessoas (em Santa Maria
emprega-se 4.657, mais do dobro que a média);
c) Em média, as empresas geram um volume de negócios de 8,7 milhões de contos em
cada concelho (em Santa Maria é de 18,8 milhões, mais do dobro).

Para além disso, constata-se que:

a) Num ranking de indicadores, Santa Maria ficaria em 3º lugar em Cabo Verde no que se
refere a empregos criados nas empresas e em volume de negócios dessas mesmas
empresas. Seria apenas ultrapassada pelas ilhas de Santiago e São Vicente.
b) Embora tenha apenas 17% das empresas de Boa Vista, Fogo, Santo Antão, São Nicolau,
Maio e Brava juntos, consegue gerar 80% de empregos e 234% do volume de negócios
de todas aquelas ilhas juntas.
c) As restantes localidades do Sal, sem Santa Maria, continuam com indicadores
superiores à larga maioria das restantes ilhas do país.

