ACMSM
ASSOCIAÇÃO PARA CRIAÇÃO E AFIRMAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
- Uma onda para Santa Maria -

PETIÇÃO À ASSEMBLEIA NACIONAL, AOS GRUPOS PARLAMENTARES E
AOS DEPUTADOS
Cidade da Praia - Santiago
Ilha do Sal, aos 7 dias do mês de Fevereiro do ano 2010.

A Vila de Santa Maria foi sede do Município do Sal desde a criação do mesmo,
condição que lhe foi conferida por ser o único centro urbano da Ilha com o estatuto de
vila, e por ser, à época da criação do município, o único centro urbano do Sal.
Esse estatuto justificou-se, também, do ponto de vista económico, pois que a
exploração das salinas de Santa Maria e a exportação do sal eram as principais
actividades económicas da Ilha, às quais se veio juntar, mais tarde, a pesca orientada
para a produção de conservas de peixe. Aliás, durante muitas décadas, Santa Maria
albergou uma das mais bem sucedidas indústrias conserveiras do país, que era
responsável, directa e indirectamente, pela geração de mais de duzentos postos de
trabalho, e dava um contributo importante para as exportações de Cabo Verde.
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O Porto de Santa Maria era, também, o principal porto da Ilha.
Nas últimas décadas, com o quase desaparecimento das actividades salineiras, devido
a alterações no mercado mundial, e às dificuldades da indústria conserveira, a Vila de
Santa Maria entrou num processo de implosão gradativa, enquanto a Povoação do
Espargo crescia, graças ao desenvolvimento das actividades aeronáuticas. Entenderam,
então, as autoridades transferir a Sede do Município para a Povoação do Espargo tendo
esta adquirido o estatuto de Vila. Porém, nas duas últimas décadas, Santa Maria
encontrou no turismo e nas actividades conexas uma alternativa segura para a sua
economia, ao mesmo tempo que o país, revendo o seu modelo de desenvolvimento
económico, definia esse sector como o vector estratégico do seu desenvolvimento e
promovia políticas económicas consentâneas com a assunção desde novo modelo
económico. Em consequência, foi criada a Zona de Desenvolvimento Turístico Integral
de Santa Maria.

Santa Maria acolheu, nos últimos quinze anos, mais de cinquenta por cento do
investimento privado realizado no domínio do turismo, transformando-se no principal
pólo turístico do país. O pólo turístico de Santa Maria acolhe mais de sessenta por cento
das dormidas anuais de turistas que visitam Cabo Verde.

Em consequência, a Vila de Santa Maria renovou-se, cresceu de forma harmoniosa,
com edifícios com estética reconhecida, ruas amplas e bem traçadas, e adquiriu uma
vida urbana expressiva, suportada pela oferta de serviços vários, designadamente nos
domínios da hotelaria, da restauração, do comércio, da construção, da actividade
financeira e bancária, da produção de energia e água, dos transportes, da indústria da
cultura e de muitas outras conexas com as actividades turísticas.
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A soma dos residentes permanentes, na Vila de Santa Maria, com a população turística
e a população residente em outras comunidades da Ilha, mas que têm o seu emprego
ou a sua actividade económica nesta Vila, encontra-se na vizinhança das vinte mil
pessoas, fazendo da Vila um dos principais e maiores pólos urbanos do país, o que cria
novas exigências e coloca desafios específicos que só podem ter resposta através da
organização da comunidade em autarquia municipal, tal como acontece em outras áreas
do país onde os mesmos desafios se colocam. Um município é, sempre, um instrumento
do desenvolvimento. Santa Maria, por aquilo que é, hoje, pelo potencial que encerra,
pelos investimentos privados que nela estão programados, a curto e a médio prazo,
pelos desafios acrescidos que esses novos investimentos colocam em domínios como
a formação profissional, os transportes e comunicações, a saúde e a educação, o
saneamento, a segurança, a ordem pública e a regulação da vida urbana e comunitária,
pelos desafios novos e necessidades acrescidas no domínio da gestão sustentável do
ambiente e de outros recursos naturais, como as praias, tem imperiosa necessidade de
ser elevada ao estatuto de município, dotando-a dos seus órgãos autárquicos,
importantes agentes promotores do desenvolvimento e reguladores da vida social e
comunitária. Esta é uma necessidade absoluta e incontornável.

Uma Câmara Municipal, com a sua organização técnica e os seus serviços
administrativos, é uma instituição de prestação de vários serviços, especializados e
específicos, que nenhuma outra instituição poderá substituir, tendo em conta a
Constituição da República. Importa, assim, que estes serviços estejam plenamente
acessíveis. No caso de Santa Maria, a criação do município aproxima os serviços
municipais da comunidade, resolvendo os problemas que resultam do facto dos
serviços da Câmara Municipal do Sal ficarem a vinte quilómetros de distância.
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Os argumentos históricos relativos à criação de municípios, em Cabo Verde, militam a
favor da elevação de Santa Maria ao estatuto de município. Assim, neste domínio:
 Existem os argumentos fundados na população da área do município e da
concentração urbana. Santa Maria responde melhor a estes argumentos do que
muitos outros municípios de Cabo Verde, alguns dos quais recentemente
criados, como os da Ribeira Brava, do Tarrafal de São Nicolau e de Santa
Catarina da Ilha do Fogo. Mas, Santa Maria tem mais população do que
municípios como a Boavista, o Maio e a Brava.
 Existem os argumentos fundados na recuperação de um estatuto perdido, como
o caso da Ribeira Grande de Santiago. Este argumento aplica-se a Santa Maria,
sede histórica do Município da Ilha do Sal. Neste sentido, criar o Município de
Santa Maria seria harmonizar-se com a História, preservando e respeitando o
passado da Vila.
 Existem os argumentos fundados na distância. A Vila de Santa Maria dista vinte
quilómetros da Vila do Espargo, sede municipal, o que coloca a sua população
em pronunciada desvantagem relativa quanto ao acesso aos serviços
burocráticos e técnicos prestados pela Câmara Municipal do Sal e a outros
serviços prestados pela Administração Pública.
 Existem

os

argumentos

fundados

na

economia.

Santa

Maria

é,

inquestionavelmente, um centro de concentração de investimentos, um dos
maiores pólos económicos do País, contribuindo, em larga medida, para a
geração do PIB nacional, para a criação de empregos estáveis e relativamente
bem remunerados, para a formação do rendimento familiar e da poupança
nacional.
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A estas condições todas, que sugerem e recomendam a elevação de Santa Maria ao
estatuto de Município, junta-se a vontade efectiva da sua população, que anseia por
esse estatuo, como demonstram inequivocamente o número dos que subscrevem esta
petição dirigida à Assembleia Nacional e a todos os grupos parlamentares e formações
partidárias com assento nesse órgão de soberania.

Para que Santa Maria seja município, falta, apenas, a vontade política.

Cientes de que a Assembleia Nacional, os seus Grupos Parlamentares e os deputados
de um modo geral são representantes das comunidades Cabo-verdianas;

Convencidos de que comungam e defendem os anseios da população de Santa Maria,
designadamente a sua vontade efectiva de se organizar em autarquia municipal;

Seguros de que os eleitos da Nação compreendem, mais do que ninguém, a importância
do municipalismo para a consolidação e o desenvolvimento da democracia;

Convencidos de que a Ilha do Sal reúne todas as condições para ter dois municípios,
sendo um deles o Município de Santa Maria, com sede na vila do mesmo nome;

Certos de que os deputados que representam a comunidade cabo-verdiana na
Assembleia Nacional compreendem e defendem que a emergência de municípios,
quando reúnam condições para tal, significa, também, um impulso no exercício da
cidadania;
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Provado que está, pela história recente de Cabo Verde, que a criação de autarquias
locais só tem contribuído para o desenvolvimento económico e social das comunidades
assim organizadas,

Os signatários vêm requerer à Assembleia Nacional, aos Grupos Parlamentares e aos
Deputados a iniciativa legislativa que crie o Município de Santa Maria, com sede na
Vila do mesmo nome.

Os signatários anexam a esta petição uma proposta de fixação dos limites territoriais
do Município de Santa Maria.
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