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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório enquadra-se no projeto EYFET- Empowering Youth for Ecological Transition 

(EcoYouth) que é coordenado pelo Concelho de O Porriño – Espanha no âmbito da Call: 2020 

(EAC-A02-2019) KA2- Cooperação For innovation and the exchange of good practices- 

Capacity Building in the Field of Youth. 

O projeto que se centra na temática ambiental tem como parceiros a IES Ribeira do Louro 

(Espanha), a Associação Portuguesa de Educação Ambiental - ASPEA (Portugal), a 

Universidade de Cabo Verde - UniCV,  (Polo da Ilha de S. Vicente, Cabo Verde) e a 

Associação de Educação de Jovens e Adultos de Nampula - ASEJANA (Moçambique). 

O objetivo principal do projeto é capacitar jovens para a promoção da Educação Ambiental e 

envolvimento nas políticas locais, aumentando o seu conhecimento, compromisso e 

capacidade de ação perante os desafios decorrentes da emergência climática que o planeta 

enfrenta. 

O projeto EYET tem várias áreas de atividades: 

A- Mobilidade, com envolvimento de pessoas que trabalham com jovens, nas atividades 

de coordenação, identificação de boas práticas e promoção de educação ambiental. 

B- Capacitação, adequando ferramentas de recolha e análise de dados para conhecer o 

estado da arte ambiental e as ações e boas práticas que possam ser implementadas ao nível 

local e regional em diferentes setores chave: instituições, comércio local, indústria e 

comunidade; Treinamento e elaboração de manuais de boas práticas ambientais; Campanhas 

de conscientização e criação de grupos de “Mentores verdes”. 

C- Trabalho online. Mobilidades virtuais, para elaborar materiais de aprendizagem e 

recursos para trabalhadores que lidam com jovens e os próprios jovens, com foco na 

metodologia de aprendizagem, materiais de REA (incluindo vídeos) e um manual de boas 

práticas. 

O projeto EcoYouth facilita a troca de experiências, a consciência de preservação ambiental, e 

ainda, fomentar nos jovens atitudes ambientalmente responsáveis e, capacita-los para que 

possam desenvolver campanhas e atividades que influenciam as políticas locais relacionadas 

com o ambiente.  

 

http://ribeira.org/
https://www.unicv.edu.cv/
https://www.unicv.edu.cv/


 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Esta secção refere-se a alguns aspectos importantes como um enquadramento sobre a ilha, ou 

seja, o contexto onde decorre o projeto e o enquadramento legal das temáticas relacionadas 

com o ambiente, em Cabo Verde. Apresenta-se assim informações tanto à escala municipal 

como nacional, mas com implicação local, focando nos três pontos selecionados como 

temáticas essenciais para este projeto - resíduos, energia, ar-emissões. 

 

 

2.1 Legislação Ambiental e de Educação Ambiental  

 

Encontra consagrado no texto constitucional cabo-verdiano, no artigo 73º que todos têm 

direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender e 

valorizar. Este ideário inscrito da Constituição da República de Cabo Verde, exige a 

operacionalização de políticas públicas ambientais, através de uma intervenção institucional 

alinhada com o desafio da melhoria continua da qualidade do ambiente em Cabo Verde, a par 

com uma melhor qualidade de vida dos cabo-verdianos e dos visitantes, num ambiente limpo 

e saudável.   

A nível governamental é o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) que tem a missão de 

conceber, coordenar, controlar, executar e avaliar as políticas especificas definidas para os 

setores de agricultura, silvicultura, pecuária, agroindústria, segurança alimentar, ambiente, 

água e saneamento. 

Em termos de legislação além do já referido, ou seja, a lei maior da nação, a Constituição da 

República, existem outros normativos importantes como a Lei nº 86/IV/93 de 26 de junho, 

que no parágrafo 2º do artigo 50º define As Bases da Política do Ambiente, indicando que “o 

Governo fica obrigado a apresentar à Assembleia Nacional, de três em três anos, um Livro 

Branco sobre o Estado do Ambiente em Cabo Verde”.  



 

 

Temos o Decreto-Lei nº 3/2003 de 24 de fevereiro, que responde à necessidade de 

conservação in situ, determinando a criação da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). 

Nele define-se seis categorias de áreas protegidas (AP), classificadas em terrestres e marinhas, 

num total de sete Reservas Naturais Integrais, 15 Reservas Naturais, nove Parques Naturais, 

dez Paisagens Protegidas e seis Monumentos Naturais. 

Os sucessivos governos definem orientações e compromissos para o setor do ambiente 

explanados nos Programas do Governo para as suas legislaturas, criando Planos Estratégicos 

de Desenvolvimento Sustentável que espelham os programas, as orientações e formas de 

materialização daquilo que é definido pela governação do país. 

A legislação de âmbito municipal como por exemplo, Estatuto dos Municípios (Lei 

nº134/IV/95 de 3 de julho); a Lei nº76/VII/2010 de 23 de agosto – sobre a taxa ecológica; 

Lei nº15/2011 de 21 de fevereiro que cria o Estatuto das Cidades, recomendam a promoção 

da cidadania ambiental pela via da comunicação, informação e sensibilização. 

Concretamente compete aos Municípios tomar medidas de proteção do ambiente e 

saneamento básico, sendo que os órgãos municipais têm um conjunto de poderes funcionais 

de planeamento, gestão de equipamentos e realização de investimentos dos sistemas 

municipais de limpeza pública, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, como 

explanado na Lei no134/IV/95 de 3 de junho. 

Em Cabo Verde os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o horizonte 2030 

são uma importante referência internacional para a gestão ambiental, pois o ambiente vincula-

se a um conjunto de objetivos e metas dos ODS 2030, numa perspectiva transversal.  

Temos ainda como principal referência o “SAMOA Pathway”, ou seja, o Roteiro de 

SAMOA que estabelece as áreas prioritárias face ao contexto de vulnerabilidade ambiental, 

social e económica para os Pequenos Estados Insulares de Rendimento Médio, grupo ao qual 

Cabo Verde pertence. Esse documento fornece diretrizes para uma intervenção que conduz à 

mitigação das vulnerabilidades, bem como medidas que contribuam para o aumento da 

resiliência. 

Ainda como documento norteador Cabo Verde segue a Agenda África 2063, e as aspirações 

da União Africana para o centenário da criação da OUA, hoje designado como UA – União 

Africana. 



 

 

Resumidamente se pode constatar que, embora ainda os desafios sejam muitos, em Cabo 

Verde temos um conjunto abrangente de medidas que respondem às necessidades ambientais 

que emanam tanto do Poder Público, como do Setor Privado e das Organizações da Sociedade 

Civil com vista a prevenir, gerir e mitigar os efeitos adversos, evitando situações de danos 

irreversíveis nos ecossistemas e no meio ambiente. 

A título de exemplo de medidas pode-se referir o facto de ser feita continuamente a adequação 

do quadro legal, o reforço da capacidade institucional, a promoção e o reforço das parcerias 

institucionais, a adequação do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, o incremento das 

medidas de Gestão das Áreas Protegidas, os esforços para a criação de Reservas de Biosfera, 

o reforço das inspeções e auditorias ambientais, a informação, a sensibilização, a 

comunicação e a educação ambiental. 

 

Também é importante referir que Cabo Verde ratificou várias convenções e protocolos 

relativamente à temática ambiental como se pode ver no quadro abaixo (Quadro 1): 

Quadro 1 - Convenções e protocolos relativamente à temática ambiental ratificados em CV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 APRESENTAÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO MAPEADO 



 

 

 

O arquipélago de Cabo Verde está inserido, em simultâneo, no espaço atlântico da 

Macaronésia e no Sahel (região a sul do Sahara que forma uma cintura árida envolvendo 

22 países africanos). Esta localização lhe define o clima como sendo subtropical seco, 

atingindo humidades abaixo dos 10%. A temperatura média anual é de 24,5 ° C, com fraca 

amplitude térmica. Caracteriza-se por uma curta estação das chuvas, de julho a outubro, 

com precipitações irregulares e por vezes torrenciais, podendo ocorrer anos de seca. 

As características geológicas e geomorfológicas do arquipélago variam muito de ilha para 

ilha. Nas ilhas montanhosas o relevo é acidentado, atingindo altitudes de 2.829 metros na 

ilha do Fogo e de 1.979 metros na ilha de Santo Antão. As ilhas mais orientais têm um 

relevo plano e um clima mais árido (Sal e Boa Vista). 

As costas são caracterizadas pelos contrastes entre as falésias altas e abruptas caindo a 

pique sobre o mar e as vastas praias de fina areia, a maioria de areai branca, mas várias 

com areai negra. 

Ao longo do ano temos ventos fortes de nordeste que permanecem de 60% a 80% do 

tempo e aceleram a evaporação da água e a evapotranspiração. O vento leste, proveniente 

do Sahara é o responsável pela elevada secura do ar e pela bruma seca que aparece nas 

ilhas com maior frequência, entre os meses de dezembro e março, enchendo o ar com a 

poeira do deserto. 

A precipitação média anual é da ordem de 250 mm a 300 mm, onde cerca de 20% da água 

perde-se através de escoamento superficial, 13% infiltra-se recarregando os aquíferos e a 

maior parte perde-se por evaporação. Os recursos hídricos são escassos e representam 

grande limitação para o desenvolvimento económico. 

No que diz respeito ao recurso terra, os solos têm substrato de origem vulcânica (80% 

basalto). São na sua maioria pobres em matéria orgânica e pouco diferenciados. Apenas 

10% das terras emersas são potencialmente aráveis e cultiváveis (cerca de 40.000 ha). De 

entre elas 25.828 ha são utilizadas para a agricultura de sequeiro (apenas na época das 

chuvas), 3.350 ha para culturas irrigáveis e cerca de 9.791 ha para o pastoreio. 

A biodiversidade terrestre é constituída por cerca de 3.265 espécies sendo a 

biodiversidade marinha bastante diversificada e ainda pouco conhecida. Foram registadas 

cerca de 2.900 espécies marinhas na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde, 

distribuídas em flora (Microalgas: Cianófitas; Macroalgas: Clorófitas, Rodófitas e 



 

 

Feófitas; ervas marinhas) e fauna (Poríferas, Cnidários, Moluscos, Artrópodes e 

Equinodermes). 

A qualidade do ar em Cabo Verde é geralmente boa (de acordo com os padrões da OMS), 

exceto nos períodos em que se observa a ocorrência da “Bruma Seca”. Nessas ocasiões as 

médias diárias das concentrações das partículas de PM10 e PM2,5 podem ultrapassar os 

300 mg/m3 e 100 mg/m3, respetivamente. Outra fonte de poluição do ar, mas ainda não 

significativa é a da combustão dos carburantes fosseis. 

Portanto o perfil ambiental de Cabo Verde é reflexo da sua localização e da sua condição 

de pais arquipélago o que lhe confere em simultâneo potencialidades e vulnerabilidades. 

Particularidades naturais como a diversidade de ecossistemas e nichos ecológicos, 

paisagens escalonadas em andares bioclimáticos, riqueza natural como diversidade 

geológica e os recursos marinhos são valorizadas pelo turismo, pela economia azul, entre 

outros. 

 

 

2.2 Breve historial sobre o Município de São Vicente 

 

São Vicente tem 227 km2 de superfície e a população residente estima-se em 83.467 pessoas 

que corresponde a 15,4% da população a nível nacional (Fig. 1). A ilha foi descoberta no dia 

22 de janeiro de 1462, por um Escudeiro do Infante D. Fernando, de nome Diogo Afonso. Em 

1781, por Determinação Régia, foi mandada povoar, mas nada se consegui devido à sua 

aridez. Apenas em 1838 o povoamento teve sucesso e por Decreto Régio, foi determinado que 

a nova povoação que se consolidava em S. Vicente recebesse o nome de Mindelo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 1 Ilha de São Vicente. 

Fonte: https://ine.cv/censo_quadros/sao-vicente/ 

Hoje Mindelo é a segunda maior cidade de Cabo Verde, com 60.000 habitantes. É uma cidade 

que demonstra um notável desenvolvimento, sobretudo graças ao seu porto de águas 

profundas, chamado de Porto Grande, que serve de escala transatlântica para navios de todas 

as nacionalidades. 

Quanto ao contexto sociocultural, por muitos considerada como a capital da cultura cabo-

verdiana, a ilha de São Vicente sempre foi fértil na contribuição cultural do país. Além da 

música, São Vicente viu nascer importantes personalidades da literatura, do teatro e da pintura 

cabo-verdiana. São Vicente é também famosa pelo seu Carnaval, pelas festividades de Fim de 

Ano e pelas numerosas expressões culturais que regista ao longo do ano. 

 

2.2.1 Apresentação do Estado do Ambiente no contexto São Vicente  

Com base em relatórios 2015/2016 e 2017, apresentados pela Câmara Municipal, começaremos por 

analisar a gestão dos resíduos sólidos e o seu impacto Ambiental. 

Apresenta-se de uma forma resumida no Quadro 2 o volume (m3) dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 

comercial, industrial, hospitalar e de espaços verdes, recolhidos em 2015 de janeiro a dezembro, bem 

como o total anual, mensal e diário na lixeira municipal por Catadores. 

Quadro 2 - Avaliação do impacto ambiental dos RS e LP, 2015 

Lixeira Municipal 2015 VOLUME (m³) N.º Médio de Catadores 

Mês Total 

Mensal 

RSU Comercial Industrial Hospitala

r 

Espaços Verdes 

Janeiro  16305  14943  378  844  60  80  21  

Fevereiro  13632  12575  298  585  20  154  23  

Março  17371  15964  521  670  15  189  26  

Abril  16293  14450  617  999  50  176  25  

Maio  16072  14356  586  839  26  259  28  

Junho  16786  14831  809  921  41  182  27  

Julho  18403  16532  673  1004  51  143  30  

Agosto  18635  16693  667  1017  50  209  29  

https://ine.cv/censo_quadros/sao-vicente/


 

 

Setembro  18197  16285  681  866  85  279  28  

Outubro  19208  17239  653  858  70  389  29  

Novembro  19217  17210  581  877  86  463  28  

Dezembro  21250  19273  804  780  35  358  28  

TOTAL ANUAL  211367  190350  7268  10259  589  2882  -  

MÉDIA 

MENSAL  

17614  15862  606  855  49  240  -  

MÉDIA 

DIÁRIA  

579  522  20  28  2  8  27  

 

O gráfico da fig. 2 reflete o volume de resíduos sólidos (m3), comercial, industrial, hospitalar 

e em espaços verdes, depositado na Lixeira Municipal de São Vicente nos meses de Janeiro a 

dezembro.  

 

 

Fig. 2 Volume de RS (m3) depositado na Lixeira municipal. 

 

 



 

 

Fig. 4 Volume de RS depositados na Lixeira Municipal em 2015. 

 

As ações a favor da sensibilização e educação ambiental realizadas pela municipalidade são 

pontuais e abarcam as seguintes atividades: 

● Confeção de t-shirts de sensibilização; 

● Campanhas de limpezas em vários bairros, evolvendo escolas; 

● Elaboração da proposta de recolha de lixo com metodologia de trabalho mais eficiente 

e divulgação de avisos de sensibilização junto das comunidades;  

● Elaboração de proposta para conversão da área florestal de Ribeira de Passarão numa 

floresta urbana devidamente organizada.  

 

Em relação ao ano 2016, os relatórios indicam uma forte incidência nas questões ambientais, 

saneamento, sobretudo higiene urbana.  Várias foram as atividades desenvolvidas neste setor 

nomeadamente o seguimento das obras de extensão da rede pública de esgotos, estações de 

bombagem e ETAR, no âmbito do projeto FASA financiado pelo MCA, manutenção e reparação 

das estações de bombagens, manutenção da rede pública de esgoto, ligações domiciliárias normais 

e ligações a famílias carenciadas. 

Os resíduos sólidos são produzidos onde quer que os seres humanos se encontrem. Os tipos e 

quantidades de resíduos sólidos são grandemente determinados pelos hábitos culturais e de 

consumo, assim como pelas atividades económicas, pelo que se torna necessária a sua gestão.  

À semelhança de outros municípios, em S. Vicente a GRS passa pela limpeza urbana, recolha, 

transporte e o destino final que, ainda é feita pela queima seguido de aterro na Lixeira Municipal. 

O Setor de limpeza pública envolveu as seguintes ações: 

● Intervenções de limpeza e remoção de resíduos sólidos em todas as zonas;  

● Limpeza de terra em todas as artérias da cidade e arredores;  

● Intervenções em toda a Rede de Drenagem de Águas Pluviais;  

● Intervenções em lixeiras clandestinas diagnosticadas em algumas localidades;  

● Apoios ao Serviço de Fiscalização na remoção de casas de tambor;  

● Campanhas de limpeza. 

Quadro 3 resíduos sólidos 2016 CMSV 

Recolha de Resíduos Sólidos durante 

Festividades  

Resíduos Sólidos Recolhidos (m3)  

Passagem Ano  44  



 

 

Carnaval  48  

Festival Kavala Fresk  60  

Festival da Baía das Gatas  480  

Total  632  

 

Figura 5.  Resíduos Sólidos depositados na Lixeira Municipal (LM) 

Foram depositados na LM aproximadamente 158.028 m3 de resíduos de sólidos, que corresponde 

a uma média mensal de 17.558,7 m3 de resíduos. A origem e a quantificação dos mesmos podem 

ser observadas na tabela a seguir apresentada. O maior volume de RS foi depositado na LM no 

mês de Julho (18.806 m3), não obstante, verifica-se um volume aproximado de resíduos 

depositados nos meses em estudo. Estima-se que no período em análise tenham frequentado a LM 

uma média mensal de 27 catadores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de consciencializar a população da cidade das consequências negativas da 

deposição de resíduos sólidos na via pública antes do horário de recolha porta-a-porta, foi 

realizada a 1ª fase da Campanha de Sensibilização e Educação Ambiental com o lema “Ruas 

limpas, responsabilidade de todos!” 

 

Atividade  Nº de participantes  

Formação/sensibilização dos condutores e 

ajudantes  

12 condutores e 20 ajudantes  

Formação dos agentes de sensibilização  18  

Agentes de sensibilização no terreno  15  

Nº de munícipes sensibilizados  1000`*(estimado por defeito)  

Nº de bairros abrangidos pela campanha  23  

 

Quanto ao Setor dos Espaços Verdes foram plantadas na ilha 2.074 espécies arbórea, arbustiva 

e outras, foram realizadas várias podas em árvores e arbustos ornamentais, assim como limpeza e 

arranjo de canteiros. O objetivo é de ter uma cidade mais embelezada, melhorando a qualidade do 

ar contribuindo para uma melhor qualidade de vida aos cidadãos 



 

 

 

Espécies plantadas na 

cidade Nº de Árvores  

Nº de Plantas 

Ornamentais  

Total  

217  1857  2074  

 

Foram feitos Arranjos de Jardinagem / Paisagismo com a poda das árvores, plantação de mudas de 

plantas ornamentais em toda a cidade.  

Nos anos seguintes de 2017, 2018, 2019, deu-se continuidade aos trabalhos de saneamento, 

ligações de casas à rede de água e de esgotos tal como nos anos anteriores, alargando asism a 

cobertura da rede. 

A Câmara Municipal esteve representada em equipas de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA),  de três projetos, que foram submetidos à Direção Nacional do Ambiente:  

Projetos submetidos a AIA: 

Projetos 

submetidos a 

AIA: Título 

do  

Promotor  Tipo de  Localização  Data de  Fase do  

Projeto               Projeto  Homologação                Projeto  

Terminal de 

Cruzeiros de 

Mindelo” - 

Ilha de São 

Vicente  

Governo 

ENAPOR  

Portuário  Porto 

Grande do 

Mindelo  

Homologado  Não iniciou  

San Pedro 

Hills - 

Resort 

Residencial 

& Spa” - 

Ilha de São 

Vicente  

JLD 

Imobiliária 

Lda  

Hotelaria, 

Restauração 

e Lazer  

São Pedro  Homologado  Preparação 

do terreno  

Instalação e 

Funcioname

nto de uma 

Governo 

Ministério 

da Saúde e 

Incineração 

Lixo 

Hospitalar  

Rª de Julião 

III  

Em 

andamento  

Não iniciou  



 

 

Incineradora 

de Resíduos 

Hospitalares  

Segurança 

Social.  



 

 

5. METODOLOGIA DE RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As metodologias utilizadas para recolha dos dados foram concertadas entre os quatro países 

participantes do projeto, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e Espanha, de modo a 

uniformizar um questionário padrão a ser aplicado nas diferentes realidades. Por conseguinte, 

na fase inicial cada país, analisou alguns relatórios locais sobre o ambiente, de modo a 

proceder uma uniformização de critérios, e desta forma foram selecionados três indicadores 

ambientais (qualidade do ar, energia e resíduos) integrados no questionário. 

O instrumento de recolha de dados continha 55 questões, sendo nove das quais referindo-se à 

identificação do respondente (nome, país, contato de e-mail, tipologia da entidade a qual 

pertence, área ou setor da atividade da sua entidade, território da ação, nível de escolaridade, 

formação profissional e função na instituição - Q1 a Q9). As restantes questões foram 

agrupadas em três tópicos/temas: ar - Q10 a Q22, resíduo - Q23 a Q38 e energia - Q39 a 

Q55). Para a maioria das questões (Q10, Q25, Q42, Q45 Q55) foram utilizadas a Escala de 

Likert apresentada como tabelas de classificação. O respondente foi convidado a emitir o seu 

grau de concordância através de opções de classificações:  Muito Bom(a); Médio(a); Fraco(a); 

Muito Fraco(a). Para cada questão, utilizando a Escala de Likert, deu-se a oportunidade aos 

respondentes de justificarem as suas respostas, ou darem as suas opiniões (outras). As 

restantes questões foram de múltipla escolha (com múltiplas respostas - Q14, Q27, Q32, Q34, 

Q40, Q43 e Q54) e com possibilidade de acrescentar outras; também foram incluídas questões 

de respostas abertas (Q15, Q18, Q22, Q29, Q31, Q35, Q37, Q38, Q41, Q44, Q48, Q50, Q52), 

ou de opinião, bem como questões fechadas (Sim, Não ou Não sei - Q12, Q13, Q16, Q17, 

Q19, Q20, Q23, Q24, Q28, Q30, Q36, Q39, Q46, Q47, Q49, Q51, Q53).  

As instituições para aplicação de questionário em São Vicente foram as seguintes: 

-CÂMARA MUNICIPAL 

- Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente 

Coordenação das áreas protegidas 

-EMPRESAS/INDÚSTRIAS:  

✔ SEFI - Empresas de prestação de serviços e comercialização de equipamentos 

elétricos, climatização e frio industrial; 

✔  TRANSCOR – Transportes; 

✔  CINTILA - Produção e Comercialização de artigos de limpeza; 



 

 

✔ HOTEL PORTO GRANDE; 

✔  PAN BI SHU – Carros e Motas; 

✔  FRESCOMAR - Indústria transformação produto de pesca. 

✔ Organizações Não Governamentais: CERAI, Amigos da Natureza 

 

Em São Vicente o questionário foi disponibilizado as referidas instituições participantes, entre 

os meses de abril e junho de 2021, via e-mail com link de acesso ao questionário “Google 

Forms”. Nalguns casos, pontuais estes foram preenchidos em suporte de papel e 

posteriormente compilados em Excel, para posterior análise dos gráficos. O foco da nossa 

análise estatística (isto é, cálculo das frequências relativas dos acontecimentos) foi em relação 

aos indicadores selecionados (ar, resíduos e energia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

5.1 Relativamente a qualidade do ar [figs. 1 a 8, (Q10, Q12, Q13-15, Q17, Q19, 

Q20-22)] 

 O gráfico da fig. 1 mostra que, 71,4% dos inquiridos afirmam ser Boa a qualidade do ar, 

14,3% médio e 14,3 fraco. Segundo alguns dos participantes, ainda se mantém bom; no 

entanto, segundo estes, verifica-se fraca expressão de indústrias poluidoras e parque 

automóvel pouco expressivo no município de São Vicente. Os que optaram por afirmar ser 

médio, justificam que se trata de um município praticamente sem poluição, mas com 

incidência de outras situações naturais, provavelmente tais situações poderão estar 

relacionadas ao fenómeno da bruma seca, que se verifica com alguma frequência nesta ilha, 

comprometendo a saúde das pessoas. Outros afirmam ainda, que desconhecem instrumentos 

de medição da qualidade do ar, em São Vicente. 

 

 

Fig. 1 - Qualidade do ar do município de S. Vicente. 

 

 

 

 



 

 

Quanto a existência ou não de políticas e /ou regulamentos para promover a qualidade do ar 

em São Vicente, cerca de 29,6% afirmam não existir, mas a maioria desconhece tais políticas 

(71,4% dos inquiridos), fig. 2. 

 

 

Fig. 2 - Existência ou não de políticas/ regulamentos  

para promover a qualidade do ar no município de S. Vicente. 

 

A questão da incidência de fumo no município e a origem do mesmo encontram-se ilustrados 

nos gráficos A e B da Fig. 3, em que 51,4 % dos participantes afirmam existir fumo e destes 

100%, isto é, todos associam-no a queima de lixo, 50% aos transportes, 33,3% a indústria e 

16,7% a produção de carvão vegetal. Cerca de 28,6% dos inquiridos afirmam não observar 

incidência de fumo. 
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Fig. 3 A - Incidências de fumo e B - Proveniência do fumo observado, 

no município de S. Vicente. 

A área do município de São Vicente com maior incidência de fumo é a Lixeira da Ribeira de 

Julião, a única existente no município, embora, apresenta-se no gráfico com diferentes 

designações (fig. 4). Destaca-se que um dos respondentes referiu a preocupação com a 

dimensão desta lixeira onde o lixo é queimado a céu aberto e que está a estender-se para a 

área florestal de Ribeira de Vinha com árvores já submersas pelo lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Áreas do município com maior incidência do fumo. 

 



 

 

Quanto a questão da disponibilização de dados sobre a qualidade do ar em São Vicente, cerca 

de 57,1% dizem não haver e os restantes inquiridos nem sabem, acerca deste assunto (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Disponibilização de dados sobre a qualidade do ar. 

 

A maior parte dos participantes neste estudo desconhecem se as emissões de gases estão 

dentro dos valores limites estipulados pela lei, cerca de 85,7% e 14,3% considera esta questão 

não aplicável a realidade do município (fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Se as emissões dos gases estão dentro dos parâmetros estipulados pela lei. 

 

Relativamente a questão da existência de parques, praças e áreas verdes, 57% dos inquiridos 

dizem que sim e indicam Ribeira de Vinha, Ribeira de Julião, Praça Dr. Regala, Canteiros nas 

rotundas da cidade, Praça Nova e Praça Nhô Roque (“Parquinho” da marginal da cidade), 



 

 

Monte Verde e outros afirmam que existem áreas dentro do possível para um país tão árido 

(14,3%), e no entanto cerca de 14,3% dizem não existir (fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Existência de parques, praças e áreas verdes. 

 

Relativamente ao impacto da qualidade do ar na Saúde Pública, doenças como alergias 

(16,7%), alergias e rinites (16,7%), rinite alérgica, asma e bronquites (16,7%), talvez 

problemas respiratórios (16,7%) foram indicados pelos inquiridos.  

Contudo, 16,7% afirmam não haver problemas de saúde associados a qualidade do ar neste 

município (fig. 8). 

 

Fig. 8 - Ocorrência de problemas de saúde inerentes a qualidade do ar. 

 

5.2 Relativamente aos resíduos sólidos [figs. 9 a 18 (Q24-25, Q28, Q30, Q32, Q33, Q34-

37)] 



 

 

Na primeira questão referente a existência ou não de políticas e /ou regulamentos sobre os 

resíduos sólidos urbanos, 42,9% responderam que sim e 14,3 que não, 14,3% afirmam que 

existem leis, mas que estas não estão regulamentadas, 28,6% dos inquiridos dizem 

desconhecer tais políticas e/ ou regulamentos no município de S. Vicente (fig. 9). 

 

Fig. 9 - Existência ou não de políticas e /ou regulamentos sobre os resíduos sólidos urbanos. 

 

Quanto a questão se o município faz recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos (RSU), 

42,9% responderam que sim e 57,1% que não (fig. 10). 
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Os inquiridos tiveram opiniões divergentes, no que diz respeito ao serviço de recolha de 

resíduos; 14,3% dizem que é muito fraco, 14,3% que é fraco, 28,6% que é bom e a maioria 

afirma ser médio (42,9%), fig.11. 

Fig.11 - Opinião sobre o serviço de recolha de lixo. 

 

 

Quanto a informação sobre a existência de lixeiras ilegais (despejos de lixo) no município 

50% dos inquiridos diz existir, 33,3% diz não saber e 16,7% afirma que não há lixeiras ilegais 

(fig. 12). 

 



 

 

Fig.12 - Existência de lixeiras ilegais. 

Quanto a questão de se no seu município, é costume encontrar lixo nas linhas de água ou nas 

praias/ mar, o gráfico da fig. 13 exibe que, 57,1% respondem que sim, 28,6% que não e 

14,3% que às vezes se encontram. 

 

 

Fig.13 - Existência de lixo nas linhas de água ou nas praias/ mar. 

 

Quando inquiridos sobre que tipo de lixo é produzido na entidade da qual faziam parte, 28,6% 

afirmaram ser resíduos orgânicos (casca de frutas, etc.), 57,1% resíduos inorgânicos 

(embalagens, plástico, etc.), 28,6% indiferenciado e 28,6% outros (fig. 14). 

 



 

 

 Fig.14 Tipos de lixo produzidos no município de S. Vicente. 

 

No que diz respeito as iniciativas tomadas pela entidade dos inquiridos para minimizar o 

impacto ambiental, 57,1% fazem redução da geração de resíduos sólidos; 28,6% utilização e 

reciclagem de recursos; 14,3% fazem redução da geração de efluentes líquidos e recolha e 

encaminhamento de resíduos; 14,3% redução de consumo de energia; 28,6% tomam outras 

iniciativas (fig. 15), 
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Em relação aos participantes que responderam que tomava outras iniciativas para minimizar o 

impacto ambiental, o gráfico da fig. 16 mostra que houve duas atitudes distintas: 50% fazem 

recolha de gases refrigerantes em equipamentos desativados e 50% trabalham com uma 
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Fig.16 Outras iniciativas. 

 

 

A questão sobre o tratamento ou reaproveitamento de águas residuais revela que 57,1% 

afirmaram positivamente e os restantes 42,9% que não (fig.17). 



 

 

 

Fig.17 Se as águas residuais são tratadas e/ ou reaproveitadas. 

  

Quanto aos problemas inerentes a deficiente gestão de lixo, os participantes apontam os 

seguintes aspetos: inexistência de empresas ou gestores de reciclagem; acumulação de 

resíduos; invasão de pessoas na lixeira, devido à pobreza, falta de vedação e guarda, com 

consequência na saúde das pessoas; falta de política assertiva e de financiamento e ainda a 

inexistência de infraestrutura de tratamento, e ou, de operadores (histograma da fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 Problemas inerentes a deficiente gestão de resíduos. 

 

Relativamente a energia, os resultados resumem-se aos gráficos das figs. 19 a 28 (Q39-40, 

Q42, Q45-47, Q49, Q51, Q53 e Q55) 



 

 

Em relação a questão 39 do questionário em anexo sobre a existência ou não de um plano e/ou 

de um regulamento municipal de energia, os inquiridos na sua maioria, afirma desconhecer 

(57,1%) tais documentos, 28,6% diz taxativamente não existir e os restantes 14,3% afirmam 

existir plano/regulamentos de energia (fig. 19). 

Fig. 19 Existência de política/ plano ou regulamento municipal de energia. 

 

A questão sobre a origem da eletricidade utilizada no município de S. Vicente 28,6% dos 

participantes afirmam ser eólica (vento) e de cogeração fóssil (queima de combustível fóssil); 

28,6% dizem ser hídrica e eólica (vento), 14,3% de cogeração fóssil (queima de combustível 

fóssil apenas, 14,3% ser de origem eólica (vento), fotovoltaica (Sol) e de cogeração fóssil 

(queima de combustível fóssil). 14,3% afirmam ser de origem eólica (vento), fotovoltaica 

(Sol) e geotérmica (fig. 20). 

 

Fig. 20 Origem da eletricidade em S. Vicente. 



 

 

 

A eficiência energética da instituição a qual pertence o inquirido, foi classificada de Média pela 
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Fig. 21 Eficiência energética da instituição dos participantes. 

 

Em relação a gestão de energia nos espaços públicos, 42,9% considera média, 28,6% dos 

inquiridos consideram-na boa e 28,6% fraca (fig. 22). 



 

 

Fig. 22 Gestão da energia nos espaços públicos. 

Na fig. 23, pode-se constatar que 57,1% dos participantes dizem não saber se o município 

disponibiliza, ou divulga informação sobre o consumo energético dos serviços públicos e 42,9 

dizem que não disponibilizam tais informações. 

 

Fig. 23 Se o município disponibiliza ou divulga informação 

 sobre o consumo energético dos serviços públicos. 

 

Quanto a questão de que se o município tem alguma estratégia ou programa de Educação 

Ambiental (EA) 85,7% dizem não saber e 14,3% dizem que o município não tem nenhuma 

estratégia sobre EA (fig.24). 

Fig. 24 Se o município tem alguma estratégia ou programa de Educação Ambiental. 



 

 

 

A fig. 25 exibe a opinião acerca do envolvimento do município em algum projeto ou ação de 

Educação Ambiental, 42,9% dizem que sim, 42,9% que não e 14,3% dizem não saber a 

respeito disso. 

 

Fig. 25 Envolvimento do município em projetos da Educação Ambiental. 

 

A fig. 26 apresenta a opinião dos inquiridos se o município promove, ou se já promoveu 

alguma campanha de EA sobre resíduos, energia ou qualidade do ar. Podemos constatar que 

71,4% dizem não saber, 14,3% dizem que não promove, nem promoveu e 14,3% dizem que 

sim, mas ação de sensibilização dos trabalhadores (internamente as empresas). 

 

Fig. 26 Se o município promove ou promoveu alguma campanha de EA. 



 

 

A questão seguinte refere-se a opinião acerca de algum tipo de recurso por parte das 

instituições no sentido da promoção da EA (fig. 27), 28,6% afirma que sim e 71,4% que não. 

 

Fig. 27 Se a instituição produz ou já produziu algum tipo de recurso de EA. 

Quanto a política de Educação Ambiental no município de S. Vicente, 57,1% dizem ser fraca, 

14,3% média e 28,6% afirmam ser muito fraca (fig. 28). 

 

 

Fig. 28 Opinião sobre a política no município de S. Vicente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. CONCLUSÕES  

 

Em Cabo Verde o clima é condicionado pela sua localização e intensidade do anticiclone 

subtropical dos Açores, pelas baixas pressões equatoriais, a corrente marítima fria das 

Canárias e a depressão térmica sobre o continente africano, que caracteriza a massa de ar que 

penetra no arquipélago de Cabo Verde durante todo o ano. 

O vento é um dos principais fatores meteorológicos que determina o grau de dispersão e 

deposição dos poluentes. 

A variação das temperaturas anuais apresenta uma fraca amplitude térmica, oscilando entre os 

23ºC e 25ºC para norte do pais (onde se localiza a ilha de São Vicente), e entre 24⁰C e 26⁰C 

nas ilhas do Sul do arquipélago. 

Como um dos focos deste estudo/mapeamento é a gestão de resíduos, sabemos que quando 

são queimados libertam várias substâncias químicas muito perigosas para a atmosfera e 

consequências negativas na saúde das pessoas. 

A queima de RSU nos principais centros urbanos e nos bairros suburbanos do pais, é uma 

realidade preocupante, sendo a ilha de São Vicente um dos municípios onde não existe aterro 

sanitário, mormente a recolha seletiva e tratamento de resíduos, com práticas ambientalmente 

inaceitáveis, como a queima do lixo a céu aberto, que representa um risco importante para a 

saúde humana. 

No que diz respeito à qualidade do ar, os principais problemas apontados são os fumos 

gerados pela queima do lixo e o fator climático conhecido por bruma seca que representa a 

poeira em suspensão e que acontece quando grandes quantidades de poeira são transportadas 

do deserto do Sahara pelo vento até Cabo Verde.  

De acordo com dados da Direção Nacional do Ambiente os resultados obtidos relativamente 

aos anos de 2013 – 2018 revelaram que, de todos os poluentes analisados (período de janeiro 

a maio), apenas as partículas em suspensão excediam aos níveis de referência da OMS (50 

μg/m3 para PM10 e 25 μg/m3 para PM2.5) que ocorre em geral durante os episódios 

de“bruma seca”, resultando numa degradação da qualidade do ar. 

No entanto as respostas ao questionário indicam este aspeto como um dos menos conhecidos 

pela população, o que pode ser revelador de uma necessidade de sensibilização e divulgação 

de informações.  



 

 

Para uma boa definição de estratégias de gestão da qualidade do ar é preciso a correta 

avaliação qualitativa e quantitativa dos poluentes emitidos. Em S. Vicente essa medição é 

praticamente inexistente o que não nos permite quantificar e caracterizar os poluentes 

atmosféricos, sendo necessária a monitorização da qualidade do ar e um sistema de 

informação sobre essa qualidade. 

Em Cabo Verde o sector de energia deve ser alvo de política energética dinâmica e 

sustentável, visando criar sinergias entre energias renováveis e convencionais, para diminuir 

os custos energéticos e melhorar o ambiente. 

Os combustíveis fosseis são os mais utilizados nas centrais térmicas para a produção da 

eletricidade e nos meios de transportes, terrestres, marítimos e aéreos, em todas as ilhas, 

sendo, portanto, este o tipo de combustível mais utilizado também em São Vicente. A 

contribuição da parcela de energia renovável (sol e vento) é da ordem de 20%. Essa energia 

sustenta o uso doméstico e industrial, administração e comercio, iluminação publica e a 

produção de agua dessalinizada que abastece as comunidades urbanas. 

O Plano Diretor do Setor Elétrico para o horizonte 2018-2040 (Resolução no 39/2019), 

aprovado em abril de 2019, propôs metas de atingir 30% de produção de energia elétrica a 

partir de fontes de energias renováveis até 2025 e superar os 50% de produção de energia 

elétrica a partir de fontes de energias renováveis até 2030. 

Como recomendação encontramos as seguintes: 

_ O campo da educação ambiental apresenta um enorme potencial e precisa ser mais 

explorado em S. Vicente, podendo os jovens envolvidos neste projeto ter uma ação 

importante para a sensibilização do público e das decisões políticas. 

_ A gestão dos resíduos sólidos é um enorme desafio no município e carece de decisões 

politicas e investimentos adequadas. 

_ A conscientização de pessoas com responsabilidades a nível empresarial e politico é 

tão importante quanto para o publico em geral. 

_ Campanhas de informação, educação e comunicação na área da proteção ambiental 

são necessárias. 
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4.  APÊNDICES  
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