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JOSÉ MARÍA FONSECA - PRESIDENTE DO CDAG
O Conselho Distrital de Água Grande é o beneficiário do projec-
to REHDES, cujo desenvolvimento passou alegremente a meio 
caminho e começa a dar frutos que contribuirão para uma mel-
horia significativa da qualidade de vida da população de Água 
Grande, o que como presidente eu aplaudo.

Este projecto, financiado pela União Europeia, com um orça-
mento de mais de 2.300.000 euros, visa formar o pessoal do 
Conselho Distrital de Água Grande em questões importantes 
como a participação dos cidadãos, o desenvolvimento susten-
tável, a economia circular e a gestão adequada dos resíduos. 
Neste contexto, e como demonstração dos conhecimentos ad-
quiridos, permitirá a implementação de um projecto-piloto de 
recolha selectiva de resíduos.

Dois grandes camiões (um dos quais é um compactador), 175 contentores de resíduos com uma capacidade de 1.100 
litros e 4.400 contentores de resíduos domésticos com uma capacidade de 25 litros já estão disponíveis em São Tomé 
para a implementação que terá lugar em Setembro deste ano nos bairros de São Marçal e Gabriel. Além disso, em 
breve serão recebidas 5 carrinhas para aumentar a qualidade da recolha de resíduos em Água Grande, bem como 
ferramentas para a implementação da nossa estação de compostagem de resíduos orgânicos.

A limpeza e boa imagem do nosso novo serviço de recolha de resíduos será a nossa prioridade, pelo que no âmbito 
do projecto REHDES receberemos também 3 lavadoras de pressão para a limpeza de contentores e camiões de lixo.

Com o novo sistema de recolha selectiva de resíduos, que irá separar os resíduos húmidos (orgânicos) dos resíduos 
secos (outros resíduos), a quantidade de resíduos depositados em aterro será significativamente reduzida e a matéria 
orgânica será utilizada num ciclo de compostagem e reutilização, tudo no quadro de uma economia circular.

Como indicado acima, a formação do pessoal do Conselho Distrital de Água Grande é o objectivo prioritário da REH-
DES. Os parceiros do projecto, a CRib em Espanha e a Câmara dos Mosteiros em Cabo Verde, têm contribuído para a 
formação e capacitação de operadores e educadores ambientais a este respeito. Além disso, técnicos e gestores da 
Câmara receberam formação e visitaram Portugal, Espanha e Cabo Verde no início do projecto para exportar boas 
práticas de gestão, co-gestão, participação e economia circular.

Outros marcos serão alcançados nos próximos meses. O lançamento de uma Escola de Empreendedorismo Sustentável 
irá promover empregos verdes e formação em economia circular para transformar o desperdício em oportunidades.

Estas melhorias serão consolidadas após a conclusão do projecto REHDES financiado pela UE. Através da organização 
do fórum e da criação de um grupo multidisciplinar, a gestão é abordada estrategicamente e fornece soluções para a 
Grande Água face aos desafios ambientais e de serviço público. A consolidação de todas as lições aprendidas durante 
o projecto num grande Pacto Territorial para o Desenvolvimento Sustentável é um desafio que irá envolver toda a 
sociedade de São Tomé e Príncipe.

Temos alguns meses muito importantes pela frente, nos quais os resultados do intenso trabalho realizado pela Câma-
ra durante este tempo serão colhidos. Sem dúvida, em breve veremos os sucessos, e REHDES e São Tomé e Príncipe 
serão um exemplo na gestão e melhoria dos serviços aos nossos vizinhos. Colocámos todos os nossos esforços nesta 
direcção.
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ENTREVISTA A FABIO VIEIRA - PRESIDENTE 
CÂMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

A visita desenvolveu-se em dois momentos. Um na ilha do Fogo, mais 
concretamente nos municípios de Mosteiros, São Filipe e Santa Ca-
tarina, e outro em Santiago, particularmente nos municípios de São 
Domingos, Praia e Ribeira Grande de Santiago.
No cômputo geral, a missão foi muito produtiva e enriquecedora, na 
medida em que nos permitiu assimilar conhecimentos e experiên-
cias sobre modelos sustentáveis de gestão dos resíduos urbanos, que 
constitui um dos grandes entraves de desenvolvimento dos nossos 
territórios.

1. Mosteiros foi o anfitrião do encontro transnacional do pro-
jeto REHDES. Que resumo faz a visita?

Sendo Cabo Verde e São Tomé e Príncipe dois países africanos com realidades sociais e económicas parecidas 
e que partilham os mesmos desafios em matéria dos resíduos urbanos, o programa teve como propósito ful-
cral, a partilha, por parte das autarquias locais, instituições e empresas locais,  de conhecimentos, experiên-
cias, iniciativas e boas práticas em matéria de gestão dos resíduos urbanos, bem como de iniciativas ligadas à 
economia circular.

2. Qual foi o objetivo definido na programação do treinamento?

3. Tem sido a relação com os restantes parceiros do projeto durante estes dias?

A relação com os demais parceiros do projeto tem sido muito boa, agradável, estribada no espírito de inte-
rajuda e complementaridade. Aliás, tenho dito que este projeto se tem transfigurado num espaço nobre de 
aprendizagem não só sobre questões ligadas à gestão dos resíduos urbanos, mas de uma forma geral sobre a 
governança, a economia circular, a economia verde, como também nos tem criado oportunidades enormes de 
alargar a nossa base de cooperação e amizade com outros municípios europeus e sobretudo da nossa sub-re-
gião, especialmente São Tomé e Príncipe, país irmão com quem Cabo Verde tem mantido relações históricas 
de amizade e parceria.

www.facebook.com/pRhedes

SIGA-NOS EM:

Visita www.consorcidelaribera.com/rehdes

CONHEÇA O PROJECTO REHDES
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De 09 a 13 de maio de 2022, uma delegação 
composta por 19 pessoas de São Tomé, 
mais 02 de Espanha, participou, em Cabo 

Verde, nas ilhas de Fogo e Santiago na missão en-
quadrada no Projeto REHDES, em curso de imple-
mentação no distrito de Água Grande – São Tomé, 
com o financiamento da União Europeia.

Cada membro da delegação teve a oportunida-
de de vivenciar as experiencias cabverdianas em 

matéria de gestão de residuos e de participação 
social em projetos de desenvolvimento local inclu-
sivo, particularmente nos domínios da água e do 
saneamento do meio. 

Houve momentos de confronto das práticas das 
três realidades presentes na missão (São Tomé, 
Espanha e Cabo Verde), o que serviu para tirar 
lições e refletir sobre as adaptações e melhorias 
que deverão ser introduzidas.

MISSÃO REHDES EM CABO VERDE

No municipio de Mosteiros, a delegação do RE-
HDES foi calorosamente recebida pela equi-
pa camarária. Nesse encontro, o Presidente 

Fábio Vieira deu as boas vindas à delegação e fez um 
enquadramento geral do municipio, abordando aspe-
tos ligados à economía, à cultura e à sociedade, ten-
do destacado o papel da Câmara Municipal no Proje-
to REHDES que considera ser um excelente espaço de 
partilha de conhecimentos, experiências e boas práti-
cas que têm servido a todos os parceiros envolvidos. 
O Vereador para a área do Saneamento, senhor Jai-

BEM-VINDO DA CÂMARA DOS MOSTEIROS

me Monteiro fez uma breve exposição sobre o sistema de recolha e tratamento dos residuos no munici-
pio de Mosteiros que, à semelhança do de São Tomé, também carece de muitas melhorias. Além disso, o 
Vereador falou dos projetos que a Câmara pretende levar a cabo nos próximos meses, como sejam: a aqui-
sição de mais duas viaturas próprias para o transporte do lixo, a recolha domiciliária e a recolha seletiva 
do lixo. Tudo isso, na perspetiva da melhoria constante do sistema de gestão dos residuos no municipio.



7

Financiado pela União Europeia

7

De passagem para o municipio de Mosteiros, a delegação do REHDES foi também recebido pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo,  Dr. Alberto Nunes, que fez uma capacitação 
na gestao dos parques naturais. Nesse municipio está localizado o Parque Natural do Fogo.

De 09 a 11 de maio a dele-
gação esteve na ilha do Fogo. 
Em São Filipe, a delegação foi 

recebida pela equipa camarária lide-
rada pelo Presidente Nuis Silva que se 
mostrou disponível a colaborar com 
o projeto. Nesse municipio, foi par-
tilhado com a delegação informações 
sobre todo o sistema de recolha e tra-
tamento de residuos que, a pesar das 
dificuldades que enfrenta, começa a 
dar sinais de melhoria. 
Nesta linha, foi apresentado o projeto 
do Aterro Sanitário Controlado da ilha 
que fica localizado na zona do Monte 
Genebra, entre o municipio de São Fi-
lipe e o de Santa Catarina.

O Engenheiro Luis, da Direção do Sa-
neamento da Câmara Municipal de 
São Filipe mostra o projeto do Aterro 
Sanitário Controlado da ilha do Fogo.

INTERCÂMBIO COM O MUNICIPIO DO SÃO 
FELIPE

CAPACITAÇÃO - SANTA CATARINA 
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No dia 12, a delegação teve a oportunidade de visitar a empresa Ecovisão que opera no dominio do planea-
mento do saneamento. Nesse encontro, os responsáveis da empresa fizeram uma apresentação, abor-
dando aspetos ligados aos problemas ambientais existentes em Cabo Verde; intervenções previstas para 

inverter a situação; projetos desenvidos no dominio do ambiente e objetivos e metas para o horizonte 2050 – Por 
um Cabo Verde mais resiliente e sustentável. 
De acordo com essa apresentação, a empresa tem trabalhado em projetos interesantes como: roadmap de re-
siduos de cabo Verde (estudo diagnóstico do proceso de gestão de residuos, caraterização da produção do lixo, 
mapeamento de tecnologias) e PENGER – Plano Estratégico Nacional de Gestão de Resíduos; Planos Operacionais 
de Gestão de Resíduos, por ilha. 

Depois a delegação do REHDES visitou a Direção de Saneamento da Câmara da Praia, onde a Engenheira Neusa 
Brito fez a apresentação da organização e funcionamento do serviço. A Engenheira falou ainda de todo o sistema de 
acondicionamento e deposição do lixo, referindo-se aos principais meios de acondicionamento e transporte (con-
tentores politilenos, viaturas de pequeña, média e grande dimensão, adequadas à recolha e transporte, e viaturas 
de Caixa aberta), das modalidades de recolha (porta a porta e por contentores) e do sistema de deposição final do 
lixo no Aterro Controlado da ilha. 

A Engenheira Neusa Brito acompanhou a delegação numa visita guiada ao Aterro Sanitário Controlado da ilha de 
Santiago, localizado no municipio de São Domingos. A delegação visitou o espaço físico do Aterro que já dispõe de 
centro de controlo de qualidade, balança para pesagem do lixo, computador, edificio administrativo e sistema de 
back up, para casos de falha de energia. 

ECOVISÃO

A delegação do  REHDES es-
teve de visita à ilha de San-
tiago, tendo começado, 

logo no dia 11, com uma receção 
pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal da Praia, Francisco Carvalho, 
que manisfestou total disponibi-
lidade da sua Câmara Municipal 
em colaborar com a delegação 
para o sucesso da missão.

EXPERIÊNCIAS NA ILHA DE SANTIAGO
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Visita da de-
legação do 
REHDES a 

Plataforma das ONG 
(Organizações não 
Governamentais) de 
Cabo Verde para con-
hecer um pouco das 
experiências partici-
pativas da Sociedade 
Civil caboverdiana.

Segundo a apresen-
tação da Senhora Se-
cretária Executiva da 
Plataforma das ONG 
de Cabo Verde, Dir-
ce Varela, essa insti-
tuição é uma organi-
zação de rede e de 

representação que 
engloba associações 
comunitárias, ONG, 
institutos, cooperati-
vas e dois sindicatos. 
Uma das ONG filhadas 
na Plataforma, a CI-
TI-HABITAT, tem uma 
vasta experiencia na 
promoção do desen-
volvimento local in-
clusivo, dispondo de 
grupos organizados e 
de uma rádio comu-
nitária, tem trabal-
hado na capacitação 
dos beneficiários e 
em projetos ligados a 
água e saneamento.

VISITA A PLATAFORMA DAS ONG DE CABO 
VERDE

Membros da delegação de São Tomé reú-
nem-se durante a sua estadia em Cabo Ver-
de para discutir uma acção importante do 

projecto: o Pacto Territorial para o Desenvolvimento 
Sustentável, um documento estratégico no Distrito 
de Água Grande.

O comité de coordenação 
REHDES reúne-se em Cabo 
Verde. No final das sessões 

de formação, os técnicos das 3 en-
tidades analisam o estado do pro-
jecto e planeiam as acções seguin-
tes.
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Idalécio Viana, da comunidade de Pantufo integrou uma 
missão chefiada pelo presidente da Câmara Distrital de Água 
Grande em visita a Cabo Verde que decorreu de 8 a 13 de Maio, 
no âmbito do projeto Rehdes, financiado pela União Europeia. 

A delegação era composta por uma vintena de membros entre 
representantes da Câmara Distrital de Água Grande, das univer-
sidades e das Organizações Não Governamentais (ONG) e tinha 
quatro aspetos fundamentais. A primeira é inteirar-se sobre o sis-
tema local de recolha e tratamento de resíduos, pratica ligadas 
a economia circular, experiência no domínio do planeamento e 
saneamento, organização da sociedade civil e experiência parti-
cipativas, sobretudo no setor do saneamento.
Relativamente ao primeiro aspecto, a missão visitou os sistemas 
de tratamento de resíduos sólidos das cidades da Praia e da ilha 
do Fogo.

IDALÉICO VIANA - DIRECTOR ESCOLA 
EMPRENDIMIENTO SUSTENTÁVEL  REHDES 

Cabo Verde tem uma boa organização no que respeita a recolha e tratamento dos resíduos sólidos urba-
nos, reconheceu Idalécio Viana. “Verificamos que eles têm uma boa organização no que respeita as questões 
da municipalidade e ambiental. Nessas matérias as câmaras jogam um papel fundamental quer na organização 
quer no tratamento dos resíduos sólidos”.
Idalécio Viana elogiou também a colaboração entre as diversas câmaras municipais cabo-verdianas em maté-
ria ambiental. “Existe um sistema de tratamento de resíduos sólidos, mas funciona em consorcio com outras 
câmaras que se organizam para gerir o sistema de gestão de resíduos, ou seja, há melhor organização, melhor 
planeamento”, referiu Idalécio Viana.

O nosso interlocutor reconheceu que em Cabo Verde os cidadãos têm uma educação em matéria de con-
servação de lixo.
“O que se verifica é que não há muito lixo na rua, há um sistema muito mais eficaz de recolha e há uma maior 
sensibilidade da população e os meios também funcionam. Portanto, não existe um acumular de lixo como 
verificamos em São Tomé”, sublinhou, lembrando que em Cabo Verde a população paga uma taxa anual às 
câmaras para recolha do lixo.

Mas no que diz respeito ao planeamento, Idalécio Viana elogiou bastante os municípios cabo-verdianos 
considerando que considera estarem “muito bem organizados”.
“Os municípios em Cabo Verde, de um modo geral, estão muito bem organizados, as câmaras representam, de 
fato, um grande poder local”, explicou Idalécio Viana. Sublinhou que o sistema do aterro sanitário da cidade 
da Praia, o maior município cabo-verdiano, é gerido em parceria com outras câmaras, uma experiência que 
considera, deveria ser exemplo a seguir pelos Distritos e Água Grande e Mé Zóchi em São Tomé.



11

Financiado pela União Europeia

11

CHEGADA DOS EQUIPAMENTOS REHDES PARA 
OS PROJETOS PILOTO

Os equipmentosa do projeto REHDES para a recolha de lixo dos programas piloto chegam a São Tomé. O 
projeto REHDES inclui nos seus investimentos a implementação de um programa piloto de recolha de 
resíduos com investimentos importantes em equipamento. Dois camiões e os contentores necessários 

para a recolha selectiva de duas fracções de resíduos já chegaram a São Tomé. O objetivo da implementação 
deste sistema de recolha, juntamente com a sua posterior gestão e tratamento, é melhorar os serviços públi-
cos recebidos pela população e apresentar uma proposta para um sistema que permita a aplicação de conhe-
cimentos em economia circular que aproveite as oportunidades de gestão do lixo.
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