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PROJETO REHDES - QUE É. ESTADO LOGROS 
E RETOS FUTUROS

O REHDES  é um projeto de cooperação internacional para a melhoria dos serviços públicos do distrito de Água 
Grande, em São Tomé e Príncipe. É financiado com mais de dois milhões de euros pela União Europeia. O projeto 
é realizado graças à colaboração de 3 entidades: a grande Câmara Distrital da Água, como beneficiária, o Con-

sorci de la Ribera (Espanha) como coordenador, e a Câmara Municipal dos Mosteiros, em Cabo Verde, como entidade 
colaboradora.

Para cumprir o seu objetivo de melhora das políticas ambientais, desenvolve diversas atividades, que têm vindo a ser im-
plementadas desde a sua criação em março de 2021. É o caso da formação e formação de técnicos e dirigentes políticos 
em São Tomé, a criação de grupos de colaboração Territorial Grupo Gestor e Grupo de Trabalho Técnico, os fóruns de 
participação, a Escola de Empreendedorismo Sustentável ou o programa piloto de Gestão Integral de Resíduos Sólidos 
GIRS, uma das ações de destaque do projeto e que se encontra em fase de implantação. O projeto tem duração de 30 
meses, até agosto de 2023.
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PROJETOS AMBIENTAIS DA REHDES VÃO ATÉ À 
RUA

Os contentores, no centro, e os baldes, nos bairros de Água 
Grande que participam no projeto REHDES, já chegaram 
às ruas e casas de São Tomé e vão permitir uma recolha 

bem-sucedida de lixo separado em dois tipos, para a sua óptima 
uso e gestão, e redução de resíduos. 
  
O projeto REHDES financiado pela União Européia, em conjunto 
com a Câmara Distrital de Água Grande, implantou um grande nú-
mero de novos contentores e baldes, que facilitarão muito a sepa-
ração do lixo pelo cidadão para obter resultados altamente benéfi-
cos para o meio ambiente e a saúde da região.  

Os técnicos do projeto informaram os vizinhos e distribuíram os 
baldes necessários para a coleta seletiva. Os vizinhos mostraram 
uma atitude muito colaborativa e ouviram a mecânica desse siste-
ma que, a curto prazo, pode obter ótimos resultados. Esta campan-
ha de informação contou com o apoio de folhetos editados pela 
REHDES com financiamento da União Europeia, e foi distribuída 
por diversos agentes ambientais que responderam às dúvidas e 
questões dos utentes.

A separação do lixo é simples, pois são propostos dois espaços, 
contentores de cores diferentes, para resíduos orgânicos ou inor-
gânicos ou, o que é o mesmo, fracção húmida e fracção seca. A 
fração úmida possibilitará a obtenção de composto, e as tonela-
das que chegam aos aterros serão significativamente reduzidas. A 
matéria inorgânica tratada corretamente pode ter diversos usos, 
como reciclagem ou geração de energia. Para isso, é necessário 
desde o início que os vizinhos saibam como funciona e aproveitem. 
Nas imediações do centro e do mercado, alguns contentores irão 
recolher os resíduos entregues e os camiões irão levá-los até ao 
seu destino.

Nos bairros que se beneficiaram do projeto piloto, como San Ga-
briel ou San Marzal, os moradores receberam os baldes nas mãos 
dos técnicos que permitirão a separação. O cubo marrom é para 
matéria orgânica e o cinza para matéria inorgânica. Este sistema 
é a adaptação de diferentes métodos de recolha Porta-a-Porta, e 
separação por frações de resíduos, que está implementado em 
diferentes países como Espanha. A entidade local CRIB, parceira 
do CDAG, tem contribuído com o seu conhecimento na aplicação 
bem-sucedida deste tipo de método e agora será finalmente re-
plicado em Água Grande, para melhorar as condições de vida dos 
seus vizinhos. 
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REHDES LEVA DOIS CAMINHÕES DE COLETA DE 
LIXO PARA ÁGUA GRANDE

O projeto REHDES e a União Europeia possibilitaram a implantação de um novo sistema de coleta de resíduos mais 
eficiente e sustentável, por meio de um projeto piloto de coleta em duas frações: úmida e seca. Isso possibilitará 
a geração de menor quantidade de resíduos que serão levados para as lixeiras e, por outro lado, possibilitará o 

manejo da matéria orgânica que será utilizada como compostagem.

A União Europeia financia com 2,3 milhões de euros este projeto europeu cujo beneficiário é a Câmara Distrital de Água 
Grande. Graças à colaboração dos responsáveis   e técnicos do CDAG com a entidade coordenadora, o CRIB, em Espanha, 
e a Câmara Municipal dos Mosteiros, em Cabo Verde, foi realizado um projeto estratégico de melhoria dos serviços, 
incluindo a gestão de lixo. Após a formação, formação e promoção de espaços participativos, foi feito um investimento 
significativo num projeto piloto de gestão de resíduos. Chegaram à ilha dois camiões de recolha, juntamente com os 
restantes contentores e baldes necessários, para uma mudança muito importante e benéfica na forma como os resíduos 
são entregues e recolhidos. 

Os caminhões já estão trabalhando nas ruas de diferentes bairros de Agua Grande, incluindo o bairro de Mercado, San 
Gabriel e San Marzal. Eles têm uma grande capacidade e permitem que os resíduos sejam coletados e gerenciados de 
forma eficiente. Os técnicos locais foram treinados pelos integrantes do projeto REHDES, para um melhor uso dessas 
ferramentas.  

São caminhões modernos de carga traseira, que permitem uma coleta rápida. Este investimento visa alcançar resultados 
a longo prazo, uma vez que será um dos resultados que permanecerá após a conclusão do projeto REHDES (Rede Holísti-
ca para o Desenvolvimento Sustentável) e cujo objetivo é melhorar os serviços prestados aos cidadãos. Este investimen-
to está vinculado a todo um sistema de separação do lixo dos cidadãos cujo sucesso trará muitos benefícios ambientais 
e econômicos para Água Grande.
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A economia circular oferece um modelo de desenvolvimento econômico mais sustentável para o planeta, que 
consiste em um modelo de produção e consumo que envolve compartilhar, alugar, reutilizar, reparar, renovar e 
reciclar os materiais e produtos existentes tantas vezes quanto possível para criar valor. seu ciclo de vida.

Até agora baseamos nosso desenvolvimento em um modelo linear, que consiste em produzir, comprar, usar e jogar 
fora, e que tem causado um forte impacto ambiental em nosso planeta, e, a partir de agora, devemos nos basear em 
um modelo circular , que inclui a gestão de resíduos e sua utilização como matéria-prima nos processos produtivos. A 
abordagem circular tem múltiplos benefícios em termos ambientais (redução de emissões, minimização do consumo de 
recursos naturais, redução da produção de resíduos, etc.), económicos (promoção de novas ideias de negócio e novos 
modelos de produção) e sociais (geração de emprego, saúde proteção, etc.). Além disso, os princípios da economia cir-
cular e as metas de desenvolvimento sustentável compartilham um objetivo comum: a prosperidade social e econômica 
dentro da capacidade natural do planeta. Assim, a economia circular também pode ser pensada como uma abordagem 
para atingir as metas propostas pela Agenda 2030.

Especificamente, saúde e desenvolvimento sustentável estão intimamente relacionados, portanto, garantir uma vida 
saudável e promover o bem-estar de todas as pessoas nos permitirá construir sociedades mais prósperas. Confirma-se 
também o impacto negativo da poluição e das alterações climáticas na saúde, pelo que os benefícios da economia circu-
lar estão diretamente ligados à proteção da saúde humana, que por sua vez tem um impacto diferenciado em função do 
género. Especificamente, muitos dos poluentes ambientais agem alterando a função endócrina e podem se acumular no 
corpo, especialmente nas mulheres. Esses efeitos diferenciais na saúde destacam a necessidade de desenhar modelos 
circulares que levem em consideração as diferenças por sexo e gênero, já que as mulheres são as mais afetadas quando 
não há sustentabilidade.
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REHDES PROMOVE ACORDO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SÃO TOMÉ

A Câmara Distrital de 
Água Grande assinou 
um protocolo geral de 

colaboração com as entidades 
representativas da sociedade 
de São Tomé e Príncipe para 
promover a responsabilidade 
ambiental e o desenvolvimen-
to sustentável do território 
(PTDS). É um pacto geral que 
com as propostas dos fóruns 
cidadãos e as reuniões dos 
grupos de Gestão GGT e GTT, 
os instrumentos participati-
vos promovidos no âmbito do 
projeto europeu REHDES (Re-
forço Holístico para o Desen-
volvimento sustentável).

Este projeto REHDES, financiado pela UE, visa melhorar os serviços públicos oferecidos aos habitantes de Água Grande. 
A Câmara Distrital do CDAG, entidade beneficiária da ação, tem vindo a promover diferentes ações de co-governação 
e colaboração entre entidades públicas, tecido social e setor privado, para gerar um documento estratégico, o PTDS ou 
pacto territorial para o Desenvolvimento Sustentável. 

Tal pacto é concebido para que seja apoiado por setores tão diversos como trabalhadores, empresários, universidades, 
governo nacional, associações de moradores, ONGs,...

O Pacto é concebido como um marco de colaboração para uma mudança real na produção e no consumo de forma 
sustentável, promovida por todos os agentes envolvidos. É uma responsabilidade partilhada e um caminho para a eco-
nomia circular, para proteger o ambiente e gerar modelos económicos sustentáveis   a longo prazo e com diferentes 
benefícios para a sociedade são-tomense.

O pacto inclui um conjunto de acordos e compromissos, a assumir por cada um destes agentes, cada um da sua área, 
desde a gestão pública, envolvimento do tecido económico, apoio e mudança de mentalidade na gestão de resíduos, 
aposta em sistemas de uso e redução da poluição e compromisso com modelos de economia circular que beneficiam o 
distrito de Água Grande e seus bairros, e todo o país.

O pacto contempla o compromisso com a criação de uma sociedade mais inclusiva, a elaboração de guias de boas prá-
ticas e ações de intercâmbio, o apoio a elementos de participação, a promoção da economia verde, a gestão seletiva de 
resíduos, o conhecimento dos nossos próprios recursos naturais, o compromisso ao turismo sustentável, melhoria no 
uso de recursos e ações futuras para o uso de recursos relacionados ao gerenciamento de resíduos.

O projeto REHDES tem promovido a criação e sustentação deste elemento estratégico, que está intimamente relaciona-
do com as ações realizadas, ao nível da formação de gestores locais, formação de técnicos, instrumentos de participação 
como fóruns e comités, execução de projetos-piloto de gestão eficiente de resíduos ou apoio financeiro e logístico para 
iniciativas de empreendedorismo e economia verde.
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FORMAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PARA OPERADORES DA CDAG

O
s técnicos responsáveis   pelo novo 
serviço de recolha selectiva de São 
Tomé recebem formação juntamen-

te com os técnicos do CRIB (Espanha). Os 
percursos, a separação de frações, o funcio-
namento dos equipamentos, a informação 
prestada ao público… Estes são alguns dos 
pontos-chave sobre os quais os operadores 
receberam treinamento para aplicar com 
eficácia o serviço de coleta seletiva.

Após a chegada dos caminhões, contento-
res e lixeiras, essas oficinas de treinamen-
to prático permitem repassar um pouco do 
conhecimento e da experiência em coleta 
seletiva. Os técnicos do CRIB vêm implan-
tando efetivamente esses sistemas há anos, 

PONTO VERDE REHDES: ESPAÇO DE 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO

O projeto REHDES dis-
põe de um “Ponto 
Verde” de atendi-

mento ao cidadão que per-
mite o apoio em tarefas de 
aconselhamento e divul-
gação do projeto, tanto na 
recolha de resíduos como 
no domínio da economia 
circular e participação.

o que permite reduzir a quantidade de resíduos finais gerados. No caso da REHDES, compromete-se com a sepa-
ração em duas frações, tendo as duas opções de uso.

Também foi ministrado um módulo para educadores ambientais, que terão contato constante com os usuários do 
serviço nos bairros onde o projeto-piloto é aplicado.
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REHDES COLABORA COM A FEIRA DO 
EMPREENDEDOR DA ONG "MOVE"

O projeto REHDES promoveu várias ações de Economia Circular em São Tomé relacionadas com as ações do projeto.  
No mês de dezembro de 2022 participou como colaborador na Feira do Empreendedor organizada pela ONG portugue-
sa MOVE. A Feira apresentou o trabalho de empreendedores que valorizam a produção local e o reaproveitamento de 
materiais, algums participam das ações de promoção da Economia Circular da Escola de Empreendedorismo Sustentável 
REHDES."
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www.facebook.com/pRhedes

SIGA-NOS EM:

Visita www.consorcidelaribera.com/rehdes
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CONHEÇA O PROJECTO REHDES
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