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«Por exemplo na entrada da lixeira vejo que os contentores já não têm espaço para receber o lixo. 
O lixo fica abandonado e as crianças vão aí e apanham coisas e comem. Acho que se deveria ter 
mais contentores em todas as zonas», declarou.

Por sua vez Inácio Pires, taxista de profissão pediu a afirmação da autoridade do Estado, para que 
as opções dos cidadãos de Água Grande, em relação ao tratamento do lixo, sejam efetivamente 
implementadas.

«Eu gostaria que o que se está a tratar aqui, pudesse deixar marcas para o futuro. Já participei 
em encontros semelhantes a este e verifiquei que as decisões as decisões tomadas acabam por 
não serem implementadas», afirmou o taxista. Vendedores ambulantes, vereadores da autarquia, 
e agentes cívicos de todos os bairros da cidade de São Tomé participaram no Fórum.

No quadro do projeto REHDES – Reforço Holístico para o Desenvolvimento Sustentado, a União 
Europeia investe 2,2 milhões de euros, para garantir o tratamento do lixo, e o desenvolvimento 

sustentável da cidade de São Tomé, até o ano 2023.     
O Consórcio de La Ribera de Espanha, mais concreta-
mente Valência, e a Câmara dos Mosteiros de Cabo 
Verde são parceiros da autarquia São Tomé, na exe-
cução do projeto.

No fórum de participação dos cidadãos, sobre a mel-
hor forma de tratar dos resíduos na cidade, o repre-
sentante do Consórcio de La Ribera, Óscar Navarro 
destacou a participação dos cidadãos na definição das 
políticas de gestão do lixo.

Segundo o representante do Consórcio que executa o 
projeto REHDES, por maior que seja o financiamento 

HABITANTES DA CIDADE DE SÃO TOMÉ PARTICIPARAM NO 
FÓRUM PARA TRATAMENTO DO LIXO

A cidade de São Tomé alberga quase a metade 
da população do país e produz cerca de 70 mil 
toneladas de lixo por ano.
Para resolver o problema do lixo que ameaça 
a saúde pública, a autarquia da cidade de São 
Tomé, promoveu um fórum de participação cí-
vica, para colher a contribuição dos cidadãos 
sobre a melhor forma de tratar dos resíduos só-
lidos na cidade.
A problemática do lixo, preocupa os habitantes 
da cidade de São Tomé. Francisca da Costa, ven-
dedora do mercado da capital, uma das partici-
pantes do Fórum descreveu a situação de insa-
lubridade que se vive nas imediações da lixeira 
da Penha.
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que a comunidade internacional possa colocar à disposição, nada funcionará se os cidadãos da 
cidade não estiverem envolvidos.

«Se os cidadãos não acreditam no projeto, se não assumem como alvo seu, não vai funcionar. Só 
haverá bons resultados, se os cidadãos se sentirem como parte da iniciativa. Por isso são convi-
dados a participar desde o princípio», pontuou Óscar Navarro.

Através do lixo, o projeto pretende lançar as bases da economia circular na capital do país. A Câ-
mara Municipal dos Mosteiros de Cabo Verde, participa no projeto, e tem a missão de promover 
formação e troca de experiências com os agentes do poder local da cidade de São Tomé.

«É um compromisso de colaboração para fazer deste projeto, um caso de sucesso. Um modelo a 
replicar em outros distritos de São Tomé e Príncipe, e porque não, em outros territórios além-fron-
teiras», declarou Fábio Vieira, Presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros-Cabo Verde.

Em parceria com o projeto REHDES, a cidade de São Tomé pretende transformar as 70 mil tone-
ladas de lixo que produz todos os anos, em matéria-prima para agricultura, e outros serviços, e 
também como fonte de energia eléctrica.

José Maria Fonseca, o anfitrião, detalhou no Fórum o momento de crise que vive a Câmara Distri-
tal de Água Grande. Pediu apoio dos parceiros para que «possamos ultrapassar este momento de 
crise de formação, crise de materiais e de equipamentos que nos assola», sublinhou.

Projeto REHDES representa uma alternativa para o Presidente da Autarquia de Água Grande. 
«Estamos convictos que possamos congregar esforços e iniciativas inovadoras que nos façam sair 
desta fase de crise para uma situação de resiliência», frisou José Maria Fonseca.

O poder local de Água Grande, manifestou-se confiante de que as diversas contribuições dadas 
pelos cidadãos sobre a problemática do lixo vão servir para melhorar e adaptar o plano de gestão 
integrado de resíduos sólidos, «bem como o pacto de desenvolvimento territorial do distrito de 
Água Grande…».

A cidade de São Tomé é uma das mais antigas do espaço lusófono em África. Tem mais de 500 
anos. Pretende com o projeto REHDES, conquistar o desenvolvimento sustentado.
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O diretor da escola de empreendedorismo sustentável Idalecio Viana, apresentou em São Tomé o re-
latório sobre Economia Circular em São Tomé e Príncipe, no âmbito da Ação de Economia Circular do 
projeto REHDES. Como ponto de partida, discutiu-se o ponto de partida, as entidades que promovem o 
empreendedorismo em São Tomé, os projetos existentes de empreendedores em economia circular e as 
ações que podem ser iniciadas para a sua promoção.

Idalécio Viana fez uma análise dos agentes no terreno que estão a desenvolver o apoio ao empreendedo-
rismo (programa XVII do governo, Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de São Tomé e Prínci-
pe 20-24, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ações locais Santa Casa da Misericórdia de 

APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE ECONOMIA CIRCULAR EM 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - PROJETO REHDES

Santo Tomé…). Nesse contexto, o projeto REHDES está implemen-
tando um sistema de recolha seletiva de resíduos para reduzir a 
quantidade de lixo no aterro da Penha e apoiar a continuidade do 
ciclo de vida do produto e a sustentabilidade. O projeto inclui o 
apoio ao empreendedorismo de economia circular no distrito de 
Água Grande através de formação, incentivos financeiros e acom-
panhamento como forma de combate ao desemprego.

O projeto REHDES irá selecionar 20 empreendedores (novos ou 
existentes) na área da economia circular através de um júri para 
acompanhamento e formação através do EES (Dr. Idalécio) duran-
te a duração do projeto. 6 destes empreendedores serão selecio-
nados e apoiados pelo projeto REHDES com um capital inicial de 
até 3.000€.
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No dia 18 de fevereiro de 2022, teve lugar na Câmara Distrital de Água Grande, São Tomé e Príncipe, 
a apresentação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (PGRSU) da Câmara de Água Grande. 
Nesta nomeação, o especialista em gestão de resíduos, Sr. Jordi Baucells, apresentou o documento ao 
Presidente da Câmara Distrital de Água Grande, Sr. José Maria A. da Fonseca.

O Sr. Jordi Baucells explicou os objetivos alcançados até o momento e os objetivos a serem alcançados 
antes de terminar o projeto, definidos em 7 pontos. A primeira, a reforma dos processos de recolha e 
limpeza de resíduos para que sejam recolhidos separadamente tanto com contentores como com o mo-
delo porta-a-porta (PaP). Em segundo lugar, projetar e implementar um novo serviço de contêiner TIRA/
PÕE (temporário) para a zona central. Recolha seletiva de duas frações, a úmida (orgânica) e a seca (des-
canso). Continuando com o terceiro objetivo, a possibilidade de implementação de um novo serviço de 
recolha para os bairros de São Marçal e São Gabriel numa primeira fase, a estender-se a outros bairros 
no futuro. Quarto, implementar um novo serviço de limpeza de ruas com recolha segregada de resíduos. 
O quinto objetivo será projetar e implementar uma usina de compostagem para a fração úmida. Sexto, a 
projeção e implementação de um tratamento diferenciado da fração remanescente, para evitar que seja 
transferida para o aterro. Por fim, o sétimo objetivo visará a realização de um estudo de viabilidade de 
uma planta de pirólise para geração de energia.

A seguir, foram apresentadas as linhas de trabalho do PGRSU para atingir esses objetivos. A melhoria da 
recolha seletiva com a implementação do PaP, chegada de novos equipamentos (contentores, camiões, 
etc.), um programa de formação dos trabalhadores (técnicos e operadores) da Câmara de Água Grande, 
a projeção de uma central de compostagem (recuperação de produtos), um programa de reserva de 
energia com o acondicionamento da fração seca e a realização de um estudo de viabilidade de aprovei-
tamento de energia por meio de pirólise.

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS
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Pergunta - Faz parte da comitiva da Câmara Distrital de Água 
Grande que realizou uma visita de estudo em Valência – Espanha 
no quadro do projeto Rehdes. O quê que destacou mais nessa 
visita?

Resposta - Obrigado por esta oportunidade para falar sobre o 
projeto Rehdes. Participei na comitiva que visitou não só Espan-
ha, mas também as autarquias de Cascais e de Torres Vedras de 
Portugal. O que mais destacou para mim é o nível de sensibili-
zação, e do envolvimento do cidadão nas causas de proteção do 
ambiente. 
Nós aqui no distrito de Água Grande, confrontamos com os pro-
blemas técnicos e financeiros, mas o maior problema é a falta 
de sensibilização e do conhecimento da população na utilização 
correta dos resíduos sólidos. 

Pergunta – Para si o envolvimento da população é fundamental 
para o sucesso do projeto aqui.

Resposta - Efetivamente, a população estando sensibilizada e 
com consciência, sabendo onde é que se deve colocar o lixo, 
ajuda a melhorar o trabalho dos agentes camarários. 

Pergunta - Nessa visita de Estudo constatou as técnicas e méto-
dos mais corretos para transformar a questão do lixo, num fator 
de desenvolvimento sustentado, por via da economia circular?

Resposta – Como se sabe, hoje o lixo pode ser transformado em energia, e também para a produção 
de adubos orgânicos, e outros resíduos podem ser reciclados para outros fins. Constatamos o processo 
de recolha seletiva do lixo em Espanha. Processo que contribui para a promoção da economia circular. 

A compostagem e a reciclagem são duas valências com oportunidade de serem desenvolvidas rapida-
mente no país. 

Pergunta – Para isso, é preciso haver também equipamentos para recolha do lixo, e meios logísticos 
para transporte e recolha. 

Resposta – Como se sabe hoje o lixo pode ser transformado em energia, e também para a produção 
de adubos orgânicos, e outros resíduos podem ser reciclados para outros fins. Constatamos o processo 
de recolha seletiva do lixo em Espanha. Processo que contribui para a promoção da economia circular. 

A compostagem e a reciclagem em são duas valências com oportunidade de serem desenvolvidas rapi-
damente no país. 

ENTREVISTA REHDES COM EUGÉNIO NASCIMENTO / AUTARCA 
E EX-SECRETÁRIO DE ESTADO DAS OBRAS PÚBLICAS

Financiado pela União Europeia
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Pergunta – Para isso, é preciso haver também equipamentos para recolha do lixo, e meios logísticos para 
transporte e recolha. 

Resposta – Esta é uma das valências de grande importância deste projeto. Como sabemos a câmara 
distrital de Água Grande se confronta com muitas dificuldades no domínio de equipamentos e meios 
logísticos para recolha, transporte e transformação do lixo. O projeto contempla uma solução para este 
problema. Contempla o fornecimento de meios para recolha e transporte do lixo. Aquisição de meios 
devidamente apetrechados, para o efeito…tendo em conta que até agora chegamos a utilizar carinhas 
de caixa aberta para o transporte do lixo. 

O que mais destacou para mim é o nível de sensibili-
zação, e do envolvimento do cidadão nas causas de 

proteção do ambiente. 

Pergunta – Tendo participado nesta visita de estudo, qual é a visão de futuro para o programa Rehdes. 

Resposta – É um projeto que nos dá uma visão geral do que precisamos. Para além do financiamento da 
União Europeia, conta com a execução espanhola, e também Cabo Verde está envolvido neste projeto. 
É um projeto que eu considero ser um dos maiores projetos da Câmara Distrital de Água Grande. 

Queremos ir para além da gestão dos resíduos sólidos. Queremos ver também a questão da poluição so-
nora. É um problema que a Câmara de Água Grande pretende tratar em parceria com o projeto Rehdes. 

Financiado pela União Europeia
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Para compreender a realidade empresarial na economia circular 
do distrito de Água Grande, o projeto REHDES realizou reuniões 
com as principais entidades empresariais, visitas a projetos de 
economia circular e elaboração de um documento-quadro. 
Este documento, “RELATÓRIO SOBRE O EMPREENDEDORISMO 
EM UMA ECONOMIA CIRCULAR EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”, re-
sume as políticas e programas de apoio às empresas para facili-
tar a sua integração nas atividades do projeto REHDES. Mostra 
o resultado das reuniões e visitas realizadas às entidades e em-
presários. Por fim, aborda o programa de atividades a realizar no 
âmbito da promoção das empresas na economia circular. 

RELATÓRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO NA ECONOMIA 
CIRCULAR EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

Para tal, foram propostas algumas atividades 
para estimular os conceitos de empreende-
dorismo e economia circular ao longo do 
projeto:

- Um programa educativo de TV sobre eco-
nomia circular. O objetivo é despertar o in-
teresse da população pelas oportunidades 
criadas pelo reaproveitamento de recursos 
ao final de sua vida útil.

- Aula de economia circular. Será dada uma aula de acesso gratuito aos finalistas da Universidade de STP.

- Workshop de Economia Circular. Aumentará o conhecimento dos participantes e apoiará a criação de 
ideias de negócios sustentáveis ou projetos em andamento relacionados à economia circular.

- Concurso de ideias de negócios. Projetos que trabalham através do reaproveitamento de recursos 
existentes, redução de desperdícios e criação de produtos sustentáveis. As ideias/projetos selecionados 
terão acesso a um orçamento de até €3.000.

- Acompanhamento de Idalécio Viana (professor da Universidade de STP) dos 6 vencedores do concurso 
de ideias de negócio.

- Feira de Empreendedorismo do Distrito Água Grande. 

São Tomé e Príncipe tem potencial para a integração de novos projetos da economia circular, no entanto, 
é necessária a divulgação do conceito e práticas comuns. Através da recolha seletiva de resíduos realiza-
da pela REHDES e da nova vida que pode ser dada a esses resíduos, os resíduos encaminhados ao aterro 
da Penha diminuirão, assim como o impacto ambiental. Da mesma forma, o empreendedorismo será 
promovido como medida de combate ao desemprego.
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Os representantes das entidades participantes 
no projeto REHDES foram entrevistados na te-
levisão RTP África, onde tiveram oportunidade 
de explicar detalhadamente essas atividades 
para melhorar os setores públicos do projeto 
financiado pela União Europeia.
 Em nome da delegação espanhola, Oscar Na-
varro, presidente do Consorcio de la Ribera, ex-
plicou a experiência em Espanha na gestão de 
serviços de gestão de resíduos sólidos.

PARTICIPAÇÃO DE REHDES NO CANAL RTP ÁFRICA

VISITA À INICIATIVA EMPRESARIAL EM PRINCIPE

3. Visita à estação de compostagem comunitária.

2. Classificação de garrafas de vidro por cores e 
tipologia.

1. Encontro com o presidente da região autónoma 
do Príncipe.

Financiado pela União Europeia

O projeto REHDES prevê, no final da sua execução, 
convidar vários representantes dos distritos de 
São Tomé e Príncipe para apresentar os resultados 
e oferecer possibilidades de transferência de 
resultados. A insularidade da região do Príncipe 
oferece grandes desafios na transferência destes 
resultados. Técnicos do projeto REHDES visitaram 
o presidente da Câmara do Príncipe para fazer os 
primeiros contatos com vista à participação neste 
futuro evento do projeto REHDES.
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FORMAÇÃO PARA OPERADORES DO SERVIÇO DE RECOLHA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Acompanhamento aos trabalhadores da recolha de resíduos nas suas diferentes rotas pelos bairros de 
São Marçal, São Gabriel, centro da cidade e mercado, e finalmente o bairro de Praia Gamboa. Além 
disso, o centro de pré-compostagem foi novamente visitado, bem como a área de recepção de material 
(uma área bastante ampla que satisfaz em grande parte a sua motivação).

As pessoas reúnem-se em grupos de 2 a 5 famílias, o que corresponde a 6 a 25 pessoas, e deixam os 
resíduos bem acondicionados em sacos (é o sistema mais utilizado) nas vias públicas quando ouvem 
a buzina do camião. Em cada percurso de cerca de 2,5 horas, foram recolhidos cerca de 40 pontos, 
correspondendo a cerca de 100 famílias. O desafio é que toda a população participe do serviço, pois 
observa-se que as pessoas mais pobres ou com menos recursos não participam ou o fazem apenas par-
cialmente. O objetivo da nova coleção será implementar um serviço universal. Todos os dias são recolha  
entre 1.500 e 2.500 kg de lixo por equipa.

FUTURA PLANTA DE COMPOSTAGEM: 

Visitamos a instalação do antigo centro de valorização de resíduos orgânicos. Está parado há quase dez 
anos, mas as instalações, principalmente os prédios, ainda estão em boas condições. 
O terreno principal deve ter cerca de 700 metros quadrados, e há uma área de produto acabado, um 
pequeno prédio e um acampamento. 

Ao lado, o município preparou um novo terreno adjacente de cerca de 800 metros quadrados. A área 
total serviria para fazer uma primeira pré-compostagem, de cerca de 60 dias de processo, basicamente 
termofílica. A ideia é preparar esta instalação para converter a matéria orgânica com a fração vege-
tal, na proporção de aproximadamente 60:40 (60% orgânico 40% fração vegetal). O resultado será um 
pré-composto, que será retirado pelos empresários interessados em finalizar o produto, refina-lo e enri-

Financiado pela União Europeia
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“
O desafio é que toda a população participe do serviço, já que se 
nota que as pessoas mais pobres ou que têm menos recursos não 

participam ou o fazem de forma parcial.

”

quecê-lo. Existem diferentes pessoas interessadas 
em realizar este processo. 
Este ponto é considerado como básico, pois exigirá 
que algumas pessoas do setor privado se certifi-
quem de que a pré-compostagem seja feita corre-
tamente, que haja demanda para sua eliminação. 
Isso garantirá que o processo seja realizado regu-
larmente e com segurança.
O projeto Rhedes pode obter alguns acordos para 
a retirada e recuperação do pré-composto gerado. 
Mais de 25 Tn/dia de matéria orgânica podem che-
gar a essas instalações. As pilhas de compostagem 
precisariam ter pelo menos 2,5 m de altura para 
poder revolvê-las uma vez por semana. Foram pre-
vistos quatro espaços para 4 lotes, que se alternam 
por rodízio. Sempre terá que haver um espaço va-
zio para colocar o produto que está girando.

Financiado pela União Europeia

Nos dias da visita, a equipa de atendimento se compor-
tou em todos os momentos com muita gentileza e pro-
fissionalismo. 
 
 A principal mensagem é que dentro de alguns meses, 
quando o novo serviço for lançado, serão geridas duas 
frações completamente distintas: a fração orgânica e a 
fração inorgânica. E todo o serviço deve travar para que 
a qualidade e o rigor na separação sejam cumpridos por 
todas as partes. Mas foi decidido que o treinamento e o 
início da conscientização começarão quando o material 
chegar.

Desenho do contentor do projecto REHDES - 
financiado pela União Europeia
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SIGA-NOS EM: 

https://www.facebook.com/pRhedes

CONHEÇA O PROJETO REHDES

Visita www.consorcidelaribera.com/rehdes

Financiado pela União Europeia
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