
Alzira, 04.10.21

Apresentação PROJETO REHDES
Andrés Guerra, Dir projeto REHDES



Nome do projeto Reforço Holístico para o Desenvolvimento Sustentável (REHDES)

Quadro europeu EUROPEAID-AutoridadesLocais

ID do projeto CSO-LA/2020/420-700

Orçamento do projeto 2.190.000,00 €

Financiamento UE 2.080.500,00 € (95%)

Duração do projeto 1/2/2021 a 31/7/2023

Duração 30 meses

Coordenador Consorci de la Ribera

Parceiros Câmara Distrital de Agua Grande (São Tomé e Príncipe) 
Câmara Municipal de Mosteiros (Cabo Verde)

1) Ficha técnica



2) Parceiros



1. Melhorar as políticas e serviços públicos no distrito de Água
Grande em São Tomé e Príncipe.

2. Em geral, fortalecer as capacidades de planeamento e organização
das políticas ambientais e, em particular, da gestão dos resíduos
urbanos (GIRS) no Distrito de Água Grande, permitindo assim a
redução da degradação ambiental e da pobreza, bem como o combate
às condições insalubres e doenças associadas.

3) Objetivo geral



1.Reforçar as capacidades do CDAG para a prestação de serviços públicos, dando
prioridade à gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, no âmbito da aliança entre o
CRib (Espanha) e a Câmara Municipal de Mosteiros (Cabo Verde).

2.Implementação de processos de democracia participativa na CDAG através da interação
entre o Poder Local e a população, com a participação efetiva das entidades locais e seus
representantes.

3.Impulso da economia circular no Distrito de Água Grande, gerando iniciativas e
empregos estáveis em conformidade com a Higiene e segurança no trabalho no que se
refere à coleta seletiva e tratamento de resíduos sólidos, com especial destaque para a
incorporação de pessoas desfavorecidas ou em risco de exclusão sociais (mulheres,
jovens e pessoas com deficiência).

4) Objetivos específicos



1. Sensibilizar a população em geral, bem como fortalecer a AL do CDAG, para a implementação
do Plano Nacional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PNGIRSU 2018-2023) em
São Tomé e Príncipe.

2. Desenvolvimento de iniciativas empresariais na área da economia circular, como
instrumentos de geração de empregos.

3. Implementação de processos participativos para definir os objetivos e medidas que favoreçam
o desenvolvimento sustentável da região, levando em consideração as necessidades e
contribuições das ALs e da população em geral.

4. Redes (nacionais e internacionais) de cooperação para melhorar a Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos Urbanos, como outros distritos de STP ou o grupo de Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa.

5) Resultados esperados



1. O Programa de Cooperação Estratégica (PEC), é o grande instrumento de
cooperação entre Portugal e São Tomé que pode vir a complementar o
projeto.

2. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
(PNGIRSU) 2018-2023 será tido como quadro de referência.

6) Sinergias mais importantes



1. Criação do Forum partecipativo

1. Representantes políticos e técnicos da AL, atores locais e sociedade civil, incluindo os grupos
mais desfavorecidos, estarão presentes nas sessões participativas do fórum. O fórum discutirá os
problemas e necessidades do distrito, possíveis soluções, prioridades de ação, etc.

2. Realização de sessões participativas do Fórum: No total serão 3 sessões, com uma assistência
prevista de 80 pessoas. Destas sessões sairá a proposta de conteúdo para o PTDS.

9) Lista de tarefas



2. Assinatura do Pacto Territorialpara o Desenvolvimento Sustentável (PTDS)

1. O PTDS será apresentado e debatido por todos os participantes na terceira sessão do Fórum
Participativo

2. Este acordo envolverá administrações públicas nacionais e locais, sindicatos, representantes
de comunidades locais, organizações empresariais, representantes agrícolas... expressando seu
compromisso de unir forças e reunir os recursos disponíveis para o desenvolvimento sustentável
e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Este documento será o marco legitimador de
ações futuras.

9) Lista de tarefas



3. Criação Grupo de Gestão Territorial (GGT) e Grupo de Trabalho Tecnico (GTT).

1. O Grupo de Gestão Territorial (GGT) formado por representantes das entidades signatárias do
Pacto, terá a função estratégica de direção, execução, acompanhamento e avaliação global do
mesmo.

2. O Grupo Técnico de Trabalho (GTT) constituído por técnicos dos diferentes departamentos da
administração local do Distrito e de outras administrações a nível nacional, será o responsável
pelo desenvolvimento concreto das ações.

9) Lista de tarefas



4. Execução dos projetos pilotos

Implementação do GIRS: Implementação, numa área representativa do distrito, de um sistema
abrangente de gestão de resíduos. Este projeto piloto incluirá medidas em todas as áreas de
gestão abrangente de resíduos (estudo de viabilidade, revisão das taxas existentes, plano de
investimento, identificação de fontes de financiamento que garantam a sustentabilidade
econômica, separação na fonte, estaçao compostagem, etc.),

9) Lista de tarefas



9) Lista de tarefas

5. Economia circular

1. A economia circular será promovida no âmbito da Escola de Empreendedorismo Sustentável
(EES), onde os técnicos do projeto ficarão encarregados de orientar e traçar os roteiros dos
inserção para pessoas que desejam trabalhar em atividades de economia sustentável.

A contribuição básica inicial será de no máximo € 3.000 por cada empresa/empreendedor (6).
Por outro lado, haverá também formação em economia circular dirigida às empresas existentes
(10) que atualmente operam no setor dos resíduos.

2. Planos de prevenção de riscos e segurança do trabalho serão feitos para 10 empresas,
incluindo as empresas dos projetos-piloto



9) Lista de tarefas

5. Economia circular

3. Uma feira anual de Economia Circular organizada no DAG.

4. Lançamento de um o dois pontos verdes para atendimento ao
cidadão.

5. Estudo de viabilidade para microgeração de energia via resíduos.



Muito obrigado pela atenção 
(REHDES)

28 abril de 2021
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