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SAUDAÇÃO DE ROSÁRIO BENTO PAIS, EMBAIXADORA DA UE PARA STP

A Comissão Europeia escolheu o projeto
REHDES no âmbito do convite à apresentação
de propostas "Autoridades locais: parcerias
sustentáveis para 2020”. O projeto, financiado
pela UE com 2 milhões de euros, será
implementado até agosto de 2023 pelo
Consorci de la Ribera (Espanha), pela Câmara
Municipal de Mosteiros (Cabo Verde) e pela
Câmara Distrital de Água Grande (São Tomé e
Príncipe).
Através desta parceria serão reforçadas as
capacidades da Câmara Distrital de Água
Grande na prestação de serviços públicos na
área da gestão de resíduos sólidos, no seu
planeamento e na organização das suas
políticas ambientais.
A gestão dos resíduos urbanos permitirá mitigar
a degradação ambiental através da utilização
eficiente dos recursos naturais. A promoção da

recolha seletiva de resíduos vai contribuir para
a redução das lixeiras informais e a degradação
ambiental, combatendo a insalubridade e as
doenças associadas. As ações pretendem
também reduzir os níveis de pobreza da
população do distrito, promovendo uma
economia circular dos resíduos sólidos
recicláveis, criando microempresas geridas por
pessoas em risco de exclusão social.
As trocas de experiências entre as autarquias
locais de dois países de língua portuguesa (Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe) será um canal
privilegiado para partilhar conhecimentos e
informações sobre a gestão ambiental e dos
resíduos sólidos.
Desejo aos parceiros do projeto muito sucesso
e faço votos para que os resultados conduzam a
uma melhor qualidade de vida dos habitantes
de São Tomé e Príncipe.
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SAUDAÇÃO DO TXEMA PELÁEZ, PRESIDENTE CONSÓRCIO DE LA RIBERA

Para o Consórcio de la Ribera, é um orgulho ter
promovido o projeto REHDES, um marco
importante na cooperação transnacional que
visa melhorar a gestão das políticas e serviços
públicos no distrito de Água Grande, com
especial enfoque na gestão de resíduos sólidos.
O objetivo é tentar transformar um problema
estrutural em uma oportunidade de
desenvolvimento sustentável, através de um
vasto programa de ações de formação e troca de
experiências entre os parceiros do projeto, que
decorreram tanto em São Tomé como em
Espanha (Valência) e em Cabo Verde (Mosteiros,
na ilha do Fogo).
A conceção e implementação de um sistema
abrangente de gestão integrada de resíduos
sólidos (GIRS) na capital Agua Grande será a
experiência piloto, na qual serão aplicados os
conhecimentos adquiridos na capacitação das
entidades públicas e também com o arranque de
várias centrais de compostagem e eco-estações
de reciclagem.

Porem REHDES é muito mais do que a gestão e
implementação do GIRS. É um projeto que vai
potenciar a economia circular, abrindo novas
oportunidades de emprego, e que vai contribuir
para a redução da pobreza estrutural da
população de São Tomé. A educação da
população e sua conscientização, será um pilar
fundamental para o sucesso do REHDES, um
projeto que está a dar os primeiros passos, mas
que irá crescer de uma maneira sustentável para
os anos vindouros..
Por isso o financiamento da União Europeia é
crucial para a implementação deste tipos de
projetos e para a sua viabilidade inicial, tal como
o empenho e envolvimento dos sócios da
Câmara Distrital de Água Grande e da Câmara
Municipal de Mosteiros, de Cabo Verde.
Muito obrigado a todos e boa sorte.
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SAUDAÇÃO de JOSÉ MARIA FONSECA, PRESIDENTE CDAG

O projeto REHDES tem como objetivo principal
promover a estratégia da Câmara Distrital de
Água Grande no que tange à gestão integrada de
resíduos sólidos contribuindo assim para a
preservação do meio ambiente; reforçar as
capacidades dos quadros da Câmara Distrital de
Água Grande; Implantar 4 pequenas estações de
Compostagem para a agricultura; Implementar 2
pequenas estações de reciclagem; fazer um
estudo de viabilidade para uma pequena central
de geração de energia à base de resíduos;
promover a economia circular e implementar um
processo de democracia participativa no Distrito
de Água Grande.

aproveitamento de resíduos sólidos. O lixo que
hoje é queimado a céu aberto na lixeira da Pena
e que representa um risco para a saúde publica ,
passará a ser uma matéria-prima para outros
fins.

É nossa convicção que os resultados deste
projeto vão tornar a cidade de São Tomé num
exemplo no que concerne à gestão e

Do nosso lado, fica aqui expresso o sólido
compromisso de tudo fazer para que o projeto
atinja com sucesso os objetivos preconizados.

Em meu nome e no de toda a população de Água
Grande, gostaria mais uma vez, de reafirmar o
nosso agradecimento à União Europeia, o
Consórcio de la Ribera de Espanha, a Câmara
Municipal de Mosteiros de Cabo Verde e todos
aqueles que de uma forma direta ou indireta
contribuíram para que este projeto fosse uma
realidade.
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SAUDAÇÃO de FÁBIO VIEIRIA, PRESIDENTE DA CMM

O Projeto REHDES constitui uma oportunidade
de ouro para o Distrito de Água Grande, em São
Tomé e nós nos orgulhamos de fazer parte,
enquanto parceiro privilegiado deste projeto.
Por esta razão, felicitamos os proponentes desta
iniciativa pela ousadia e ambição, mas sobretudo
pela assertividade da escolha.
Penso que todos estamos de acordo que a
gestão dos resíduos sólidos constitui um dos
principais handicaps para a sustentabilidade
ambiental e o progresso social e económico,
sobretudo dos países menos desenvolvidos.
Portanto, é de se louvar toda e qualquer
iniciativa social que eleja a sustentabilidade
ambiental como prioridade da agenda política e
governativa de qualquer país, ilha, distrito ou
município.

Estão de parabéns, o governo de São Tomé e
Príncipe, a UE, a Câmara Distrital de Água
Grande, o Consórcio da Ribeira de Espanha, a
Câmara Municipal de Mosteiros e todos os
demais atores e parceiros envolvidos na
preparação e execução do projeto REHDES.
Felicitamos e agradecemos a União Europeia,
pela sua abnegação às
causas
de
desenvolvimento e por estar associada, mais
uma vez, a mais um grande projeto em África, o
que lhe atribui a etiqueta de um dos parceiros
mais
importantes
do
desenvolvimento
estratégico da África e dos países da CPLP, em
particular de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.
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CONFERÊNCIA INAUGURAL PROJECTO REHDES
“REHDES” uniu Água Grande, Mosteiros de Cabo Verde e Valência de Espanha.
experiências com a autarquia
santomense de Água Grande.
«Manifestar a nossa exultação
em fazer parte deste projeto e
poder partilhar as nossas
modestas experiências e boas
práticas em matéria de gestão
de resíduos sólidos».

Da esquerda para a direita , Fábio Vieira, presidente CMM, Txema Pelàez, pres. CRib,
Rosário Bento Pais, embaixadora da UE para STP e José Maria Fonseca, pres. CDAG.

A conferência inaugural do
projeto REHDES decorreu no dia
28 de abril em São Tomé, com a
presença da embaixadora da UE
para São Tomé e Príncipe,
Rosário Bento Pais, e os
presidentes da Câmara Distrital
de Água Grande, a Câmara
Municipal dos Mosteiros de
Cabo Verde e do consórcio da
Ribera de Valência - Espanha.
Até agosto do ano 2023, a União
Europeia vai investir 2,2 milhões
de euros no projeto que irá
promover a gestão dos resíduos
sólidos urbanos, e o lançamento
sustentável
da
economia
circular no distrito que alberga
quase a metade da população
de São Tomé e Príncipe.

Para transformar o lixo, que
atualmente ameaça a saúde
pública na cidade de Agua
Grande, em fonte de
rendimento e de combate ao
desemprego e pobreza, o
projeto
REHDES,
vai
desenvolver
um
vasto
programa de formação e
troca de experiência «entre
os parceiros do projeto, que
decorrerá tanto em São Tomé
como em Espanha (Valência)
e em Cabo Verde (Mosteiros,
na ilha do Fogo)», precisou
Txema Peláez Palazón.

José Maria Fonseca, presidente
da Câmara Distrital de Água
Grande acredita que pela
primeira vez, a cidade de São
Tomé, vai dar valor ao lixo. «O
lixo que hoje é queimado a céu
aberto e nos incomoda a todos,
passará a ser uma matériaprima de alto valor para outros
fins», precisou José Maria
Fonseca.

A Câmara Municipal de
Mosteiros de Cabo Verde,
através do seu Presidente
Fábio Vieira, manifestou
vontade
de
partilhar
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A embaixadora da União
Europeia destacou a promoção
da economia circular. «A gestão
dos resíduos urbanos, permitirá
mitigar a degradação ambiental
através do uso eficiente dos
recursos naturais e da promoção
da recolha seletiva dos resíduos,
reduzir os níveis da pobreza
através da promoção da
economia circular e apoiar o
combate a insalubridade e as
doenças a associadas», referiu a
diplomata da União Europeia.
O projeto REHDES é financiado
pela União Europeia, com mais
de 2 milhões de euros,
envolvendo dois países de língua
oficial portuguesa. São Tomé e
Príncipe e Cabo Verde. A União

Europeia acredita no impacto
do REHDES, na melhoria da
qualidade de vida dos
habitantes do distrito de Água
Grande. «A expansão dos
serviços de recolha do lixo,
que até a data só atingiu 38%
da população do distrito de
Água Grande, vai contribuir
para a redução de lixeiras
informais, mitigando os
efeitos
ambientais
da
expansão urbana acelerada
que caracteriza o distrito, e
agrupa
14
localidades
incluindo a capital».
O Centro cultural português
em São Tomé recebeu o
corpo diplomático dos países
membros da União Europeia,

e do governo santomense
representado pelo ministro da
presidência Wando Castro, a
sociedade civil de Água Grande,
e
demais
convidados
internacionais, para lançar o
projeto REHDES. Segundo
Rosário Bento Pais, o projeto
REHDES ao fomentar a
economia circular em Água
Grande, vai gerar novas
microempresas e empregos
estáveis relacionados com a
recolha seletiva e o tratamento
dos
resíduos
sólidos.
A
representante
da
União
Europeia
salientou
aos
presentes na cerimónia de
lançamento do projeto, que o
mesmo «está alinhado com os
objetivos de desenvolvimento
sustentado da agenda 2030, que
é
de
criar
cidades
e
comunidades
sustentáveis».
A par da formação dos quadros
das autoridades locais de Água
Grande, o projeto da União
Europeia pretende sensibilizar e
formar a população em geral de
Água Grande e os seus líderes
comunitários, sobre a gestão
dos resíduos sólidos e a sua
reutilização
para
fins
económicos e sociais.
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PROJECTO REHDES
UE financia um projeto de cooperação coordenado pelo Consórcio da Ribera para recolha seletiva do
lixo e gerar emprego na economia verde, com dois milhões de euros.
REHDES é um projeto de
cooperação
internacional
coordenado pelo Consórcio da
Ribera e financiado com dois
milhões de euros pela
Comissão Europeia para a
criação de um sistema de
gestão de resíduos sólidos num
distrito do arquipélago de São
Tomé e Príncipe, que inclui a
capital, com o objetivo de
melhorar
as
políticas
ambientais
evitando
a
degradação e os problemas
sanitários
gerados
pelos
aterros não controlados e, ao
mesmo tempo, combater a
pobreza através da criação de
empregos verdes com a
criação de quatro pequenas
estações de compostagem
comunitária e duas de
reciclagem para que a
população possa ver os
resultados do esforço coletivo
na recolha seletiva e no apoio
à criação de empresas que
promovam a utilização dos
recursos e, desta forma, a
economia circular.
O Consórcio da Ribera irá ter
um papel de coordenador do
projeto REHDES que se
desenvolverá até meados de

2023 e no qual participam
como sócios a Câmara do
Distrito de Água Grande,
destinatário principal das
ações , e a Câmara
Municipal de Mosteiros,
que contribuirá com a sua
experiência neste domínio
para ajudar as autoridades
locais a enfrentar o
desafio.
O projeto tem como
objetivo
geral
a
organização de políticas
ambientais
e,
em
particular, a gestão dos
resíduos sólidos urbanos
através da recolha seletiva,
concorrentemente
também são estabelecidas

Li i
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T
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outras
metas
como
a
necessidade de reforçar a
capacidade das autoridades
locais para prestar serviços
públicos;
promover
a
participação dos cidadãos e
promover a economia circular,
de modo a que a recolha
seletiva
gere
empregos
estáveis, dando prioridade às
pessoas em risco de exclusão
social e contribuindo para
minimizar a produção de
resíduos. Além disso, estão
também previstas campanhas
de sensibilização, com especial
incidência
na
população
escolar, para promover a
redução dos resíduos, a
valorização, a reutilização e a
reciclagem.
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GESTÃO DE RESÍDUOS EM SÃO TOMÉ

O Distrito de Agua Grande
conta com uma população de
cerca de 80.000 habitantes dos
quais 80 % das pessoas vivem
em situação de pobreza. O
distrito
enfrenta
graves
problemas
ambientais
decorrentes de uma expansão
urbana acelerada e da
debilidade da gestão de
resíduos, já que a recolha
como serviço público apenas
atinge 38 % da população,
levando à proliferação de
aterros não controlados com
impacto na saúde dos próprios
habitantes. Atualmente não
existe um sistema estruturado
que permita financiar o
serviço.
O desafio principal do projeto
passa por criar objetivos,
consensuais
aos
atores
políticos e agentes sociais, para

aumentar o nível de
abrangência da recolha de
resíduos
sólidos;
a
eliminação das lixeiras;
aumentar o tratamento
local
(compostagem,
reciclagem),
aplicando
tecnologias inovadoras de
valorização que possam
transformar os resíduos
em produtos com valor
para a economia de São

Tomé. Tudo isto tendo como
referência o Plano Nacional de
Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos (PNGIRSU), outros
documentos relevantes e
apoiado com formação e
capacitação para a boa
governação
entre
a
administração do poder local e
a participação dos cidadãos.
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ECONOMIA CIRCULAR
A economia circular é um
modelo de produção e de
consumo que envolve a
partilha,
o
aluguer,
a
reutilização, a reparação, a
renovação e a reciclagem de
materiais
e
produtos
existentes,
sempre
que
possível. Desta forma, o ciclo
de vida dos produtos é
alargado.
Na prática, a economia circular
implica
a
redução
do
desperdício ou dos resíduos ao
mínimo. Quando um produto

chega ao fim do seu ciclo
de vida, os seus materiais
são mantidos dentro da
economia sempre que
possível, podendo ser
utilizados uma e outra vez,
o que permite assim criar
mais valor.
O projeto aposta assim na
viabilidade
das
infraestruturas de gestão
de resíduos, como as
instalações
de
compostagem, os centros
de valorização/tratamento

de resíduos e promovendo a
criação de mercados para os
produtos aí transformados,
como o composto que pode
substituir os fertilizantes
importados, recuperação de
vidro
para
mobiliário
doméstico ou construção,
produção de energia, etc. Em
suma, criar uma rede de
empreendedores
que
beneficiem da gestão dos
resíduos
domésticos
e,
consequentemente, promover
a criação de emprego na
região.

PRIMEIRA REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO REHDES
Andrés Guerra, gerente do projeto, explica as seguintes ações da REHDES.
Os técnicos e representantes dos três parceiros
participantes no projeto REHDES reuniram-se
em São Tomé no dia 26 de abril para preparar
as seguintes ações do projeto, relacionadas
com a gestão de resíduos, estado atual do
serviço e ações de participação. A sessão, com
a duração de cerca de 4 horas, permitiu aos
outros dois parceiros, Distrito de Água Grande
e Município dos Mosteiros, apresentarem a
previsão de ações para os meses seguintes,
incluindo formação e transferência de boas
práticas.
Técnicos e representantes da Cámara de Agua Grande, Mosteiros e
Consorci de la Ribera em Sao Tomé.

REHDES - REFORÇO HOLÍSTICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

10

APRESENTAÇÃO DO PROJETO REHDES EM MOSTEIROS (CABO VERDE)
O projeto REHDES é apresentado às entidades de Mosteiros na sede da Câmara Municipal.

O primeiro dos encontros
presenciais entre os parceiros
do projeto REHDES teve lugar
em Mosteiros no dia 26 de
março, com uma conferência
de apresentação do projeto à
Câmara
Municipal
de
Mosteiros e representantes da

Sociedade Civil da Ilha do
Fogo, em Cabo Verde. O
presidente da Câmara dos
Mosteiros, Fábio Vieira,
em conjunto com o
gerente do Consorci Sergi
Machí e o diretor local do
projeto em São Tomé,

Helder Moreira, destacaram a
importância da Câmara dos
Mosteiros
neste
projeto
triangular, REHDES, financiado
pela União Europeia. A gestão
de resíduos, a co-governação e
a participação são os eixos
fundamentais do projeto,
cabendo a Mosteiros um papel
protagonista na transferência
de
conhecimentos
e
experiências locais. Todos os
parceiros
destacaram
a
vontade de cooperar e orgulho
de fazerem parte do projeto
REHDES.

REUNIÃO TÉCNICA EQUIPAS REHDES MOSTEIROS - CONSORCI DE LA RIBERA
As equipas do projeto planeiam a participação da Câmara de Mosteiros nos próximos meses.
O presidente da CMM, Fabio Vieira, deu as boasvindas à delegação dos Consorci de la Ribera e
apresentou os membros da equipa que iram
participar no projeto REHDES. Seguiu-se uma
reunião técnica com os membros das equipas
para alinhar a sua contribuição, quer nas
Conferências de São Tomé e Espanha de 2021,
bem como os preparativos para a ação de
formação de Maio de 2022 no Fogo, para além
administrativa e questões técnicas do projeto.

Reunião do projecto REHDES com os técnicos do CRib e da CMM
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REUNIÃO DO PROJECTO DE REHDES COM O DELEGADO DA UE EM STP, ALBERTO LOSSEAU

Delegado de la UE en STP, A. Losseau (direita) com presidente de la CDAG e técnicos do CRib.

O início do projeto REHDES, e o âmbito das primeiras ações agendadas foram o tema principal da reunião
dos responsáveis do projeto REHDES com o delegado da UE em São Tomé, Albert Losseau. Entre os
assuntos debatidos, destaca-se a agenda para o início do projeto e a conferência inaugural, no dia 28 de
abril, com as autoridades representativas da União Europeia na África Central

REUNIÃO DOS PRESIDENTES DE CDAG, CMM E CRIB
Por ocasião da visita institucional dos
representantes dos 2 parceiros do projeto para a
conferência de apresentação no dia 28 de Abirl,
a Câmara anfitriã de Água Grande reuniu os
presidentes para uma reunião formal do projeto
REHDES. José María Fonseca, presidente da
Câmara Distrital de Água Grande, Txema Pelàez,
presidente do Consorcio de la Ribera e Fábio
Vieira, presidente da Câmara Municipal de
Mosteiros, falaram sobre as primeiras
impressões e o início do projeto REHDES,

De esquerda para direita , Txema Pelàez, presidente do Consorcio de la
Ribera, José María Fonseca, presidente da Câmara Distrital de Agua
Grande, e Fábio Vieira, presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros.
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VISITA ÀS OBRAS DO PONTO VERDE DO PROJETO REHDES
O representante da UE em STP visita juntamente com os representantes do projeto REHDES as obras
do ponto verde.

Delegação dos representantes dos
parceiros de REHDES (Cámara
Municipal de Mosteiros, Cámara
Distrital de Agua Grande e o
Consorcio de la Ribera) en la visita a
l
b d lP t V d

O ponto verde do projeto
REHDES será um local de
informação ao cidadão e está
em fase final de construção.
Este escritório terá um técnico
qualificado para expor as boas
práticas de reciclagem e
esclarecer os cidadãos sobre o

projeto e as oportunidades
deles decorrentes.
O delegado da UE em São
Tomé e Príncipe, Sr. Albert
Losseau, visitou o estado
das obras deste ponto
verde, localizado no Bairro
3 de Fevereiro, juntamente

com os parceiros do projeto
REHDES (Consorcio de la
Ribera, Distrito de Agua
Grande e Município dos
Mosteiros). No próximo mês,
as obras estarão concluídas e o
Ponto Verde será dotado do
pessoal e meios necessários
para iniciar o seu trabalho.
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REHDES COLABORA COM AS BRIGADAS DE TRABALHO DA CÂMARA
O projeto REHDES está envolvido no trabalho de recolha de resíduos.
O projeto REHDES irá propor
uma gestão eficiente da gestão
de resíduos sólidos. Apesar da
metodologia
ainda
se
encontrar em fase de estudos,
já existe um envolvimento no
trabalho diário da equipa de
recolha de lixo.
Os técnicos da CDAG, com os
coletes do projeto REHDES, já

realizaram os primeiros
trabalhos coordenados.
De referir que a Câmara de
Água Grande recebeu um
camião de recolha de lixo
graças à doação do
município português de
Torres Vedras, ao abrigo
de um protocolo entre as
duas entidades locais

assinado por Carlos Bernardes,
autarca português e José Maria
da Fonseca, presidente do
CDAG. Este veículo será
incorporado
no
projeto
RHEDES e irá ajudar a gerir o
desperdício e a melhoria do
ambiente e qualidade de vida
para a população de São Tomé.
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PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE
CAMPANHA DE PARTICIPAÇÃO DO PROJETO REHDES
Participação da comunidade do Distrito Água Grande nos Fóruns de Participação.

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

SIGA-NOS EM:

https://www.facebook.com/pRhedes

Esta newsletter foi criada e é mantida com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva
responsabilidade de REHDES e não reflete necessariamente a posição da União Europeia.
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