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NOTA PRÉVIA 
Este relatório final apresenta os resultados obtidos na fase de trabalho de gabinete, bem como os da 

fase de trabalho de campo, relativos à avaliação do impacto de infraestruturas em Cabo Verde 

financiadas por linhas de crédito de Portugal (2008-2017). A primeira fase desta avaliação baseou-se 

na recolha de dados e informações, sobretudo de fonte documental, a par de testemunhos 

profissionais, via entrevistas, junto de entidades e instituições relevantes, portuguesas e cabo-

verdianas, por via digital. 

Do lado português, a equipa de avaliação conseguiu agilizar o processo de recolha graças ao 

imprescindível e precioso apoio institucional do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

(Camões, I.P.) e da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, Ministério dos Negócios Estrangeiros, nas 

pessoas da Dr.ª Maria João Robalo e da Dr.ª Helena Guerreiro, a quem agradecemos sentidamente. 

Reconhece-se também o apoio prestado pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais, na pessoa da Dr.ª Ana Barreto, bem como da Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças, na pessoa do Dr. António Abreu, ambas entidades do Ministério das Finanças. Do lado cabo-

verdiano, a equipa contou com a colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros e das 

Comunidades, na pessoa da Dr.ª Nádia Marçal, bem como do Ministério das Finanças, na pessoa da 

Dr.ª Fátima Barros, que são igualmente merecedoras do nosso agradecimento. 

Por sua vez, a segunda fase da avaliação caracterizou-se pela realização de inquéritos presenciais junto 

dos indivíduos e entidades relevantes, em função da infraestrutura sob estudo. Incluiu também visitas 

às cinco infraestruturas entre julho e setembro de 2021, pese embora de forma descontínua, por 

motivos logísticos. Deste modo, esta fase permitiu refinar os resultados anteriormente obtidos e 

também superar algumas lacunas e omissões no processo de recolha dos dados, que se julgam terem 

sido relativamente reduzidas. Na verdade, este processo nem sempre foi bem-sucedido, por motivos 

alheios à equipa de avaliação, não sendo tais motivos, de alguma forma, imputáveis ao apoio 

institucional acima recebido. 

Espera-se que o relatório final venha responder não só às questões de avaliação, tal como elencadas 

no Caderno de Encargos pelo Camões, I.P., mas que também se revele de substantiva importância e 

pertinência para o planeamento integrado das autoridades competentes, portugueses e cabo-

verdianas. Por um lado, pretende-se contribuir para aumentar os níveis de eficácia e eficiência da 

Cooperação Portuguesa e, por outro, para os níveis de eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade 

dos investimentos realizados, em prol do desenvolvimento económico e social de Cabo Verde.



SUMÁRIO EXECUTIVO 
O presente relatório contempla dois tipos de infraestruturas financiadas por “Linhas de Crédito de 

Portugal em Cabo Verde (2008-2017)”, a saber: a linha “Energias Renováveis, Proteção do Ambiente e 

Mobilização de Água” (100M EUR), que proporcionou a construção de uma central fotovoltaica, seis 

barragens e diques; e a linha “Infraestruturas Portuárias” (200M EUR), que proporcionou 

remodelações em vários portos (e.g., aumento de cais, construção de novos molhes, terminal de 

contentores e acessos). 

Objetivo 

1. Dentro destas, o estudo pretende avaliar os contributos e as mais-valias, da ligação entre o 

resultado das intervenções (construção ou modernização) e o bem-estar das populações, na 

medida do mensurável, das seguintes infraestruturas: duas barragens (Figueira Gorda e Saquinho, 

Ilha de Santiago), uma central fotovoltaica (Ilha do Sal) e a modernização e expansão de dois 

portos (Praia, Ilha de Santiago; e Porto Novo, Ilha de Santo Antão). 

2. O processo de avaliação comporta três momentos e seus respetivos produtos, designadamente: 

o relatório de avaliação preliminar, para discussão dos resultados obtidos na fase de trabalho de 

gabinete; o relatório de avaliação provisório, para discussão dos resultados obtidos na fase de 

trabalho de campo e das recomendações preliminares formuladas; e o (presente) relatório final, 

refletindo as conclusões e recomendações definitivas. 

Metodologia e Dados 

3. Em conformidade com a proposta Metodologia e Aspetos Conexos: Avaliação de Impacto – Cabo 

Verde, a avaliação das infraestruturas recorre aos seguintes critérios-padrão da OCDE-CAD (2015): 

relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade. Estes constituem-se como objetivos 

gerais da análise, sem prejuízo da utilização de métodos diferenciados consoante a infraestrutura 

concreta sob estudo. Procurou-se também abordar as questões suscitadas pela entidade 

contratante no Caderno de Encargos, tidas como os objetivos específicos da análise. 

4. A avaliação referente ao primeiro momento exigiu uma primeira recolha de dados junto de 

instituições relevantes, cabo-verdianas e portuguesas. Complementarmente, foram conduzidas 

várias entrevistas exploratórias com interlocutores detentores de conhecimentos específicos 

sobre as diferentes infraestruturas, com destaque para os indicados pelas autoridade cabo-

verdianas competentes.O segundo envolveu a realização de inquéritos presenciais junto dos 

indivíduos e entidades relevantes, em função da infraestrutura sob estudo. Incluiu também visitas 

às cinco infraestruturas entre julho e setembro de 2021, pese embora de forma descontínua, por 

motivos de força maior e logísticos. 

Conclusões e Recomendações 

As conclusões e recomendações encontram-se todas detalhadas na secção 5 deste relatório, em 

matrizes simplificadas de fácil visualização, estando organizadas em função das respetivas 

infraestruturas e à luz dos critérios da OCDE mais relevantes. Aqui, e em jeito de síntese vol d’oiseau, 

salientam-se apenas algumas das principais reflexões: 

5. Central Fotovoltaica: O sistema elétrico da Ilha do Sal apresenta uma estrutura de produção de 

base completa, diversificada e versátil. Neste contexto, a Central Fotovoltaica desempenha um 

papel importante na composição da matriz energética desta Ilha, mas o seu contributo na 

produção é muito modesto, dada a reduzida capacidade instalada. No período 2011-2019, a média 

de produção anual foi de 2,23 GWh, perfazendo apenas 11% das energias renováveis e 3% do total 
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de geração. Por este motivo, é pouco provável que tenha tido algum contributo direto na atividade 

económica da Ilha do Sal (na atividade turística, por exemplo). No entanto, verifica-se um enorme 

potencial para contribuir para a sustentabilidade energética do sistema elétrico que depende, 

atualmente, em mais de 50% de fonte de geração térmica (à base de combustíveis fósseis). 

Aumentar a produção de energia elétrica através das energias renováveis, exige, contudo, a 

resolução prévia de questões técnicas de gestão da rede de distribuição, além das questões 

técnicas limitativas, sobretudo a incapacidade de garantirem, só por si, um fornecimento 

ininterrupto. Assim, recomenda-se a elaboração de um estudo detalhado do sistema elétrico da 

Ilha do Sal que permita determinar a percentagem máxima a ser alcançada, tomando em conta as 

condições naturais e as referidas limitações. 

6. Barragens: A avaliação destas infraestruturas teve em conta a realidade edafoclimática saheliana, 

única a nível internacional, que impediu Cabo Verde de apoiar-se na experiência de casos de 

sucesso comparáveis. Não obstante tal desvantagem, a Barragem da Figueira Gorda teve um 

contributo positivo, mas este encontra-se ainda aquém do seu potencial pelos motivos detalhados 

na análise. Por sua vez, a Barragem do Saquinho não teve um contributo igualmente significativo, 

apesar de permitir a irrigação da Ribeira de Tabugal. Na verdade, reveste-se de um conjunto de 

condicionantes problemáticas, tais como não ter sido efetivada a irrigação do Planalto de Santa 

Catarina, a substituição da água anteriormente disponibilizada por uma barragem subterrânea 

existente no mesmo local e os fortes indícios de assoreamento. 

Em ambos os casos, convém refletir sobre o investimento em infraestruturas assessorias 

específicas, de modo a potenciar o seu contributo efetivo e a vida útil destas infraestruturas, além 

de mitigar as suas condicionantes concretas. Por exemplo, considera-se que a rede de adução 

recentemente inaugurada e uma maior expansão da rega gota-a-gota podem vir a contribuir, de 

forma mais tangível, para o cumprimento dos objetivos das políticas públicas relevantes, 

inicialmente preconizados pelo Plano de Ação de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (PAGIRE) 

e atualmente pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS). 

7. Portos: As duas infraestruturas portuárias sob análise encontram-se implantadas em duas 

realidades diferentes, que ajudam a explicar os resultados obtidos: um porto tem uma localização 

central (Porto da Praia) e o outro não (Porto de Porto Novo), implicando volumes de 

movimentação diferenciados. Neste contexto, a análise dos indicadores utilizados permite afirmar 

que a melhoria dos portos teve um contributo significativo relativamente: a) ao aumento da 

capacidade de movimentação de cargas—nomeadamente das cargas contentorizadas no Porto da 

Praia, segundo maior porto do país; b) ao aumento da produtividade das operações portuárias; c) 

aos melhores resultados de desempenho económico-financeiro por parte da Empresa Nacional 

de Administração dos Portos (ENAPOR), contribuindo, portanto, para assegurar a sustentabilidade 

da empresa e das operações portuárias no país; d) à redução dos tempos de espera das 

embarcações para atracar; e, principalmente, e) ao ter evitado um incremento de custos às 

empresas de navegação em torno de 21,6M USD ao longo dos últimos 6 anos (2015-2020). 

Apesar dos resultados positivos que justificam o projeto de melhoria e asseguram a sua 

sustentabilidade, julga-se que ainda existem oportunidades para que estes resultados possam ser 

ampliados. Contudo, tais oportunidades encontram-se mais na esfera da gestão dos portos e 

menos no reforço da capacidade física das infraestruturas. Deste modo, recomenda-se que estas 

oportunidades sejam estudadas com mais profundidade, na linha dos exemplos providenciados 

na análise que se segue. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
This report covers two types of infrastructures that were financed by the “Credit Lines of Portugal in 

Cape Verde (2008-2017)”, namely, “Energias Renováveis, Proteção do Ambiente e Mobilização de 

Água” (EUR 100M), which financed the construction of a photovoltaic power station, six irrigation 

dams, and dikes; and, “Infraestruturas Portuárias” (EUR 200M), which financed the remodelling of 

various ports (e.g., lengthening of piers, building new jetties, container terminals and access points). 

Objective 

1. Of these, this study evaluates the contributions and value-added, as well as the linkages between 

the project intervention (construction or modernization) and population welfare (to the extent 

that this is measurable), of the following infrastructures: two irrigation dams (Figueira Gorda and 

Saquinho, Ilha de Santiago), one photovoltaic power station (Ilha do Sal), and the modernization 

and expansion of two ports (Praia, Ilha de Santiago; and, Porto Novo, Ilha de Santo Antão). 

2. The evaluation process comprises three moments and their respective outputs, namely, the 

preliminary report (discussion of office-work results); the provisional report (discussion of field-

work results, and preliminary conclusions & recommendations); and the (present) final report, 

containing the definitive conclusions & recommendations. 

Methodology and Data 

3. In accordance with the (previously accepted) methodological proposal “Metodologia e Aspetos 

Conexos: Avaliação de Impacto – Cabo Verde”, the infrastructures’ evaluation will adopt the 

following OECD-DAC (2015) standard criteria: relevance, efficacy, efficiency, impact and 

sustainability. As such, these criteria will constitute the analysis’ general objectives, 

notwithstanding the use of different methods depending on the infrastructure being studied. In 

addition, the analysis also addresses the specific questions raised by Camões, I.P., in its contractual 

“Terms of Reference”, and, as such, will constitute the analysis’ specific objectives. 

4. The first evaluation moment entailed an initial data collection from relevant institutions, both 

Cape-Verdean and Portuguese. As a complement, various exploratory interviews were 

undertaken with persons having specific knowledge regarding the different infrastructures, 

especially those indicated by competent Cape-Verdean authorities. The second moment 

comprised conducting “on-the-ground” survey questionnaires, which were directed at relevant 

individuals and institutions that were chosen considering the infrastructure being evaluated. It 

also included visits to the five infrastructure projects between July and September 2021, but not 

in a continuous manner, due to force majeure and logistical considerations. 

Conclusions and Recommendations 

Full details about the analysis’ conclusions and recommendations are provided in section 5 of this 

report. For ease of visualization/reading, these are presented in a simple matrix format (one for each 

of the five infrastructures), where the information is organized according the most relevant of the 

previously mentioned OECD-criteria. For present purposes, some of the principal points are 

highlighted here, by way of a vol d’oiseau summary: 

5. Photovoltaic Power Station: The electricity-generating system on Ilha do Sal has a productive 

structure whose base is complete, diversified and versatile. Against this background, the 

photovoltaic power station plays an important role in this island’s energy-composition matrix. 

However, its contribution to overall power output is quite modest, given the station’s limited 

installed capacity. During the period 2011-2019, average annual production totalled 2,23 GWh, 
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which corresponds to only 11% of all renewable energy production, and 3% of total output from 

all sources. For this reason, it is highly unlikely that this power station has had a direct contribution 

to Ilha do Sal’s economic activity (including tourism, for example). Nonetheless, it has an 

enormous potential to contribute towards the energy-sustainability of electricity generation on 

the island, which currently relies on over 50% of thermal energy sources (using fossil fuels). 

Increasing electricity-generation using renewable-energy sources requires, however, the prior 

resolution of technical issues pertaining to the management of the energy distribution-network, 

as well as restrictive technical constraints, especially the inability of renewable energy to 

guarantee, on its own, an uninterrupted power supply. As such, a detailed study of the electricity-

generating system is recommended, to determine its potential maximum output, given the 

island’s natural conditions and existing technical limitations. 

6. Irrigation Dams: The evaluation of the two dams recognizes their unique Sahelian edaphoclimatic 

context, which implies that Cape Verde was unable to draw upon the experience of suitable 

international benchmarks. Notwithstanding this disadvantage, the Figueira Gorda dam has had a 

positive contribution, but it is still below its full potential for the reasons detailed in the analysis. 

For its part, the Saquinho dam has not evidenced an equally significant contribution, even though 

it now allows for the irrigation of Ribeira de Tabugal. In fact, this dam is saddled with a set of 

problematic constraints, such as the still non-operational irrigation of Planalto de Santa Catarina, 

the loss of access to the water that was previously available via an underground dam (existing at 

the same locale), and the strong signs of the dam’s siltation. In both cases, it would be wise to 

reflect on the need to invest in specific accessory infrastructures to ensure that their effective 

potential is achieved, to prolong their useful lifespan, and to mitigate their existing limitations. For 

example, it is likely that the recently inaugurated adduction-network, and that a major expansion 

of the drop-by-drop watering system will contribute, in a more tangible manner, towards the 

objectives of relevant public policies, such as those espoused initially by the Plano de Ação de 

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (PAGIRE), and currently by the Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável (PEDS). 

7. Ports: The two ports under evaluation are in different physical environments, which helps to 

explain the difference in observed results. One of the ports is centrally located (Porto da Praia), 

while the other is not (Porto de Porto Novo), thus implying important differences in the volume of 

port traffic and usage. In this context, the analysis employs appropriate indicators that establish 

that the two ports’ modernization contributed significantly towards the following aspects: a) the 

increase in cargo-handling capacity - namely, container cargo in Porto da Praia, Cape Verde’s 

second largest port; b) the increase in productivity of port operations; c) the improvement of 

ENAPOR’s (Empresa Nacional de Administração dos Portos) economic and financial performance, 

thereby contributing to the company’s sustainability, as well as that of port operations in Cape 

Verde; d) the decrease in waiting times for vessel-docking; and, mainly e) avoiding increased costs 

for shipping companies, which would have amounted to USD 21,6M during the course of the last 

six years (2015-2020). 

Although these positive results already justify the infrastructures’ modernization, while also 

contributing towards their sustainability, it is believed that there is scope to build upon them. 

However, the potential opportunities for improvement are more likely to be found within the 

sphere of port management, and less likely within the further reinforcement of the infrastructures’ 

physical capacity. As such, it is recommended that these opportunities be studied in detail, using 

the examples provided in the analysis as a starting point. 
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1. INTRODUÇÃO 
O presente relatório contempla dois tipos de infraestruturas em Cabo Verde que foram financiadas 

por linhas de crédito de Portugal, no período 2008-2017. A linha de crédito para Energias Renováveis, 

Proteção do Ambiente e Mobilização de Água, com um montante de 100M EUR, proporcionou a 

construção de uma central fotovoltaica (na Ilha do Sal) e a construção de diques e seis barragens 

(Figueira Gorda, Saquinho, Salineiro e Faveta, na Ilha de Santiago; Canto Cagarra, na Ilha de Santo 

Antão; e Banca Furada, na Ilha de S. Nicolau). 

Por sua vez, a linha de crédito para Infraestruturas Portuárias, com um montante de 200M EUR, 

consubstanciou-se em remodelações em vários portos, nomeadamente, aumento de cais, construção 

de novos molhes, terminal de contentores e acessos. Houve intervenções no porto da Praia, na Ilha 

de Santiago; no porto de Porto Novo, na Ilha de Santo Antão; no porto de Sal-Rei, na Ilha da Boavista; 

no porto de Vale Cavaleiros, na Ilha do Fogo; e no porto da Furna, na Ilha Brava. 

Destas infraestruturas, o estudo pretende avaliar o impacto de um subconjunto identificado pela 

entidade contratante, a saber: as barragens da Figueira Gorda e do Saquinho; a central fotovoltaica; 

e os portos da Praia e do Porto Novo. O estudo foi contratado à Nova School of Business and Economics 

(Nova SBE) pelo Camões, I.P., entidade que pretende conhecer os efeitos e os impactos destas 

infraestruturas no crescimento económico e na redução da pobreza em Cabo Verde. 

Em termos genéricos, a avaliação de impacto tem como finalidade a análise das mais-valias destas 

infraestruturas, da ligação entre o resultado das intervenções (construção ou modernização das 

mesmas) e o bem-estar das populações e, quando relevante, a dimensão de sustentabilidade 

ambiental. 

O processo de avaliação comporta três momentos e seus respetivos produtos documentais, 

designadamente: o relatório que apresenta os resultados obtidos na fase de trabalho de gabinete 

(submetido a 30 de abril de 2021); o relatório final provisório que apresenta os resultados obtidos na 

fase de trabalho de campo e as recomendações preliminares (submetido a 30 de setembro de 2021); 

e, por fim, o presente relatório final que apresenta as conclusões e recomendações definitivas 

(submetido a 13 de dezembro de 2021). 

É importante destacar que o trabalho de gabinete foi elaborado com base em dados, informações e 

documentos a que a equipa de avaliação teve acesso até 20 de abril de 2021. Tal exigiu uma primeira 

recolha de dados junto de instituições relevantes, cabo-verdianas e portuguesas, tais como: agências 

estatísticas; organismos sediados nos ministérios setoriais (em Cabo Verde); entidades que 

participaram na execução dos investimentos (com destaque para a Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças, em Portugal); e entidades responsáveis pela gestão dos ativos resultantes dos investimentos 

(a Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS), no caso das barragens; a Empresa Nacional de 

Administração dos Portos (ENAPOR), no caso dos portos; e a empresa estatal de energia (Electra), no 

caso da central fotovoltaica). Foram também conduzidas várias entrevistas exploratórias com 

interlocutores detentores de conhecimentos específicos sobre as infraestruturas sob estudo, com 

destaque para os indicados pelas autoridades cabo-verdianas. 

Não obstante o precioso apoio institucional recebido pela equipa de avaliação, o processo de recolha 

de dados caracterizou-se pela existência de algumas lacunas e omissões. Concretamente, a equipa de 

avaliação gostaria de ter tido acesso à totalidade das fontes documentais, públicas e privadas, quer 

cabo-verdianas, quer portuguesas, com destaque para os estudos de viabilidade financeira e técnica 

relativos às infraestruturas sob estudo. Numa ótica meramente técnica, tal teria permitido aferir 

melhor a eficácia das mesmas, recorrendo a informação mais detalhada. 
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Contudo, considera-se que esta situação não teve um impacto negativo assinalável, nem nas 

conclusões deduzidas, nem nas recomendações formuladas. Isto decorre da análise efetivamente 

levada a cado, que procurou superá-las na medida do possível, podendo, assim, ter-se um elevado 

grau de confiança nos resultados da avaliação. 

Quanto ao segundo momento de avaliação (trabalho de campo), este comportou a confirmação das 

informações anteriormente recolhidas, a concretização de mais entrevistas e, sobretudo, a realização 

de inquéritos a membros de todos os grupos de beneficiários e partes interessadas, aquando da visita 

ao campo. 

Os resultados desta avaliação encontram-se descritos no presente relatório, que se organiza da 

seguinte forma: 

• A secção 2 apresenta o enquadramento da análise, focando os desafios de desenvolvimento 

de Cabo Verde, bem como os detalhes das Linhas de Crédito concedidas por Portugal que 

financiaram as infraestruturas sob estudo. 

• A secção 3 aborda os objetivos e a metodologia da análise levada a cabo, descrevendo ainda, 

em mais detalhe, o segundo momento da avaliação acima referido, descrição essa que se 

encontra organizada por infraestrutura. 

• A secção 4 contempla a análise referente ao trabalho de gabinete e de campo, bem como a 

discussão dos resultados obtidos. 

• A secção 5 apresenta as principais conclusões e recomendações. 

• O anexo elenca as questões utilizadas nos inquéritos e descreve os dados recolhidos, que são 

bastante extensos e, como tal, apenas os mais importantes são incluídos aqui. 

Com base nesta organização, espera-se facilitar a leitura do presente relatório. Nesse sentido, destaca-

se a sistematização dos principais resultados, por via de matriz simplificada de contributos relativos a 

cada uma das infraestruturas, na secção 5. Face aos constrangimentos identificados, é ainda possível 

ao leitor visualizar os riscos que exigem mais atenção e que maioritariamente concorrem para 

obstaculizar o potencial de impacto da(s) respetiva(s) infraestrutura(s). A apresentação das 

recomendações de ação preliminares para cada constrangimento/risco também se pauta pela mesma 

abordagem. 

Por fim, espera-se que a avaliação levada a cabo venha a revelar-se de substantiva importância e 

pertinência para o planeamento integrado das autoridades nacionais competentes, visando, por um 

lado, aumentar os níveis de eficácia e eficiência da Cooperação Portuguesa, e por outro, contribuir 

para os níveis de eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade dos investimentos realizados, em prol 

do desenvolvimento económico e social de Cabo Verde. 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. CABO VERDE: OS DESAFIOS DE DESENVOLVIMENTO 
A economia de Cabo Verde, um país insular, caracteriza-se pela dependência da ajuda ao 

desenvolvimento, do investimento estrangeiro, das remessas dos emigrantes e do turismo. Trata-se 

de uma economia orientada sobretudo para os serviços, onde o comércio, os transportes, o turismo 

e os serviços públicos representam 73,7% do Produto Interno Bruto (PIB, 2017 est.), segundo o World 

Fact Book (WFB). O turismo, sendo central na economia cabo-verdiana, encontra-se fortemente 

dependente da evolução económica dos países da zona euro, de onde provém a maior parte dos 

turistas. Apesar de cerca de 40% da população residir em zonas rurais, o peso do setor agrícola é 

reduzido (8,9% do PIB). A produção de alimentos é também reduzida, estando fortemente 

dependente de importações nesta área. 

Convém referir que Cabo Verde apresenta historicamente um défice no saldo da balança corrente, 

que foi, em média, 7,1% do PIB entre 2011 e 20201. Este défice tem sido financiado pela ajuda externa 

e pelas remessas dos emigrantes, que representam uma das mais elevadas percentagens do PIB em 

toda a África Subsaariana. Em 2019, estas remessas representavam 11,3% do PIB, tendo os emigrantes 

cabo-verdianos enviado um montante recorde para o país, acima de 180M EUR. Cerca de 30% deste 

valor teve origem em Portugal, segundo dados do Banco de Cabo Verde (BCV)2. Adicionalmente, o país 

enfrenta ainda um nível elevado de dívida externa, atingindo os 125% do PIB no final de 2020, de 

acordo com o Trading Economics. Tais condicionantes limitam a capacidade de Cabo Verde em 

financiar as reformas económicas que visam desenvolver o setor privado, atrair investimento 

estrangeiro para diversificar a economia, mitigar o alto desemprego e investir em infraestruturas. 

Adicionalmente, o arquipélago de Cabo Verde tem um clima árido (tropical seco), onde a estação 

chuvosa, de agosto a outubro, é muito irregular e geralmente com fraca pluviosidade. Tal resulta numa 

séria escassez de água, que é agravada por ciclos de seca de longo prazo. Apesar da escassez de água 

e da existência de solos pobres para o cultivo de alimentos em várias ilhas, a agricultura constitui a 

base da economia para uma grande parte da população. A pesca tem um enorme potencial 

(principalmente lagosta e atum), mas exige mais investimentos. É ainda reconhecido, pela literatura 

técnico-científica especializada, que o investimento em infraestruturas é fundamental para o 

progresso social e económico em países em desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde, pois 

estas têm um impacto direto e indireto, quer na qualidade de vida da população, quer na atividade 

económica. 

Dada a importância das infraestruturas na política de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, e 

sem prejuízo do recente exercício Cabo Verde Ambições 2030 (CVA, elaborado no final de 2020), esta 

avaliação de impacto tem como pano de fundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 

(PEDS) que, por sua vez, encontra-se alinhado com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. 

O PEDS fixa metas desafiantes para o período 2017/2021, numa abordagem de longo-prazo assente 

em quatro objetivos estruturantes: 

1. Fazer de Cabo Verde uma economia de circulação no Atlântico Médio; 

 
1 Fonte: cálculos próprios, com base nos dados do Trading Economics. 
2 Fonte: Jornal Económico, “Remessas dos emigrantes de Cabo Verde valem 11,3% do PIB”, 16 dezembro 2020, 
disponível em https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/remessas-dos-emigrantes-de-cabo-verde-valem-113-
do-pib-677650 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cabo-verde/#economy
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cabo-verde/#economy
https://pt.tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
https://pt.tradingeconomics.com/cape-verde/current-account-to-gdp
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/remessas-dos-emigrantes-de-cabo-verde-valem-113-do-pib-677650
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/remessas-dos-emigrantes-de-cabo-verde-valem-113-do-pib-677650
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2. Garantir a sustentabilidade económica e ambiental; 

3. Assegurar a inclusão social e a redução das desigualdades e assimetrias sociais e regionais; 

4. Reforçar a soberania, valorizando a democracia e orientando a diplomacia para os desafios do 

desenvolvimento cabo-verdiano. 

 

Cabo Verde evoluiu de least developed country para lower middle-income country em 2007. Desde 

esse momento, o país tem enfrentado o desafio de construir uma economia que tenha um 

crescimento sustentável e inclusivo, no sentido de superar limitações como a dependência externa, 

desemprego, pobreza, desigualdade na distribuição do rendimento ou oportunidades reduzidas de 

emigração com consequente queda de remessas. Estas vulnerabilidades estruturais desencadearam 

também a nova abordagem de desenvolvimento visível no PEDS. 

Como já referido, Cabo Verde enfrenta condicionantes naturais, relacionadas com a sua origem 

vulcânica, a sua natureza insular e arquipelágica, a sua localização na região do Sahel, a escassez de 

chuva e a falta de recursos minerais. A sua reduzida dimensão territorial, demográfica e económica, 

bem como o seu isolamento em relação ao continente africano, são também características que 

dificultam o desenvolvimento. Assim, a sua fragilidade face a choques externos constitui apenas uma 

agravante e o desempenho, medido pelo rendimento nacional, oculta geralmente a vulnerabilidade 

da sua economia. Destacam-se de seguida algumas das vulnerabilidades mais relevantes: 

• Ambiente e mudanças climáticas: a diminuição e a irregularidade da pluviometria estão na 

origem das secas, constituindo a principal causa da desertificação. Esta gera efeitos 

devastadores nos ecossistemas frágeis do país, condicionando a biodiversidade, a cobertura 

vegetal, a qualidade das terras e toda a produção agropecuária. O maior ritmo de 

decomposição da matéria orgânica origina a degradação do solo e a perda da sua estrutura 

secundária, com a consequente diminuição de capacidade de retenção da água e de 

nutrientes. Estando o nível dos lençóis freáticos a baixar, a salinidade dos solos aumenta não 

só pela infiltração da água do mar, como também pela acumulação de fertilizantes no solo, 

reduzindo as superfícies irrigadas, designadamente nas faixas do litoral das ilhas. No caso de 

Cabo Verde, dado ser um pequeno país insular de rendimento médio-baixo, os efeitos e o 

impacto das mudanças climáticas têm ainda mais acuidade. É fundamental focar a atenção 

nas medidas de adaptação como resposta aos efeitos das mudanças climáticas, no sentido de 

reduzir as vulnerabilidades e aumentar a resiliência das populações e dos ecossistemas. 

• Produção agrícola, importações e exportações: Cabo Verde importa mais de 80% dos 

alimentos de que a sua população necessita. Adicionalmente, apenas 10% da superfície do 

país (40 000 hectares) tem vocação agrícola e a escassez e irregularidade das chuvas provocam 

secas cíclicas, défice hídrico permanente e uma desertificação acentuada. Assim sendo, a 

insegurança alimentar é um dos principais aspetos da pobreza em Cabo Verde, 

nomeadamente no meio rural. A dependência das importações é particularmente elevada no 

que diz respeito aos bens estratégicos, tais como produtos alimentares e produtos 

energéticos. As importações são equivalentes a 40% do PIB e as importações alimentares 

representam cerca de 35% do total das importações de mercadorias. Por sua vez, as 

exportações de mercadorias estão limitadas a um número muito reduzido de produtos, 

cobrindo apenas cerca de 5% das importações. 

• Energia: a dependência energética face ao exterior é de cerca de 75%. Para que Cabo Verde 

atinja os seus objetivos de transformação social e económica é indispensável reduzir ou 



   
 

14 
 

mesmo erradicar esta vulnerabilidade, através essencialmente do desenvolvimento de fontes 

alternativas de energia, como a energia renovável. A capacidade atual de produção de energia 

renovável no país é de cerca de 25%. 

No plano operacional, o PEDS pretende ser implementado através de uma abordagem programática, 

onde as iniciativas setoriais e transversais foram delineadas para a consecução dos objetivos 

anunciados acima. Na matriz do PEDS, os programas estão distribuídos por três pilares – economia, 

social e soberania – conforme a sua natureza, estando localizados na matriz em função dos objetivos 

para os quais contribuem. Perante os propósitos desta avaliação de impacto, salienta-se assim o 

Objetivo 2 (Garantir a sustentabilidade económica e ambiental) e, dentro deste, o Pilar 1 (Economia: 

Um novo modelo de crescimento económico), que compreende 20 programas, dos quais se destacam: 

• Valorização das ilhas e dos seus recursos endógenos: promover o desenvolvimento 

económico equilibrado, harmonioso e ecologicamente sustentável, transformando cada ilha 

numa economia em função da sua vocação. 

• Infraestruturas modernas e seguras: desenvolver infraestruturas resilientes, de qualidade, 

confiáveis e sustentáveis; assegurar a conservação, exploração e manutenção da rede de 

infraestruturas públicas de acordo com as prioridades setoriais para apoiar o desenvolvimento 

económico e social, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. 

• Transformação da agricultura: promover a criação e inovação das condições logísticas e 

tecnológicas para o aumento da produção e rendimento das explorações agropecuárias; 

contribuir eficientemente para a gestão equilibrada e participativa das terras florestadas, de 

modo a garantir a resiliência dos ecossistemas e das populações rurais perante as alterações 

climáticas e a degradação das terras; promover uma agricultura e agroindústria sustentáveis, 

inclusivas, modernas, competitivas, geradoras de rendimentos e socialmente reconhecidas. 

• Cabo Verde como plataforma marítima: desenvolver um porto de logística de 

abastecimentos de navios da frota internacional que passa ou se aproxima de Cabo Verde nas 

suas rotas e de transshipment; desenvolver transportes de qualidade, confiáveis, sustentáveis 

e resilientes para apoiar o desenvolvimento económico e o bem-estar humano. 

• Programa nacional para a sustentabilidade energética: fazer a transição para um setor 

energético, seguro, eficiente e sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis 

e garantindo o acesso universal e a segurança energética. 

Assim, a eficácia da gestão das políticas económicas em prol da prossecução destes objetivos, sem 

prejuízo dos demais, depende da compreensão da natureza das condicionantes, bem como dos 

diversos choques que afetam a economia e as interações dos agentes económicos, incluindo o 

investimento nas infraestruturas sob estudo. 

 

2.2. LINHAS DE CRÉDITO DE PORTUGAL 
Quanto ao investimento em infraestruturas, é de enfatizar a publicação do Decreto-Lei 7/2019, 
Boletim Oficial de Cabo Verde, n.º 17, I Série, de 18 de fevereiro, que visa a criação da entidade 

Infraestruturas de Cabo Verde, cuja missão concerne a redução do esforço empregue na utilização de 

recursos públicos na concessão e desenvolvimento de obras de infraestruturas do país. No documento, 

pode ler-se que, ao longo de décadas, Cabo Verde investiu anualmente “avultados recursos” na sua 

infraestruturação, o que fez com que o país figurasse na lista dos países com os “níveis mais elevados” 

de investimentos em infraestruturas em África. 
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Não obstante, o mesmo documento aponta para a existência de “sérios problemas” a nível de eficácia 

e eficiência na gestão de recursos destinados ao desenvolvimento das infraestruturas de Cabo Verde, 

que se mostram “pouco alinhados” a uma política económica assente numa “visão sistemática de 

desenvolvimento” do setor privado. Deste modo, espera-se que este estudo contribua para a 

discussão técnica sobre as razões das insuficiências verificadas, sobretudo a nível local/micro (e.g., 

ramo de atividade) e, eventualmente, também a nacional/macro (e.g., políticas públicas e sua 

operacionalização). 

Ao longo da história de Cabo Verde, a água tem sido considerada um recurso natural crítico, da qual 

depende a sobrevivência humana. No sentido de assegurar a disponibilidade de água para fins 

domésticos e agrícolas, têm sido construídas estruturas para a retenção/armazenamento de água. 

Assim, as barragens tornaram-se essenciais para a atividade económica e o desenvolvimento social. 

Para além deste aspeto, os portos marítimos das ilhas também se revestem de enorme importância 

económica, enquanto a energia, cuja geração se quer cada vez mais “amiga do ambiente” e 

sustentável, tem um contributo que é transversal a toda a economia cabo-verdiana. 

É neste contexto que surgem as linhas de crédito concedidas por Portugal a Cabo Verde. À época, 

estas também tiveram por finalidade a promoção de exportações de bens e serviços portugueses, 

inseridos naqueles projetos em Cabo Verde. No entanto, as linhas de crédito disponibilizadas, 

nomeadamente as linhas para financiamento de Energias Renováveis, Proteção do Ambiente e 

Mobilização de Água e de Infraestruturas Portuárias, refletem sobretudo o empenho de Portugal 

numa perspetiva de apoio ao desenvolvimento sustentável e sustentado de Cabo Verde. 

A vontade das partes em reforçar os laços bilaterais, através da criação de condições para o 

desenvolvimento cabo-verdiano e de condições de investimento para as empresas portuguesas, está 

na base deste instrumento de financiamento a projetos integrados no PEDS. Os projetos visados 

traduzem também as orientações estratégicas contidas nos Documentos de Estratégia de Crescimento 

e Redução da Pobreza (DECRP II e III), onde se definem as intervenções nas áreas das energias 

renováveis e dos portos como prioritárias. 

Entende-se ainda relevante destacar que a escolha dos projetos específicos a executar e 

subsequentemente a imputar à linha de crédito concessional disponibilizada por Portugal, resultou 

em exclusivo das opções manifestadas pelo Governo cabo-verdiano, em consonância com as boas 

práticas da cooperação internacional ligadas ao alinhamento com as prioridades políticas e setoriais 

dos países parceiros, o qual é potenciado pela existência de uma linha de crédito genérica (ou seja, 

sem projetos específicos definidos pelo doador à partida). A colaboração institucional portuguesa 

envolveu, sobretudo, a disponibilização dos meios de financiamento para apoiar os projetos que a 

parte cabo-verdiana considerou essenciais no seu plano de investimentos. 

Ora, em termos concretos, a linha de crédito para Energias Renováveis, Proteção do Ambiente e 

Mobilização de Água, com um montante de 100M EUR, proporcionou a construção de uma central 

fotovoltaica (na Ilha do Sal) e a construção de 6 barragens (Figueira Gorda, Saquinho, Salineiro e 

Faveta, na Ilha de Santiago; Canto Cagarra, na Ilha de Santo Antão; e Banca Furada, na Ilha de S. 

Nicolau) e diques. Estas infraestruturas são fundamentais não só por assegurarem o fornecimento de 

energia, mas também porque asseguram a sua capacidade de armazenamento. A linha de crédito 

proporcionou igualmente a construção de redes de adução, que têm como efeito potencial o aumento 

da área irrigada, com previsível aumento da produção e diminuição dos preços dos produtos agrícolas. 

Por sua vez, a linha de crédito para Infraestruturas Portuárias, com um montante de 200M EUR, 

consubstanciou-se em remodelações em vários portos, nomeadamente, aumento de cais, construção 

de novos molhes, terminal de contentores e acessos. Houve intervenções no porto da Praia, na Ilha 
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de Santiago; no porto de Porto Novo, na Ilha de Santo Antão; no porto de Sal-Rei, na Ilha da Boavista; 

no porto de Vale Cavaleiros, na Ilha do Fogo; e no porto da Furna, na Ilha Brava. Algumas destas 

infraestruturas serão agora alvo de avaliação, como pormenorizado a partir da próxima secção. 
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3. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE 
O Camões, I.P., pretende proceder à Avaliação do impacto de infraestruturas em Cabo Verde 

financiadas por linhas de crédito de Portugal (Energias Renováveis e Portos), 2008-2017, de modo a 

aferir eventuais mais-valias e seus efeitos/impactos no crescimento económico e na redução da 

pobreza em Cabo Verde. A avaliação incide sobre as Barragens do Saquinho e da Figueira Gorda (com 

custos de construção e fiscalização de 4,3M EUR e 3,5M EUR, respetivamente); a modernização, 

expansão e fiscalização do Porto da Praia no montante de 13,6 M EUR e a construção da expansão e 

fiscalização do Porto de Porto Novo – 1ª fase no montante de 24,6 M EUR; e, por fim, a Central 

Fotovoltaica da Ilha do Sal (com custos de criação de 13,94M EUR). Para tal, a análise recorre a 

métodos e indicadores distintos consoante a infraestrutura em apreço. 

3.1. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Quanto aos objetivos gerais, a metodologia a ser utilizada para avaliar o impacto baseia-se nos 

seguintes critérios-padrão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – Comité 

de Ajuda ao Desenvolvimento (OCDE-CAD) (2015): 

• Relevância: em que medida os objetivos de uma intervenção são consistentes com os 

requisitos dos beneficiários, as necessidades do país, as prioridades globais e as políticas dos 

parceiros. 

• Eficácia: em que medida os objetivos das intervenções foram atingidos, ou espera-se que 

sejam atingidos, tomando em consideração as suas respetivas importâncias. 

• Eficiência: em que medida os fatores de produção ou recursos económicos (e.g., fundos, 

conhecimento, tempo, equipamentos) são convertidos em resultados. 

• Impacto: efeitos positivos e negativos de longo prazo, tanto primários como secundários, 

produzidos pelas intervenções quer de maneira direta ou indireta, pretendidos ou não. 

• Sustentabilidade: a continuidade de benefícios das intervenções, depois dos investimentos 

serem feitos. As intervenções devem ser tanto ambientalmente, como financeiramente 

sustentáveis. Quando a ênfase não é a assistência externa, a sustentabilidade pode ser 

definida como a habilidade dos principais envolvidos em manter os benefícios – depois de 

cessarem os fundos externos – com esforços que utilizem os recursos locais disponíveis. 

 

Quanto aos objetivos específicos, a análise procurará dar resposta às perguntas elencadas pelo 

Camões, I.P., nos termos de referência para o trabalho contratado, designadamente: 

1) Em que medida os resultados alcançados concretizam os objetivos estratégicos identificados? 

2) Os investimentos objeto desta avaliação teriam sido concretizados caso não tivessem sido 

contratualizadas as linhas de crédito em apreço? 

3) Que fatores, internos ou externos, influenciaram o cumprimento dos objetivos? 

4) Em que medida as intervenções corresponderam às políticas do Governo de Cabo Verde?3 

 
3 A questão relativamente às intervenções terem correspondido às necessidades e prioridades dos grupos-alvo 
foi abordada nas rubricas Relevância e Eficácia, na secção 4. Importa destacar que para o caso dos portos, a 
ENAPOR é o único alvo da intervenção e, no caso da central fotovoltaica, o alvo é a Electra, não se justificando, 
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5) Qual o impacto direto destes projetos em termos de: 

• Reforço de infraestruturas? 

• Aumento do emprego? 

• Ambiente? 

• Desenvolvimento de capacidades? 

• Efeitos na economia portuguesa, nomeadamente no que se refere à dinamização e 

diversificação das exportações portuguesas de bens e serviços para Cabo Verde? 

6) Em que medida o programa contribuiu para o desenvolvimento socioeconómico local? Em 

que medida as intervenções no domínio das infraestruturas criaram condições para:4 

• Melhorar as condições de vida das populações locais? 

• Melhorar a balança comercial? 

7) Em que medida as intervenções contribuíram para melhorar as condições no setor do 

turismo? 

8) Qual a probabilidade de os resultados das intervenções serem sustentáveis? 

 

3.2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Em conformidade com a proposta Metodologia e Aspetos Conexos: Avaliação de Impacto – Cabo Verde, 

de 18 de dezembro de 2020, entretanto aceite pelo Camões, I.P., a análise recorrerá aos métodos e 

aos indicadores que melhor se adequam à especificidade das infraestruturas sob estudo.5 A seleção 

desses métodos e indicadores reflete considerações metodológicas distintas, sendo definida pelos 

especialistas da equipa de avaliação, como explanado abaixo. 

Algo transversal a todas as cinco infraestruturas foi o modo como se desenvolveu uma triangulação, 

cruzando as informações recolhidas durante a fase de trabalho de gabinete em Portugal, com as 

informações recolhidas nos inquéritos aos beneficiários e utilizadores das infraestruturas, nas 

entrevistas a interlocutores especialistas nos temas e nos documentos consultados em Cabo Verde. 

Depois, à luz do que se apurou em Cabo Verde, foi revista toda a informação levantada anteriormente 

em Portugal, de modo a detetar erros e corrigir incongruências.  

Essa abordagem fica visível, por exemplo, no modo de apresentação dos resultados do tratamento 

dos inquéritos, assim como nos resultados das análises às águas, apresentados no anexo. Nesse 

documento, aprofundou-se o detalhe da análise e estabeleceu-se relação com os resultados 

provenientes dos inquéritos apresentados neste relatório. Também se tirou proveito do trabalho 

efetuado com os inquéritos de modo a que este ficasse diretamente visível no conteúdo do relatório 

e não somente no anexo. 

 
portanto, a inclusão de outros alvos. No caso das barragens os agricultores são simultaneamente moradores, 
cujas perceções são aferidas mediante as questões do respetivo questionário. 
4 No caso da central fotovoltaica, e ao contrário das restantes infraestruturas, não foi considerado pertinente 
utilizar todas as dimensões, dado algumas não se ajustarem ao tipo de infraestrutura em apreço. 
5 Pontualmente, a proposta metodológica foi adaptada, de forma ligeira, mas sem colocar em causa a mesma, 
geralmente em função da realidade verificada no decorrer da análise. No caso da central fotovoltaica e dos 
portos, a descrição destas adaptações é apresentada no próprio texto. No caso das barragens, contudo, é 
remetida para o Anexo, dada a relativa extensão da mesma. 
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Convém também clarificar que este trabalho não é, nem podia ser, uma randomised controlled trial 

(RCT, estudo randomizado controlado em português), pois não há uma verdadeira aleatoriedade na 

escolha dos beneficiários e utilizadores das infraestruturas. Pragmaticamente, o que se fez foi tentar 

inquirir um número considerável de pessoas, de forma a obter-se uma amostra representativa. Ou 

seja, inquiriram-se pessoas até se atingir o que se designa por nível de saturação, o que significa que 

a partir desse nível, mais inquéritos não originarão informação relevante, pois seria em tudo idêntica 

à já obtida. Adicionalmente, não seria também possível obter uma verdadeira aleatoriedade, dado 

que, por exemplo, os trabalhadores da ENAPOR foram convocados pela empresa para estarem 

disponíveis para o inquérito. 

Por fim, acredita-se que alguns casos de questões em que os inquiridos tiveram dificuldade ou não 

souberam responder pode estar relacionado com o grau académico dos mesmos ou, mais 

provavelmente, com o próprio desconhecimento do assunto, bem como talvez dadas as funções 

desempenhadas. Numa avaliação desta natureza, em que os questionários são fechados, não há 

possibilidade de tentar compreender a razão desse desconhecimento, até porque seria logisticamente 

impraticável quando se tratam de inquéritos dirigidos a centenas de pessoas, a quem se pretende 

recolher impressões e opiniões sobre os temas abordados, mas sem dar margem ao desenvolvimento 

de explicações detalhadas. Essa hipótese só existe nas entrevistas abertas dirigidas a interlocutores 

especialistas nos temas. 

 

Central Fotovoltaica: A equipa de avaliação procurou estudar o comportamento de variáveis 

relacionadas com o aumento da utilização das energias renováveis e da capacidade de produção de 

energia elétrica, bem como com o reforço da disponibilização de água para consumo público mediante 

dessalinização da água do mar, em função da entrada em operação da central fotovoltaica da Ilha do 

Sal. 

Como tal, a avaliação da central fotovoltaica baseia-se na análise dos indicadores elencados na secção 

4.1.2., como o fornecimento de energia da central fotovoltaica à rede elétrica, o consumo de energia 

nos domicílios e estabelecimentos ou a dessalinização de água do mar para consumo público. 

Utilizando os mesmos indicadores, afere-se primeiro o cumprimento dos objetivos gerais, à luz dos 

critérios-padrão da OCDE-CAD (2015) e, de seguida, responde-se aos objetivos específicos decorrentes 

das perguntas colocadas pelo Camões, I.P. 

Convém recordar que esta infraestrutura está implantada numa ilha cuja economia está claramente 

orientada para o turismo, sendo que nos últimos anos têm sido criados vários hotéis e resorts. Neste 

contexto, importa avaliar em que medida a infraestrutura torna a ilha mais atrativa para a instalação 

de operadores hoteleiros (nacionais e internacionais), contribuindo para a criação de postos de 

trabalho diretos e indiretos. 

O trabalho de campo foi desenvolvido em duas partes: a primeira, no período de 7 e 8 de julho de 

2021, na sede da Electra, na Ilha de São Vicente; e, a segunda, no período de 30 de agosto a 7 de 

setembro de 2021, na Ilha do Sal, durante a qual foram feitas visitas às instalações da Electra Norte, 

incluindo a central térmica de Palmeira e a fotovoltaica. De modo a colher a perceção de distintos 

segmentos em relação à central fotovoltaica, foram ainda efetuados inquéritos junto de 96 

estabelecimentos do sector de turismo, dos quais 17 hotéis, 63 bares e restaurantes, 2 de serviços de 

turismo, 11 lojas comerciais e 3 outros sem caracterização definida; 15 funcionários, sendo 6 da 

Electra Norte e 9 da APP, que é diretamente responsável pela gestão e manutenção da Central 

Fotovoltaica; e 88 habitantes da Ilha do Sal, dos quais 45 do género masculino e 43 do feminino, 

distribuídos em diversas localidades. Os responsáveis pelos empreendimentos turísticos foram 
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entrevistados com o objetivo de avaliar em que medida a central fotovoltaica, nas suas duas 

dimensões de produção de eletricidade e de reforço do sistema elétrico, tem contribuído para tornar 

a Ilha do Sal mais atrativa à operação turística.  

As questões utilizadas nos inquéritos bem como os resultados colhidos encontram-se detalhados no 

Anexo do presente relatório. Os inquéritos tinham por objetivo avaliar o impacto da central 

fotovoltaica em diversas vertentes: perceber se influenciou a decisão relativamente à implantação de 

novos empreendimentos turísticos; se contribuiu para reduzir os custos de geração de energia elétrica 

e de produção de água dessalinizada, assim como o impedimento de emissões de gases de efeito de 

estufa para a atmosfera; se contribuiu para reduzir o número de apagões e aumentar a fiabilidade do 

sistema de distribuição de energia elétrica; e se teve algum impacto a nível de agregados familiares, 

como aumento de produtividade e de novas atividades produtivas; e, finalmente, se contribuiu para 

uma maior eficiência das atividades económicas em geral. 

 

Barragens: Quando a reflexão se iniciou, e fazendo o paralelo para outras realidades, considerou-se 

que uma barragem de irrigação se traduziria naturalmente num aumento da área irrigada e, 

consequentemente, em maior produção agrícola. No entanto, estes projetos foram marcados por 

alguns contratempos, como descrito em detalhe na secção 4.2. Na verdade, os projetos só ficaram 

concluídos com a inauguração das redes de adução secundária e terciária6 em fevereiro de 2021. Dado 

a água ter chegado aos agricultores destinatários apenas em 2021, esta primeira hipótese de trabalho 

ficou então colocada de parte. 

Logo, este objetivo exigiu uma abordagem metodológica mais complexa do que inicialmente previsto. 

De facto, passou a ser fulcral compreender o contexto em que os projetos foram desenvolvidos e 

implementados, perceber quais foram os desafios enfrentados e as áreas afetadas, bem como 

compreender como estes projetos impactaram a agricultura local. Por fim, foi decidido construir uma 

representação fidedigna da realidade do terreno, antes e depois da construção das barragens. Este foi 

o principal desafio desta fase, sendo decisivo resolver algumas aparentes contradições presentes na 

informação que foi recolhida na fase de trabalho de gabinete. 

A análise baseia-se em entrevistas a interlocutores com conhecimento da realidade, em notícias 

publicadas nos meios locais de informação e em imagens de satélite, além dos documentos 

pertinentes, como descrito na secção 4.2.2. ANÁLISE Foram também usados como base de trabalho 

diversos artigos científicos, teses e dissertações, assim como o estudo de aproveitamento da 

barragem do Poilão elaborado pela Japan International Cooperation Agency (JICA) e os relatórios de 

aproveitamento hidroagrícola das duas barragens em questão, elaborados pela TPF/Agroges (ver as 

Fontes Documentais abaixo). Conjugando todas estas componentes, foi possível aferir a realidade do 

terreno de uma forma sólida, antes e depois da construção das barragens e, deste modo, estudar as 

mesmas em profundidade. Informação que foi posteriormente triangulada com as visitas de campo e 

os inquéritos aos grupos-alvo pré-identificados. 

 
6  Nos perímetros de rega, a água é conduzida até às parcelas cultivadas por meio da rede de adução. À 
semelhança de um sistema circulatório, esta está dividida em primária, secundária e terciária. A rede primária 
conduz a água através de uma conduta de grandes dimensões ou de um canal de rega até à proximidade das 
zonas cultivadas. Neste ponto e tipicamente após tratamento de filtração, esta é distribuída através da rede 
secundária até à proximidade das parcelas cultivadas. Finalmente, a rede terciária garante a capilaridade da 
distribuição até às parcelas dos agricultores propriamente ditas. Esta pode ter contadores que permitam o 
pagamento da água. 
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Os trabalhos no terreno, realizados entre 17 e 26 de junho de 2021, tiveram três vertentes distintas. 

Primeiramente, uma visita ao terreno, que permitiu observar in loco a realidade e comprovar ou 

refinar algumas das hipóteses suscitadas no relatório preliminar. Em segundo lugar permitiu reunir 

presencialmente com alguns interlocutores locais (ou porque não se tinha proporcionado 

oportunidade de reunir virtualmente ou porque uma reunião presencial proporciona uma partilha de 

informação mais completa). E, finalmente, executar o trabalho de campo, que consistiu num total de 

173 entrevistas, nas áreas de influência das duas barragens, focadas em três grupos diferentes: 

• Agricultores – contemplados simultaneamente numa lógica de moradores, dado residirem 

efetivamente nas regiões sob estudo, além de serem o público-alvo principal visado pela 

construção das barragens. Nesta lógica, os restantes moradores não foram tidos em conta. 

• Rabidantes – figura importante na realidade cabo-verdiana, de uma pequena comerciante 

(normalmente mulher) que compra a produção ao agricultor, no terreno e a revende no 

mercado. 

• Comerciantes de fatores de produção – sejam eles equipamentos de rega, fertilizantes, 

sementes ou mudas. 

As questões utilizadas nos inquéritos encontram-se analisadas no Anexo do presente relatório. Estes 

inquéritos tinham por objetivo avaliar o impacto da barragem nas diversas vertentes: perceber se esta 

se tinha traduzido num aumento da produção ou da área irrigada; se esta teria induzido uma mudança 

agro-cultural para culturas com maior valor acrescentado; se esta teria promovido a valorização da 

produção através da transformação agroindustrial ou mesmo se esta induziria uma maior diversidade 

de culturas, traduzindo-se, assim, numa maior resiliência para todos os intervenientes.  

Finalmente, foram ainda recolhidas amostras de água nas duas barragens, tendo as mesmas sido 

analisados no Laboratório Rebelo da Silva do INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária). Estas análises seguiram o modelo AR27 deste laboratório, que para além de avaliar os 

parâmetros normais da água de rega, avalia também os micronutrientes presentes na água.  

Em suma, a metodologia da avaliação de impacto destas infraestruturas é multidimensional, que, para 

simplificação da análise, é materializada na respostas a um conjunto de doze questões, criadas pela 

equipa de avaliação e apresentadas nos resultados abaixo. 

 

Portos: Os portos estão implantados em duas realidades diferentes. O Porto da Praia é um porto 

central, localizado na capital e maior cidade do país, atraindo naturalmente bastante tráfego. O Porto 

Novo, na ilha de Santo Antão, está localizado no extremo oposto à cidade do Mindelo, na ilha de São 

Vicente. Apesar da sua posição estratégica com potencial para servir de hub às duas ilhas, não possui 

o mesmo potencial para atrair só por si tráfego. 

A melhoria de ambas as infraestruturas pretende ter um impacto imediato no aumento do potencial 

de receção de tráfego marítimo simultâneo, reduzindo a congestão dos portos, reduzindo o período 

em que cada navio está atracado e, consequentemente, reduzindo os custos operacionais diretos da 

operação dos navios e indiretos de todos os operadores económicos ligados à cadeia de valor da 

indústria dos transportes marítimos. Portanto, os objetivos da presente avaliação são analisar os 

indicadores dos impactos pretendidos e os seus comportamentos ao longo de um período que permita 

 
7 Conjunto formado por bicarbonatos, boro, cálcio, cloretos, condutividade elétrica, carbonatos, magnésio, 
nitratos, pH, sódio e razão de adsorção de sódio ajustada + ferro + manganês + sólidos em suspensão + índice 
de saturação + sulfatos (aconselhável para a rega gota a gota). 
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comparar a situação antes e depois da implantação dos projetos, bem como ver em que medida esse 

comportamento contribuiu para alcançar os objetivos e visão dos projetos executados. 

Desta forma, para avaliar este impacto verificar-se-á a existência de tendências de evolução da 

movimentação de cargas marítimas e o tráfego de navios mercantes e de passageiros nestes dois 

portos. Para tal, a análise basear-se-á não só nas estatísticas da ENAPOR, como também em 

entrevistas/inquéritos a agentes de navegação e transitários, entre outros ligados à logística marítima 

e suas relacionadas, localizadas nas áreas de influência direta dos portos, de modo a aferir os impactos 

potenciais das melhorias nestas infraestruturas. 

Este relatório foi preparado utilizando dados facultados pela ENAPOR, assim como informações e 

dados disponíveis na Internet. Também foram utilizadas informações facultadas pelo Camões, I.P., 

nomeadamente os documentos Estratégia para o Desenvolvimento do Setor Portuário de Cabo Verde, 

com Base nas Tendências Internacionais e Linha de Crédito para o Setor Portuário de Cabo Verde. A 

lista de contactos em Cabo Verde, facultada pelo Camões, I.P., foi extremamente útil e permitiu o 

acesso aos dados e informações da ENAPOR. 

Os trabalhos no terreno, realizados entre 25 de junho e 9 de julho de 2021, tiveram três vertentes 

distintas. Primeiramente uma visita de campo, que permitiu observar in loco a realidade do terreno e 

comprovar ou refinar algumas das hipóteses suscitadas no relatório preliminar. Em segundo lugar 

permitiu reunir presencialmente com alguns interlocutores locais (ou porque não se tinha 

proporcionado oportunidade de reunir virtualmente ou porque uma reunião presencial proporciona 

uma partilha de informação mais completa). E, finalmente, executar o trabalho de campo, que 

consistiu de um total de 267 entrevistas, sendo 218 no Porto da Praia, e 49 no Porto de Porto Novo. 

Esse total de entrevistas inclui 105 inquéritos aplicados aos trabalhadores da ENAPOR, no Porto da 

Praia, e 16 inquéritos aplicados aos trabalhadores da ENAPOR, no Porto de Porto Novo. As demais 

entrevistas estão relacionadas com os inquéritos aplicados a trabalhadores que utilizam as 

infraestruturas portuárias, entre os quais estão empresas de navegação e transitários, passageiros e 

pescadores que se encontravam nas instalações dos portos. 

As questões utilizadas nos inquéritos encontram-se analisadas no Anexo do presente relatório. Esses 

inquéritos tinham por objetivo avaliar o impacto das intervenções em diversas vertentes: perceber se 

houve um aumento do potencial de receção de tráfego marítimo simultâneo; se se evitou ou reduziu 

a congestão dos portos; se houve uma redução no período em que cada navio permanece atracado 

(turn-around time); e, consequentemente, se houve uma redução nos custos operacionais diretos 

para as empresas de navegação e indiretos de todos os operadores económicos ligados à cadeia de 

valor da indústria dos transportes marítimos, traduzindo-se, assim, numa maior eficiência para todos 

os intervenientes.  

Em suma, a metodologia da avaliação de impacto é multidimensional, encontrando-se também 

materializada nas respostas a um conjunto de questões de avaliação apresentadas nos resultados 

abaixo. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

4.1. CENTRAL FOTOVOLTAICA 

 

 

4.1.1. CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL 

Do montante total da linha de crédito do Estado português relativa às Energias Renováveis, Proteção 

do Ambiente e Mobilização de Água (100M EUR), foram destinados 13,94M EUR à construção da 

central fotovoltaica da Ilha do Sal e reforço da capacidade de geração térmica, como referido na 

secção 2. A análise que se segue procura dar resposta às questões elencadas pelo Camões, I.P., nos 

termos de referência para o trabalho contratado (vide secção 3). 

Como referido anteriormente, a análise é fruto de trabalho de gabinete feito com base em 

informações, dados e documentos aos quais a equipa de avaliação teve acesso até 20 de abril de 2021. 

Essas informações e dados foram validados e complementados durante o trabalho de campo que se 

desenvolveu em duas partes, sendo a primeira no período de 7 a 8 de julho de 2021, na sede da Electra, 

na Ilha de São Vicente, e a segunda no período de 30 de agosto a 7 de setembro de 2021, na Ilha do 

Sal. 

A central fotovoltaica da Ilha do Sal foi a primeira do país, tendo sido inaugurada no dia 1 de outubro 

de 2010. Importa destacar que a central fotovoltaica foi construída para integrar e reforçar o sistema 

de energia elétrica da Ilha do Sal, que era abastecido, até então, por uma central térmica localizada 

em Palmeira. A central fotovoltaica está localizada a aproximadamente quatro quilómetros a norte da 

cidade de Santa Maria, capital turística da Ilha do Sal, e próxima da estrada que liga esta cidade à 

cidade de Espargos, sede do concelho do Sal. A localização da central fotovoltaica tem as seguintes 

coordenadas de GPS: 16°37'37,9"N; 22°54'50,5"W. 
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Figura 1: Localização da central fotovoltaica da Ilha do Sal 

 
Fonte: Google Maps 

 

Especificações técnicas: Com uma capacidade instalada de 2,25 MW, a central é constituída por 9 912 

módulos fotovoltaicos, com capacidade de 225Wp cada e um inversor. O inversor é o equipamento 

responsável pela conversão de corrente contínua (DC – Direct Current), gerada pelos módulos 

fotovoltaicos, em corrente alternada (AC – Alternating Current). O terreno onde se encontra 

implantada possui uma área que permitiria a sua ampliação para atingir a capacidade instalada de 5 

MW. A central é um ativo da empresa Electra que, em setembro de 2016, firmou contrato com a APP 

para a sua gestão e manutenção. Não possui qualquer sistema de armazenamento, o que faz com que 

toda a energia produzida seja diretamente injetada na rede. O despacho da energia produzida pela 

central fotovoltaica é efetuado manualmente sob ordem da Electra Norte, que detém o controlo do 

sistema elétrico da Ilha do Sal e, portanto, administra as produções das fontes eólica, solar e térmica. 

 

Rede de distribuição pública: A rede de distribuição pública alcança uma cobertura de 100% das áreas 

urbanas. As linhas de transporte, todas subterrâneas, somam cerca de 35 quilómetros, convergindo 

numa subestação localizada em Espargos. Em termos de tensão, o transporte realiza-se em média 

tensão (20 kV) e a distribuição em baixa tensão (400 V). A linha Espargos-Santa Maria, sendo o 

principal eixo de transporte, dispõe de duas linhas em anel, cada uma com condutores de alumínio de 

240 mm2, com capacidade máxima para 14 MW. 

De acordo com as informações disponíveis no documento Integração das Energias Renováveis no 

Sistema Elétrico da Ilha do Sal (APP, fev. 2016), a ponta máxima em 2015 foi atingida no dia 9 de 

agosto com o valor de 10 697 kW, num período de interligação, utilizando 76% da capacidade do eixo 

de transporte. O Relatório de Contas da Electra (2019) indica que a ponta máxima em 2019 foi atingida 

no dia 31 de outubro com o valor de 13 000 kW, utilizando 92% da capacidade do eixo de transporte. 

 

Energias renováveis na Ilha do Sal: Ainda de acordo com as informações disponíveis no mesmo 

documento, encontram-se em funcionamento cinco instalações fotovoltaicas, uma eólica e três 

instalações híbridas (combinação de um sistema eólico com fotovoltaico). Em 2018, a APP construiu 

uma central solar/fotovoltaica com uma potência instalada de 1 320 kWp que somada às 

microcentrais instaladas na parcela técnica da APP, em 2015 e 2016, resulta numa potência total de 1 
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356 kWp. A produção da central da APP é injetada na rede elétrica de Ponta Preta, que por sua vez 

está interligada com a rede do sistema elétrico da Ilha do Sal operada pela Electra. A injeção na rede 

é feita em sincronia com a Electra, mediante um acordo de transferência de energia elétrica 

bidirecional firmado em 2018, que inclui preços indexados. O Sal é a única ilha do país onde operam 

dois distribuidores de energia elétrica. Essas instalações representam um total de 11 046 kW de 

potência instalada em regime de produção dispersa e autoprodução. A listagem dessas instalações é 

apresentada abaixo: 

 

Quadro 1: Energias renováveis, Instalações em regime de produção distribuída e autoprodução na Ilha do Sal 

Projeto Zona Tecnologia Início de 

funcionamento 

Potência instalada 

(kW) 

Vivenda James Morgan Algodoeiro 
Híbrido 

(Eólico/Fotovoltaico) 
2000 4 

Parque Fotovoltaico 
– Electra 

Santa Maria Fotovoltaico 2011 2 250 

Parque Eólico 
– Cabeólica 

Murdeira Eólico 2012 8 500 

Restaurante Luciano Buracona 
Híbrido 

(Eólico/Fotovoltaico) 
2013 4 

Vivenda Júlio Carvalho Murdeira Fotovoltaico 2014 2 

Escola deKiteSurf 

Mitu & Djo 
Santa Maria 

Híbrido 

(Eólico/Fotovoltaico) 
2015 5 

Vivenda Família 

Patone Lobo 
Palha Verde Fotovoltaico 2015 6 

ETAR – APP 
Urbanização 

Ponta Preta 
Fotovoltaico 

2015 

2016 
36 

Carpintaria Cunha Espargos – 824 Fotovoltaico 2015 5 

Central Solar APP 
Urbanização Ponta 

Preta 
Fotovoltaico 2018 1 320 

 Total 12 366 

Fonte: Integração das Energias Renováveis na Ilha do Sal (APP, fev. 2016) e APP (set. 2021) 
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Figura 2: Instalações em regime de produção distribuída e autoprodução na Ilha do Sal8 

 

Fonte: Integração das Energias Renováveis na Ilha do Sal (APP, fev. 2016) 

 

Das instalações que já se encontram em funcionamento, é possível distinguir as que estão ligadas à 

rede (on-grid, cor verde), das que se encontram em regime isolado (off-grid, cor ocre), como se 

constata na Figura 2. No entanto, a central fotovoltaica da Ilha do Sal, a central solar da APP, e o 

parque eólico, operado pela Cabeólica, são as únicas fontes geradoras renováveis que injetam energia 

na rede elétrica da Ilha do Sal. As demais, apesar de estarem ligadas à rede, produzem apenas para 

consumo próprio, que é complementado por energia fornecida pela rede elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Não inclui a central solar da APP construída em 2018 e que se localiza na mesma área da APP-ETAR que aparece 
na figura. 
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Figura 3: Esquema do sistema elétrico da Ilha do Sal 

 
Fonte: Integração das Energias Renováveis na Ilha do Sal (APP, fev. 2016) 

 

Contexto político-setorial: O documento Política Energética de Cabo Verde (MECC, 2008) define que a 

visão é “Construir um setor energético seguro, eficiente, sustentável e sem dependência de 

combustível fóssil.” Essa era a política energética à época em que a central fotovoltaica da Ilha do Sal 

foi criada. Esta visão está assente em quatro pilares fundamentais: 

1. Segurança energética e redução da dependência das importações – garantir a redução da 

dependência das importações de combustíveis fósseis e facilitar o acesso contínuo ao 

fornecimento de energia, não obstante as incertezas e imprevisibilidade do mercado mundial. 

2. Aposta nas energias renováveis – investir e adotar tecnologias de energias renováveis e 

alternativas, com a consequente redução da dependência da importação de combustíveis. 

3. Sustentabilidade – garantir a sustentabilidade do setor energético do ponto de vista 

ambiental, sociopolítico e económico. 

4. Eficiência – garantir um sistema de fornecimento, distribuição e consumo de energia 

adequado e eficiente em todo o país. 

 

Para concretizar esta visão, o Governo adotou uma estratégia que tem como principais objetivos: 

• O aumento da penetração da energia renovável e alternativa; 

• A promoção da conservação de energia e da eficiência do setor energético; 

• A expansão da capacidade de produção de energia elétrica; 

• A expansão da cobertura e garantia de acesso à energia; 

• A melhoria do ambiente institucional e do quadro legal; 

• A criação de um fundo de segurança energética; 
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• A promoção da investigação e adoção de novas tecnologias. 

 

O documento Política Energética de Cabo Verde (MECC, 2008) quantifica alguns destes objetivos, 

como o de cobrir 50% das necessidades em energia elétrica através de fontes renováveis até 2020, 

bem como o de ter, pelo menos, uma ilha com 100% de energia renovável, também até 2020. 

Adicionalmente existia a vontade expressa de “garantir uma cobertura em energia elétrica de 100% 

até 2015, a garantia de uma maior qualidade e fiabilidade no acesso à energia, bem como a redução 

do custo da eletricidade cujo valor era, em 2008, 70% acima da média europeia, para o máximo de 

25% acima da referida média”. 

O plano acima acabou por não ser plenamente concretizado. Apesar disso, e de acordo com 

informações disponíveis em fevereiro de 2016, foram identificadas as seguintes áreas prioritárias de 

ação na prossecução dos referidos objetivos: 

• Reforço da capacidade institucional; 

• Política de preços; 

• Reforço da regulação; 

• Reestruturação do setor energético (eletricidade e combustíveis); 

• Adoção de novas tecnologias; 

• Política fiscal. 

 

A forte aposta nas energias renováveis é concretizada com a publicação do Decreto-Lei n.º 1/20119, de 

3 de janeiro, que vem criar um regime de licenciamento e exercício de atividade específico e adaptado 

às energias renováveis. Este decreto-lei, para além de enquadrar questões mais técnicas, estabelece 

um quadro de incentivos ao investimento, incentivos fiscais e aduaneiros. Porém, o país ainda não 

dispõe de legislação que permita a produtores individuais vender o excedente de produção aos 

sistemas elétricos onde estão inseridos. Apesar desse constrangimento, em 2018, a Electra e a APP 

firmaram um acordo de transferência de energia elétrica bidirecional, que inclui preços indexados, 

tornando a Ilha do Sal na única do país onde operam dois distribuidores de energia elétrica, como já 

mencionado anteriormente. 

A Resolução n.º 7/2012, de 3 de fevereiro 10 , aprova o Plano Estratégico Sectorial das Energias 

Renováveis (PESER), com base na Estratégia e o Plano de Ação Cabo Verde 50% Renovável em 2020, 

que visava a instalação de mais de 100 MW de energias renováveis, através de um plano de 

investimentos superior a 300M EUR que previa criar mais de 800 postos de trabalho, reduzir em 20% 

os custos de geração atuais e evitar mais de 30M EUR de importações de combustíveis de origem fóssil, 

bem como mais de 200 000 toneladas de emissões de CO2. 

Nesta mesma Resolução, estabelecem-se as Zonas de Desenvolvimento de Energias Renováveis (ZDER) 

em que é admissível a localização de centros eletroprodutores, indicando relativamente a cada uma 

o tipo de central admitida, a densidade de construção possível e os corredores previstos para a criação 

das linhas de ligação às redes. O interesse do Governo no fomento da expansão das energias 

 
9 Publicada no Boletim Oficial N.º 1 (1.ª Série) da República de Cabo Verde, em 3 de janeiro de 2011. 
10 Publicada no Boletim Oficial N.º 7 (1.ª Série) da República de Cabo Verde, em 3 de fevereiro de 2012.  
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renováveis confirma-se na Lei n.º 27/VIII/2013, de 21 de janeiro, pela qual se estabelecem benefícios 

fiscais relativos ao Imposto Único sobre Rendimentos (IUR), no que diz respeito ao investimento na 

produção de energias renováveis, além daqueles já iniciados em 2007. 

Já na Resolução n.º 100/2015, de 15 de outubro, o conselho de ministros aprovou o Plano Nacional 

para as Energias Renováveis (PNAER). Este integra um trio de documentos de política pública, que 

inclui também o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e a Agenda de Ação para 

a Energia Sustentável para Todos (AA SE4ALL). A elaboração conjunta dos três documentos reflete 

uma estratégia de coerência e sinergia entre instrumentos de política pública, possibilitando um 

enquadramento mais global, uma reflexão integrada e a otimização de recursos. Estes documentos 

são assim componentes de uma mesma visão e estratégia, estando intrinsecamente interligados. 

Em 2019, mediante a Resolução nº 39/2019 de 8 de abril, o Governo de Cabo Verde aprovou o Plano 

Diretor do Setor Elétrico 2018 – 2040. O referido plano tem como objetivo servir como um documento 

estrutural para o desenvolvimento do Sistema Elétrico Nacional, considerando as principais áreas do 

desenvolvimento do setor, nomeadamente: a previsão espacial do consumo elétrico; novos 

investimentos e reforços na infraestrutura de transporte e distribuição de eletricidade; estrutura do 

parque produtor e gestão de redes; estrutura institucional e organizacional. O documento aborda 

vários tópicos, nomeadamente: previsão da procura elétrica; oferta necessária para atender às 

necessidades elétricas; plano de expansão da rede de transporte; análise de rede do sistema elétrico 

e otimização least-cost (menor-custo); análise económica e financeira; investimentos e custos 

indicativos em geração e transporte; impactos nas tarifas de energia elétrica; avaliação do impacto 

ambiental e social. Estabelece também as seguintes metas a serem atingidas: 

a. Assegurar 30% de produção de energia elétrica a partir de fontes de energia 

renováveis até 2025;  

b. Superar os 50% de produção de energia elétrica a partir de fontes de energia 

renováveis até 2030;  

c. Manter a aposta na energia eólica e iniciar um programa ambicioso de 

desenvolvimento de energia solar;  

d. Promover o desenvolvimento de uma central de bombagem pura na ilha de Santiago 

até 2025 e de soluções de armazenamento com base em baterias nas restantes 

ilhas;  

e. Manter a aposta na promoção da eficiência energética e no combate às perdas de 

energia, como vetores chave para reduzir os custos de energia aos cidadãos e 

empresas cabo-verdianas.11 

  

Neste processo, importa também realçar o esforço na consolidação de uma entidade reguladora 

contemplada no Decreto-Lei n.º 54/1999, de 30 de agosto. Assim, através do Decreto-Lei n.º 26/2003, 

de 25 de agosto, foi criada a Agência de Regulação Económica como autoridade administrativa 

independente, de base territorial, dotada da correspondente autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial para proceder à regulação económica nos domínios da energia, água, telecomunicações 

e transporte de passageiros. De seguida, foram aprovados os estatutos desta entidade através do 

Decreto-Lei n.º 27/2003, de 25 de agosto. Iniciou-se assim um trabalho progressivo no âmbito da 

regulação do setor elétrico que alcançou um momento culminante com a publicação do Despacho n.º 

 
11 Electra SA – Relatório e Contas, 2019 (pág. 14). 
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14/2011, de 6 de dezembro, pela Agência de Regulação Económica, que aprova o Regulamento 

Tarifário do Setor Elétrico. Este regulamento estabelece a metodologia de cálculo, os procedimentos 

de indexação e a revisão das tarifas a praticar pelos operadores do sistema elétrico nacional. 

Importa destacar que, com a reestruturação ocorrida em 1 de julho de 2013, a Electra SARL 

transformou-se num grupo de três empresas, criando a Electra Norte, Sociedade Unipessoal, SA, com 

sede em S. Vicente e a Electra Sul, Sociedade Unipessoal, SA, com sede na Praia, para exercerem as 

atividades de caráter operacional da Electra SA, nas Ilhas do Barlavento e Sotavento, 

respetivamente.12 Portanto, toda a referência à Electra para a central fotovoltaica da Ilha do Sal deve 

ser implicitamente entendida como Electra Norte, no contexto deste relatório. 

No mesmo Relatório e Contas de 2018 (pág. 14), é destacada a importância das Energias Renováveis 

no balanço energético do país como sendo cada vez mais uma necessidade premente, face à subida 

dos preços do petróleo no mercado mundial, por um lado, e contribuindo, por outro, para a redução 

dos níveis de emissão dos gases de efeito de estufa. Em 2018 foi registada uma taxa de penetração 

das energias renováveis de 20,8% para todo o país, proveniente dos parques públicos (eólicos: 600 

kW e solares fotovoltaicos: 6 750 kW) e parques privados (eólicos: 23 450 kW) instalados nas ilhas de 

Santiago, São Vicente, Sal e Santo Antão. Neste mesmo ano de 2018, a Ilha do Sal obteve o maior 

índice de penetração das energias renováveis em Cabo Verde ao atingir 28% do total da energia 

produzida. Na visão de um interlocutor junto da APP, com conhecimento de causa nesta matéria, tal 

não teria sido possível sem a participação da energia gerada pela central fotovoltaica. 

 

4.1.2 ANÁLISE 

A análise foi preparada com base nos dados facultados pela Electra, assim como informações e dados 

disponíveis na Internet. Também foram utilizadas informações facultadas pelo Camões, I.P., 

nomeadamente os documentos Plano Energético Renovável de Cabo Verde (Gesto, 2010) e Integração 

das Energias Renováveis no Sistema Elétrico da Ilha do Sal (APP, 2016). A lista de contactos em Cabo 

Verde facultada pelo Camões, I.P. e pela Embaixada de Portugal em Cabo Verde foi útil e permitiu o 

acesso a dados e informações da Electra. Outrossim, a análise baseou-se também nos dados e 

informações recolhidas durante o trabalho de campo, conforme referido anteriormente.  

A análise visa estudar o comportamento das variáveis relativamente ao aumento da utilização das 

energias renováveis e da capacidade de produção de energia elétrica, bem como ao reforço da 

disponibilização de água para consumo público mediante dessalinização da água do mar para 

consumo público, em função da entrada em operação da central fotovoltaica da Ilha do Sal. Estes 

objetivos de avaliação estão assim alinhados com os objetivos básicos que orientaram a criação da 

central fotovoltaica da Ilha do Sal.  

Para verificar a existência dessas tendências, foram usados os seguintes indicadores: 

• Fornecimento de energia da central fotovoltaica à rede elétrica (média anual em kWh); 

• Consumo de energia nos domicílios e estabelecimentos (média anual em kWh); 

• Custo médio da energia para o consumidor (ECV/kWh); 

• Consumo de gasóleo por geradores individuais nos hotéis e estabelecimentos de turismo 

(média anual em toneladas); 

 
12 Electra SA – Relatório e Contas, 2018 (pág. 8). 
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• Dessalinização de água do mar para consumo público (metros cúbicos/ano); 

• Custo médio do metro cúbico de água do sistema público (ECV/metro cúbico). 

Adicionalmente, procurou verificar-se em que medida o comportamento dessas variáveis contribuiu 

para o desenvolvimento do turismo na Ilha do Sal, atendendo, assim, à solicitação do Camões, I.P. 

nesse sentido, veiculada através dos termos de referência para o presente estudo. 13 É de salientar 

que esta infraestrutura está implantada numa ilha cuja economia está claramente orientada para o 

turismo, sendo que nos últimos anos têm sido criados vários hotéis e resorts. Neste contexto, importa 

avaliar em que medida a infraestrutura torna a ilha mais atrativa para a instalação de operadores 

hoteleiros (nacionais e internacionais), contribuindo para a criação de postos de trabalho diretos e 

indiretos. 

Deste modo, os responsáveis pelos empreendimentos turísticos foram entrevistados para avaliar em 

que medida a central fotovoltaica, nas suas duas dimensões de produção de eletricidade e de reforço 

do sistema elétrico, tem contribuído para tornar a Ilha do Sal mais atrativa à operação turística. Os 

resultados completos dos inquéritos feitos na Ilha do Sal fazem parte do Anexo deste relatório. 

De início, e seguindo a metodologia descrita na Secção 3, a análise e discussão de resultados é feita 

de acordo com os critérios de relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade: 

 

Relevância: A análise dos dados e informações permite concluir que o investimento para a construção 

da central fotovoltaica da Ilha do Sal tem relevância para o país — tendo em vista a forte aposta de 

Cabo Verde nas energias renováveis — e, principalmente, para o desenvolvimento socioeconómico 

dessa ilha, onde o turismo se destaca como o principal ramo da economia local. Com um PIB de 21 

744M ECV em 201814, a Ilha do Sal representa 12,6% desse valor total. Já o PIB per capita da Ilha, o 

maior do país, é de 591 369 ECV, sendo que o PIB per capita de Cabo Verde é de 321 945 ECV. Esse 

PIB per capita elevado tem uma relação direta com a atividade turística na Ilha e esta, por sua vez, 

uma relação direta com as boas condições infraestruturais, incluindo-se nelas o fornecimento de 

energia elétrica e água potável. O Anuário Estatístico de Cabo Verde de 2018 (INE, 2018) indica 

igualmente que houve um crescimento significativo do número de pessoas empregadas no setor 

turístico, passando de 2 938 pessoas em 2014, para 5 068 pessoas em 2018, o que representa um 

crescimento de 72,5% em apenas quatro anos. 

O investimento em energias renováveis também contribui para a concretização dos objetivos de 

política setorial estabelecidos no Segundo Plano de Ação Nacional para o Ambiente (PANA II) – Cabo 

Verde 2004-2014,15 e no Plano Energético Renovável de Cabo Verde (2011), assim como as metas 

estabelecidas mais recentemente pelo Plano Diretor do Setor Elétrico 2018 – 2040, aprovado em 2019. 

O PANA II estabelece visão, linhas de intervenção estratégica e metas para o setor de energia, sendo 

que uma das metas é “aumentar a contribuição das energias renováveis no balanço energético” do 

país. A meta estabelecida no Plano Energético Renovável de Cabo Verde era ter 50% de energia 

renovável relativamente ao total da energia elétrica consumida no país até 2020. Os dados disponíveis 

para 201916 indicam que a taxa de penetração das energias renováveis na Ilha do Sal era de 27,6%, 

 
13 Nexte contexto, convém referir que os outros setores da economia não se encontravam dentro do âmbito 
da análise solicitada, nem em termos quantitativos nem qualitativos. 
14 Anuário Estatístico de Cabo Verde de 2018, Instituto Nacional de Estatística 
15  Segundo Plano de Ação Nacional para o Ambiente – Cabo Verde 2004-2014 (PANA II) – março 2004: 
www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/1830/1/Segundo%20Plano%20de%20Ac%C3%A7%C3%A
3o%20Nacional%20para%20o%20Ambiente.pdf 
16 Ministério da Indústria, Comércio e Energia: www.energiasrenovaveis.cv 

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/1830/1/Segundo%20Plano%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20para%20o%20Ambiente.pdf
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/1830/1/Segundo%20Plano%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20para%20o%20Ambiente.pdf
http://www.energiasrenovaveis.cv/
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sendo a mais elevada para todo o país. Já o índice a nível nacional era de apenas 18,4%, muito abaixo, 

portanto, da meta estabelecida no mencionado plano. 

 

Eficácia: A análise dos dados e informações permite concluir que houve eficácia do investimento 

financiado pela linha de crédito, na medida em que a central fotovoltaica da Ilha do Sal foi construída 

e encontra-se em operação desde a sua inauguração, em outubro de 2010, tendo contribuído 

efetivamente para o aumento da percentagem de geração de energia elétrica de fontes renováveis. 

De acordo com os dados disponíveis para 2015, a energia elétrica gerada por fontes renováveis, 

nomeadamente eólica e solar, representou 30% do total, sendo a central fotovoltaica da Ilha do Sal 

responsável por 3% (ver Figura 4). Em 2018, a Ilha do Sal obteve o maior índice de penetração das 

energias renováveis entre todas as ilhas de Cabo Verde, ao atingir 28% do total da energia produzida. 

Isso não teria sido possível sem a participação da energia gerada pela central fotovoltaica. 

 

Figura 4: Instalações em regime de produção distribuída e autoprodução na Ilha do Sal, 2015 

 

Fonte: Integração das Energias Renováveis no Sistema Elétrico da Ilha do Sal (APP, fev. 2016) 

 

Eficiência: Na medida em que a eficiência da intervenção se caracteriza pela obtenção de resultados 

em função dos investimentos e esforços feitos para a materialização do projeto, é possível afirmar 

que este tem elevada eficiência. Durante o período de dez anos (2011 a 2020) de funcionamento da 

central fotovoltaica, foram gerados um total de 20 430 483 kWh, o que equivale a uma poupança de 

aproximadamente 4 508 toneladas de fuel-oil usado para a geração da mesma quantidade por uma 

central térmica. Utilizando o fator de emissão da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA em 

inglês),17 que é de 7,07 x 10-4 toneladas métricas de CO2/kWh, é possível estimar que a energia elétrica 

gerada pela central fotovoltaica, ao longo de 10 anos, contribuiu para evitar a emissão de 14 445 

toneladas métricas de CO2 para a atmosfera. Já os cálculos feitos pela APP para um valor total de 

produção de 20 698 161 kWh indicam uma economia de 4 748 toneladas de fuel-oil e o impedimento 

de emissões de CO2 para a atmosfera de 15 317 toneladas métricas. No mercado de crédito de carbono, 

o valor mínimo transacionado para energias renováveis é de 8,10 EUR/tonelada métrica18. Com base 

nesse parâmetro, se as 15 317 toneladas de CO2 em emissões evitadas fossem transacionadas, poderia 

ter gerado um rendimento mínimo adicional de 124 mil EUR à Electra. Esse valor pode não ser muito 

 
17  Disponível em https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-
references 
18Gold Standard (https://www.goldstandard.org/blog-item/carbon-pricing-what-carbon-credit-worth) 

https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references
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significativo quando tomado isoladamente. Porém, se aumentar a penetração das energias renováveis 

em Cabo Verde, a consolidação dos valores de emissões evitadas poderá chegar a despertar algum 

interesse por parte do mercado internacional de crédito de carbono.  

Além desses dois importantes fatores, a eficiência também se carateriza pela maior fiabilidade do 

serviço de eletricidade, reduzindo o número de apagões e os custos suportados pelos consumidores, 

na medida em que deixam de ter que comprar novos geradores e combustível fóssil ou outro meio, 

para garantir o acesso à energia elétrica. Contribui também para aumentar a eficiência de toda a 

cadeia de atividades económicas desenvolvidas na Ilha do Sal. Os Relatório e Contas da Electra SA, de 

2009 a 2019, indicam que o número de apagões exibiu uma tendência de redução a partir de 2012, 

quando foram registados 56 apagões. Em 2019 houve apenas 8 apagões, tendo uma duração total de 

278 horas, o que compara com 26 eventos e 644 horas em 2018 (Figura 5). 

 

Figura 5: Número de apagões, 2009-2019 

 
Fonte: Electra SA – Relatório e Contas (2009-2019) 

 

Ainda em relação aos apagões registados na Ilha do Sal, importa notar que os inquéritos aos 

empreendimentos turísticos, num total de 96, indicam que 59% desses empreendimentos consideram 

que a fiabilidade do serviço de distribuição de energia elétrica a cargo da Electra aumentou (24%) ou 

manteve-se (35%), resultando num índice total de 59% dos entrevistados que dão nota positiva, sendo 

que apenas 24% deles considera que diminuiu (Figura 6). Ainda que esse indicador não tenha relação 

direta com a produção de energia fotovoltaica, serve para medir o desempenho do conjunto do 

sistema de energia elétrica da Ilha do Sal, do qual a central fotovoltaica é parte. 
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Figura 6: Fiabilidade do serviço de distribuição de energia elétrica após 2011-2012 

 
Fonte: Inquéritos (2021) 

 

Em termos de ganho de eficiência por redução de custos, a proposta técnico-económica, elaborada 

pela empresa responsável19 pela implantação da central fotovoltaica da Ilha do Sal, estimou que uma 

central com 5 MW permitiria uma redução de aproximadamente 34M EUR em custos de geração ao 

fim de 20 anos. Como a central foi instalada com uma capacidade de 2,25 MW, ou seja, um pouco 

menos de metade daquela que constava na proposta, é possível inferir (mediante cálculo matemático, 

a partir dos custos de geração referidos na proposta/projeto da central fotovoltaica), que a redução 

dos custos de geração seria de 15,3M EUR ao fim de 20 anos. Portanto, ao completar 10 anos de 

operação, é possível estimar que a central fotovoltaica da Ilha do Sal tenha reduzido os custos de 

produção em 7,65M EUR. De igual modo, é possível estimar que teria amortizado o equivalente a 55% 

do seu custo de implantação, que foi de 13,9M EUR, incluindo o back-up térmico. Este índice é 

considerado satisfatório face a outros tipos de infraestrutura, cujo período típico de amortização é de 

20 a 35 anos, como estações de tratamento de águas residuais, pontes, portos ou outras 

infraestruturas de grande dimensão.20 Importa ainda salientar que, com esses resultados de redução 

no custo de produção, o investimento na central fotovoltaica irá permitir que o valor do investimento 

seja pago em pouco menos que 20 anos 21 , fazendo antever a recuperação total do custo de 

investimento num prazo inferior ao período de reembolso do empréstimo, que é de 30 anos 22 . 

Portanto, isso terá um efeito muito positivo no fluxo de caixa da Electra. 

 

 
19 Central Fotovoltaica da Ilha do Sal (5MW) – Proposta Técnico-Económica Elaborada para Electra por GeSto – 
Geothermal Power and Energy Storage, do grupo Martifer (set. 2009). 
20 O índice é explicitado em AFME Guide to Infrastructure Financing, onde se afirma na p. 20: “…we are targeting 
investments with a final maturity typically between 20 and 35 years, and weighted-average maturities of 10 to 
25 years (based on a mortgage annuity style repayment profile, i.e., broadly level principal + interest payments)”. 
Disponível em: www.d20-ltic.org/images/AFME_Guide_to_Infrastructure_Financing_1_1.pdf 
21 É de salientar que este prazo não toma em consideração os eventuais custos de manutenção que possam 
revelar-se necessários no decorrer do mesmo período. 
22  Segundo a informação veiculada pelo GPEARI, em outubro de 2021, pela ocasião do envio dos seus 
comentários referentes à versão provisória do presente relatório final. 

file:///F:/Users/eliocodato/Downloads/www.d20-ltic.org/images/AFME_Guide_to_Infrastructure_Financing_1_1.pdf
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Impacto: Conforme descrito na secção de metodologia referido acima, os impactos são analisados 

com base nos seguintes indicadores: 

• Fornecimento de energia elétrica da central fotovoltaica à rede do sistema elétrico: 

Primeiramente, é importante destacar que o efeito da procura sobre o nível de produção de fonte 

renovável é determinante porquanto toda a produção é injetada na rede, não havendo ainda 

armazenamento da energia produzida. A redução da produção, em 2020, deve-se à fraca procura 

resultante do encerramento total ou parcial dos hotéis na Ilha do Sal, dada a redução no número 

de visitantes/turistas em função da pandemia de Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2. 

A produção total entre 2011 e 2020 foi de 20 430 483 kWh, o que resulta numa média diária de 5 

597 kWh. Ao se desconsiderar a produção em 2020, devido à excecionalidade referida 

anteriormente, a média diária de produção para o período compreendido entre 2011 e 2019 foi 

de 6 098 kWh. Como pode ser visto na Figura 7 abaixo, o pico de produção anual foi atingido em 

2018 com um valor de 3 104 894 kWh e uma média diária de 8 507 kWh. Esse pico de produção 

deve-se a dois fatores principais: aumento da procura e a melhoria na gestão e manutenção da 

central fotovoltaica, como resultado do contrato firmado entre a Electra e a APP para esse efeito. 

 

Figura 7: Produção da central fotovoltaica da Ilha do Sal 

 
Fonte: Electra (2021) 

 

• Consumo de eletricidade nos domicílios e estabelecimentos:  

Os valores de consumo de eletricidade nos domicílios e estabelecimentos comerciais, industriais 

e de serviços são mostrados na Figura 8, abaixo, e refletem claramente uma tendência de 

crescimento, principalmente depois de 2012 quando já estavam a operar a central fotovoltaica e 

o parque eólico. Fica evidente que o aumento da faturação/consumo não poderia ter sido 

atendido pelo sistema elétrico da Ilha do Sal sem a participação dessas duas fontes adicionais de 

geração. Dados disponibilizados pela Electra permitem concluir que a procura de energia elétrica 

sofreu uma redução em 2020, em função da redução do consumo por parte de estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços — nomeadamente os serviços de hospedagem — devido ao 

impacto da pandemia de Covid-19 a partir de abril daquele ano, como pode ser observado na 

Figura 8, enquanto os consumos domésticos permaneceram estáveis. 
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Figura 8: Eletricidade faturada (kWh/ano) 

 
Fonte: Electra SA (2021) 

 

Quadro 2: Consumo de eletricidade nos domicílios e estabelecimentos (kWh) em 2020 

Meses Com/lnd/S

erv. 

Doméstico

s 

Total 

jan 3,823,567 1,096,993 4,920,560 
fev 3,786,876 1,049,836 4,836,712 

mar 3,687,129 997,897 4,685,026 

abr 1,913,934 1,090,928 3,004,862 

mai 1,227.762 956,913 2,184,675 

jun 1,466,274 988,664 2,454,938 

jul 1,664,935 1,123,803 2,788,738 

ago 1,610,952 1,062,446 2,673,398 

set 1,567,658 1,051,828 2,619,486 

out 1,725,568 1,053,025 2,778,593 

nov 1,731,088 1,026,799 2,757,887 

dez 1,706,276 959,776 2,666,052 

Total 25,912,019 12,458,908 38,370,927 

Média 2,159,335 1,038,242 3,197,577 
Fonte: DNICE (2021) 

 

A análise do consumo de eletricidade, mês a mês, no ano de 2020 é importante na medida em 

que mostra claramente que a média de consumo nos domicílios é um pouco menor que a metade 

do consumo por parte dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços (dominado pelo 

setor hoteleiro). Mostra também que o consumo nos domicílios se manteve praticamente 

inalterado ao longo do ano, apesar dos efeitos da pandemia. 

 

• Preço da energia elétrica para o consumidor (CVE/kWh): 

Primeiramente, importa destacar que as tarifas de energia elétrica são autorizadas pela Agência 

Reguladora Multissectorial da Economia23 e se aplicam em todo o país, não havendo, portanto, 

diferenciação de tarifas entre as diversas ilhas do arquipélago. Apesar de vender energia elétrica 

por um preço que é uniforme para todo o país, a Electra Norte consegue obter resultados positivos 

nos seus balanços contábeis, contrastando com os resultados da Electra Sul. Essa é mais uma 

 
23 https://www.arme.cv/ 
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demonstração de que menores custos de produção, controlo de perdas e boas políticas de 

faturação e cobrança são determinantes na obtenção de bons resultados.  

Como pode ser observado no Quadro 3, os valores das diferentes tarifas praticadas pela Electra 

na Ilha do Sal tiveram uma pequena redução de 2015 para 2016 (-17,5%), e de 2019 para 2020 (-

8,9%). Considerando que houve eleições autárquicas em 2016 e 2020, seguidas de eleições 

legislativas e presidenciais em 2016 e 2021, a calendarização dessas reduções pode estar mais 

relacionada com o ciclo das eleições políticas em Cabo Verde do que com outros fatores, como a 

variação da procura e da produção ou a entrada em funcionamento de novas fontes de geração. 

Dito isto, é importante destacar que as fontes de energia renovável, nomeadamente a eólica e a 

fotovoltaica têm custos de produção inferiores ao da fonte térmica. De acordo com o Estudo de 

Energia para Cabo Verde (AfDB, set. 2018), os custos de produção são: mais de 250 EUR/MWh 

para a térmica; cerca de 200 EUR/MWh para a fotovoltaica; e um pouco mais de 100 EUR/MWh 

para a eólica. Porém, no caso da Ilha do Sal, o custo de produção de energia de fonte fotovoltaica 

tem um valor inferior ao de compra da energia eólica, cujo preço unitário é fixado por um contrato 

take or pay entre a Electra e a empresa Cabeólica. 

 

Quadro 3: Tarifas de energia elétrica na Ilha do Sal (CVE/kWh) 

Escalões/Ano 2015 2016 

 

25,0 

2017 2018 2019 

 

28,2 

2020 

 

27,l 
Baixa Tensão Doméstica 30,3 

 

25,0 26,1 27,3 28,2 25,7 

<= 60 kWh/mês 26,8 21,5 22,7 23,9 24,8 22,2 

> 60 kWh/mês 33,7 28,4 29,5 30,7 31,6 29,1 

Baixa Tensão Especial 30,5 25,4 26,9 28,1 29,0 26,6 

Média Tensão 25,5 20,2 21,4 22,6 23,5 20,9 

Iluminação Pública 26,4 21,5 22,7 23,9 24,8 22,2 

Produção de Água  18,8 20,5 21,7 22,5 20,0 

Fonte: DNICE (2021) 

 

No entanto, o relatório Preços da Energia, 2020 (IEA, 2020)24 mostra Cabo Verde como tendo o 

preço mais elevado para uso industrial em todo o mundo, com um valor de 241,7 USD/MWh, a 

par de 292,6 USD/MWh para uso residencial. Já as médias mundiais são de 96,6 USD/MWh e de 

133,7 USD/MWh para uso industrial e residencial, respetivamente. Essas diferenças significativas 

entre os preços da energia elétrica em Cabo Verde e a média mundial sugerem que há muito a ser 

feito em Cabo Verde para que o preço da energia elétrica se aproxime da média mundial e possa 

contribuir para a redução dos custos de produção em toda a economia. Tal redução será mais 

facilmente atingida através de uma maior penetração das energias renováveis, principalmente as 

de fonte eólica e fotovoltaica, que têm menor custo unitário de geração, comparativamente à 

geração térmica com base em combustíveis fósseis25. Para além da energia de fonte eólica e 

fotovoltaica, poder-se-ia também explorar com maior empenho a possibilidade de diversificar as 

fontes de geração, de maneira a fazer melhor uso das condições naturais e ampliar a produção de 

energias renováveis. A Ilha do Sal, por exemplo, tem um potencial para a instalação de até 20MW 

de energia solar, 45,9 MW de energia eólica e 3,5 MW de recurso marítimo26.  

 
24 IEA (2020), Energy Prices 2020, IEA, Paris, disponível em www.iea.org/reports/energy-prices-2020 
25 Na verdade, a taxa de penetração das ER para todo o país é de apenas 18,4% segundo dados disponíveis para 
2019 – vide www.energiasrenovaveis.cv/copia-estatisticas-2019-1 
26 Cabo Verde 50% Renovável – um caminho até 2020 (ISBN 978-989-20-2527-8) – Gesto Energia (2011) 

https://www.iea.org/reports/energy-prices-2020
file:///F:/www.energiasrenovaveis.cv/copia-estatisticas-2019-1
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• Consumo de gasóleo por geradores individuais nos hotéis e estabelecimentos de turismo:  

Conforme os dados disponibilizados pelo Departamento Nacional de Indústria, Comércio e Energia 

(DNICE), o consumo anual de gasóleo (em toneladas) para alimentar os sistemas próprios de 

geração de energia elétrica, indica que não há uma relação com o nível de produção e distribuição 

do sistema elétrico da Ilha do Sal. Tomando como referência o ano de 2018, quando a central 

fotovoltaica atingiu um pico anual de produção (ver Quadro 4), o consumo de gasóleo também 

aumentou. Isso sugere que a auto geração não tem uma relação direta com o nível de geração de 

energia elétrica da central fotovoltaica, mas sim com a procura turística e a ocupação dos hotéis. 

Importa destacar que a quase totalidade do consumo de gasóleo para gerar energia elétrica se 

deve ao facto de a APP possuir uma central térmica, além da fotovoltaica, que produz energia 

elétrica para suprir a procura dos hotéis localizados na Urbanização Ponta Preta, e injeta na rede 

elétrica da Ilha do Sal a produção excedente, quando necessário. 

 

Quadro 4: Consumo de gasóleo no ramo hoteleiro (toneladas/ano) 

Consumo de gasóleo (volume anual em toneladas) 

 

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 

Hotelaria 384,18 423,7

3 

486,2

8 

487,7

9 

134,02* 

Fonte: DNICE (2021) 

 

• Dessalinização de água do mar para consumo público (metros cúbicos/dia): 

A totalidade da água potável distribuída pela Electra através da rede pública de abastecimento na 

Ilha do Sal é produto da dessalinização da água do mar. Como é possível verificar no Quadro 5 e 

na Figura 9 correspondente, o consumo de água teve um crescimento significativo, mais que 

triplicando o volume de água faturada, no período entre 2009 e 2019. O volume da produção de 

água dessalinizada teve que crescer para atender à procura e isso implica um maior gasto de 

energia elétrica. No entanto, é importante destacar que a produção de água não tem relação única 

e exclusiva com a central fotovoltaica, pois utiliza a energia elétrica disponível no sistema elétrico 

da Ilha do Sal que inclui também energia gerada pelas fontes eólica e térmica. Ou seja, não há 

uma unidade de dessalinização ligada diretamente à central fotovoltaica.



   
 

   
 

Quadro 5: Água vendida na Ilha do Sal, 2009-2019 

 
Fonte: Electra SA (2021) 

 

Figura 9: Água faturada na Ilha do Sal em metros cúbicos, 2009-2019 

 
Fonte: Electra SA (2021) 

 

• Custo médio do metro cúbico de água do sistema público (ECV/metro cúbico): 

Como pode ser observado no Quadro 6 abaixo, os valores para as tarifas (sem IVA) aplicadas 

aos diferentes tipos de consumidores foram menores ao longo do período de 2015 a 2019, 

ainda que pequena, quando comparados com os valores registados em 2008 e 2011. Portanto, 

parece evidente que o menor custo de geração da energia elétrica por parte da Electra 

permitiu uma redução no custo de produção de água dessalinizada que, por sua vez, permitiu 

a redução no valor das tarifas para o metro cúbico de água em todos os segmentos de 

consumo. Nota-se também que os valores das tarifas exibiram uma leve tendência de alta em 

março de 2018 e 2019, voltando a cair em setembro de 2019 devido à redução do consumo, 

ocasionado pelo encerramento de grande parte dos estabelecimentos hoteleiros na Ilha do 

Sal. 

Quadro 6: Tarifa de água em ECV, 2008-2019 

ELECTRA - Tarifa Água 2009-2019

1º Escalão 2ºEscalão 3ºEscalão 1º Escalão 2º Escalão I II

6/27/08 227.25 333.51 443.84 390.50 505.43 251.45 407.62 475.35 253.65 423.51

4/12/11 253.72 359.98 470.30 416.96 531.89 277.92 434.13 501.87 280.12 449.97

4/1/15 225.24 331.50 441.82 388.49 503.42 249.44 405.65 473.39 251.64 421.50

12/7/15 209.72 315.97 426.30 372.96 487.89 233.92 390.13 457.86 236.12 405.97

6/1/16 195.36 301.62 411.94 358.60 473.53 219.56 375.77 443.51 221.76 391.61

10/14/16 209.43 315.69 426.01 372.67 487.60 233.63 389.84 457.58 235.83 405.68

12/15/16 205.37 311.63 421.95 368.61 483.54 229.57 385.78 453.52 231.77 401.62

6/7/17 216.26 322.52 432.84 379.50 494.43 240.46 396.67 464.41 242.66 412.51

3/6/18 224.98 331.24 441.56 388.22 503.15 249.18 405.39 473.13 251.38 421.23

3/20/19 236.93 343.19 453.51 400.17 515.10 261.13 417.34 485.08 263.33 433.18

9/20/19 214.38 320.64 430.96 377.62 492.55 238.58 394.79 462.53 240.78 410.63

DATA

DISTRIBUIÇÃO ÁGUA

Tarifas s/ IVA

Domestico
Industria Turismo Social

Comercio&Serviços Autotanques

 
Fonte: Electra SA (2021) 

ELECTRA - Ilha do Sal - Água Vendida - 2009-2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Água Faturada - ilha Sal 539,421             545,038                  515,456           504,872              524,957          606,735           708,852              855,826           956,115          1,125,568     1,785,162         
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Sustentabilidade: A sustentabilidade do projeto da central fotovoltaica da Ilha do Sal foi demonstrada 

até ao presente momento, na medida em que se encontra em operação, sendo possível vislumbrar a 

sua sustentabilidade no futuro por três motivos: a) o papel importante da central fotovoltaica na 

diversificação da matriz energética da Ilha do Sal; b) o baixo custo de produção de energia elétrica 

face à fonte térmica; c) o contrato de manutenção da central fotovoltaica firmado entre a Electra 

Norte e a APP, que assegura uma boa gestão e qualidade de manutenção dos equipamentos que 

integram a central fotovoltaica. A contratação da APP para fazer a gestão e os trabalhos de 

manutenção da central fotovoltaica da Ilha do Sal, também denota o uso mais eficiente da capacidade 

desenvolvida para essa finalidade, ao evitar uma duplicação de esforços num sistema de tamanho 

reduzido.  

Não obstante a boa qualidade dos serviços de manutenção, a estrutura metálica sobre a qual estão 

montados os painéis fotovoltaicos tem sofrido o efeito da corrosão por ser de aço. Com o passar dos 

anos, talvez seja necessário proceder à substituição da estrutura metálica por outra que não sofra o 

efeito da corrosão. Esse efeito de corrosão é intensificado pela necessidade de limpar os painéis 

fotovoltaicos com jato de água duas vezes ao mês, devido ao acumular de pó que acaba por reduzir a 

eficiência operacional dos painéis, conforme relatado por um interlocutor junto da APP, com 

conhecimento de causa, numa entrevista efetuada durante a visita ao terreno. A acumulação de pó 

deve-se ao facto de existir uma pequena estrada não pavimentada próxima do perímetro da central 

fotovoltaica, sendo que o pó gerado pelo tráfego na estrada é carregado pelos ventos que sopram na 

direção da central. A pavimentação de vias públicas está fora das áreas de competência da Electra, 

mas esta talvez pudesse alertar as autoridades competentes para a necessidade de pavimentar a 

referida estrada, de modo a prolongar a vida dos ativos que fazem parte da central fotovoltaica e, 

também, diminuir os custos de manutenção e aumentar a eficiência energética. 

É expectável que a capacidade instalada da central fotovoltaica seja aumentada no futuro para 

atender a um possível aumento da procura e, eventualmente, atingir ou ultrapassar os 5 MW, que foi 

a capacidade inicialmente pensada para a referida central. O Plano Diretor do Setor Elétrico 2018-

2040 27  parece assegurar a sustentabilidade do investimento na medida em que preconiza um 

aumento da penetração das energias de fonte renovável. 

 

4.1.3 RESULTADOS  

Analisando as perspetivas de desenvolvimento e crescimento económico, sustentabilidade ambiental, 

segurança e acesso à energia, o sistema elétrico da Ilha do Sal apresenta uma estrutura de produção 

equilibrada e diversificada, com quatro pontos de geração de três fontes distintas, além de uma rede 

de distribuição que abrange a totalidade dos centros urbanos de Espargal, Santa Maria, Palmeira, 

Pedra de Lume e Murdeira. 

Pelos resultados expostos, o sistema elétrico da Ilha do Sal apresenta uma infraestrutura de base 

completa, diversificada e versátil. Está preparada para desenvolver o potencial dos recursos naturais 

disponíveis e melhorar a sua sustentabilidade olhando para um futuro de autossuficiência na medida 

em que a evolução tecnológica o permita. O setor da energia elétrica tem tido alterações de paradigma 

com a evolução rápida das tecnologias de geração, mediante painéis fotovoltaicos cada vez mais 

eficientes, assim como de armazenamento em grande escala, da energia gerada por fontes renováveis 

 
27 Aprovado pelo Conselho de Ministros mediante Resolução n.º 39/2019, de 8 de abril. 
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com aplicação em países como Austrália, Alemanha, Itália e Japão.28 Na entrevista feita com diretores 

da Electra, durante a visita ao terreno, foi relatado que está a ser considerada a hipótese de comprar 

e instalar baterias para armazenar a energia gerada pela central fotovoltaica. Está também em 

preparação um projeto com financiamento do Banco Mundial para aumentar o investimento na 

geração de fonte renovável, nomeadamente a solar. Para a Ilha do Sal está prevista a criação de uma 

capacidade adicional de 5MW, que muito provavelmente se materializará na ampliação da central 

fotovoltaica já existente29. 

Os resultados específicos da central fotovoltaica devem ser considerados dentro do contexto em que 

está inserida, ou seja, do sistema elétrico da Ilha do Sal, e não isoladamente já que não tem uma 

capacidade de produção que seja dominante. Assim sendo, é importante destacar o papel pioneiro 

que a central fotovoltaica desempenhou no contexto cabo-verdiano, ao demonstrar que a tecnologia 

fotovoltaica é viável e contribui para o aumento da penetração das energias renováveis, bem como 

uma consequente redução nos custos de geração de energia elétrica e na emissão de gases de efeito 

de estufa. Apesar da sua limitada capacidade de produção30, a participação da central fotovoltaica no 

sistema elétrico da Ilha do Sal torna-se imprescindível para atender à procura de energia elétrica em 

tempos normais.  

Da mesma maneira, a central fotovoltaica da Ilha do Sal contribuiu para aumentar a penetração das 

energias renováveis no país e tornou-se um exemplo a ser seguido no futuro, além de ter gerado 

retornos financeiros à Electra que possibilitam recuperar o custo do investimento num período de 

tempo inferior ao prazo de amortização do crédito concedido para a sua implantação, conforme 

referido anteriormente (ver a rubrica acima intitulada Eficiência).  

Dito isto, importa destacar que a central fotovoltaica da Ilha do Sal, por si só, não tem capacidade e 

nem deve ser considerada como um game changer (agente de mudança, em português) no que diz 

respeito ao desenvolvimento económico da Ilha do Sal, nomeadamente o ligado ao setor do turismo. 

As infraestruturas, como um todo, jogam um papel importante para o desenvolvimento económico. 

O estudo do Banco Mundial intitulado “The contributions of infrastructure to economic development: 

a review of experience and policy implications”31, destaca que as infraestruturas contribuem para o 

desenvolvimento económico através dos seus efeitos sobre a procura assim como a oferta. A nível 

agregado, as características e a disponibilidade das infraestruturas têm efeito sobre a produtividade 

marginal dos capitais privados e reduzem os custos de produção. Também têm efeitos sobre a 

rentabilidade, o nível de produção, os rendimentos e o emprego, especialmente para pequenos e 

médios empreendimentos. Além disso, contribuem para elevar a qualidade de vida das populações 

beneficiadas. O estudo também destaca o facto de que esses efeitos positivos são derivados dos 

serviços gerados e não diretamente da construção das instalações físicas. No caso do projeto em causa, 

os efeitos positivos são derivados do serviço de energia elétrica oferecido à população e não 

diretamente das instalações da central fotovoltaica.  

 
28  Utility-scale batteries – Innovation Landscape Brief, International Renewable Energy Agency 
(https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Utility-scale-
batteries_2019.pdf) 
29  Para mais detalhes, vide: Cabo Verde Sustainable Electricity Service Project 
(https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170236) 
30 A média anual de produção para o período de 2011 a 2019 foi de 2,23 GWh, perfazendo apenas 11% das 
energias renováveis e 3% do total de geração no mesmo período. 
31 Kessides, Christine - “The contributions of infrastructure to economic development: a review of experience and 
policy implications”, World Bank Discussion Paper #213 – Washington, DC, (1993) 
https://digitallibrary.un.org/record/143851?ln=en 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Utility-scale-batteries_2019.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Utility-scale-batteries_2019.pdf
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170236
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Figura 10: Relevância da existência de um bom sistema de distribuição elétrica na decisão de estabelecimento 
do empreendimento 

 
Fonte: Inquéritos (2021) 

 

Portanto, é razoável dizer-se que o sistema de energia elétrica da Ilha do Sal, do qual a central 

fotovoltaica faz parte, contribuiu e continua a contribuir, para o desenvolvimento económico local, 

destacadamente o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo. Os resultados dos inquéritos 

aos estabelecimentos de turismo na Ilha do Sal indicam que 65% dos entrevistados consideram que a 

decisão de empreender está relacionada com a disponibilidade de um bom serviço de fornecimento 

de energia elétrica, enquanto apenas 29% disseram que não, como pode ser visto na Figura 10. 

Durante a visita de campo, a Electra confirmou que a central fotovoltaica foi instalada com uma 

capacidade de 2,25 MW em vez dos 5 MW como planeado inicialmente e indicado nos termos de 

referência preparados pelo Camões, I.P. Importa mencionar que, em 2011, a Electra firmou contrato 

com a Cabeólica para a instalação de um parque eólico, localizado no Lajedo da Ribeira de Tarrafe, 

com uma capacidade instalada de 7,65 MW assegurada por 9 turbinas que iniciaram a sua produção 

em 201232, ou seja, um ano depois da entrada em funcionamento da central fotovoltaica. A instalação 

do parque eólico contou com financiamento privado num esquema de parcerias público-privadas (PPP) 

que inclui a participação da Electra, do Estado cabo-verdiano e da AFC Equity Investments, Ltd., além 

de financiamento do Banco Europeu de Investimentos e do Banco Africano de Desenvolvimento. 

Parece contraditório que o sistema elétrico da Ilha do Sal ainda dependa em mais de 50% da fonte 

térmica, que consome combustíveis fósseis, quando há a possibilidade de aumentar a produção de 

energia elétrica através de fontes renováveis, nomeadamente a eólica e a solar. Porém, a limitação do 

uso de fontes renováveis de energia na Ilha do Sal é determinada por questões técnicas de gestão da 

rede de distribuição e das condições próprias das fontes renováveis, que não têm condições de gerar 

energia elétrica ininterruptamente, principalmente quando não se dispõe de capacidade de 

armazenamento por baterias. Essa deficiência das fontes renováveis acaba por gerar instabilidade, 

criando desafios para a gestão da rede de distribuição. Além disso, o contrato firmado entre a Electra 

e a Cabeólica tem uma cláusula take or pay que obriga a Electra a pagar pela energia produzida pela 

Cabeólica mesmo se não a utilizar. Portanto, a boa gestão financeira determina que essa energia de 

 
32 Cabeólica (https://cabeolica.com/wind-energy/wind-farms/#sal) 

https://cabeolica.com/wind-energy/wind-farms/#sal
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fonte eólica tenha precedência em relação à energia produzida pelo parque fotovoltaico, o que 

resultou no encerramento temporário desse parque, desde março de 2020, em função da queda da 

procura ocasionada pelo encerramento de vários estabelecimentos hoteleiros da Ilha do Sal durante 

a pandemia. Aquando da visita de campo, a Electra informou que a procura de energia elétrica oscila 

entre 9 600 e 10 000 kWh, sendo plenamente atendida pela geração de fonte eólica e térmica, sem 

necessidade de ativar a produção do parque fotovoltaico, que continua suspensa, à espera de um 

aumento da procura, que se estima venha a ocorrer a partir do mês de novembro ou dezembro de 

2021. 

O facto de as fontes eólica e solar não garantirem um fornecimento ininterrupto faz com que a fonte 

térmica se torne indispensável ao bom funcionamento da rede de distribuição de energia enquanto 

não forem desenvolvidas as capacidades de armazenamento. No entanto, isso não significa que as 

fontes renováveis não possam ter uma maior participação na geração de energia elétrica na Ilha do 

Sal, em condições normais de procura/consumo. O Plano Diretor do Setor Elétrico 2018-2040 indica 

que estão previstos investimentos para ampliar a participação de fontes renováveis na matriz 

energética da Ilha do Sal, com a possibilidade de incluir a energia das ondas marítimas. 

Por fim, este resumo procura dar resposta às perguntas referidas na secção 3 acima, e já refletem a 

análise decorrente do trabalho de campo: 

1. Em que medida os resultados alcançados concretizam os objetivos estratégicos identificados?  

Uma parte importante dos objetivos estratégicos da Política Setorial (ver a secção 4.1.1. 

Caracterização contextual) foram alcançados com a implantação da central fotovoltaica da Ilha do 

Sal. Ao ser a primeira a ser implantada no país, contribuiu decididamente para o aumento da 

penetração da energia renovável e alternativa, ao adicionar uma produção total de 20 430 483 

kWh entre 2011 e 2020, com uma média diária de 6 098 kWh no período compreendido entre 

2011 e 2019. Também contribuiu para uma maior eficiência do setor energético ao gerar energia 

elétrica a um custo unitário mais baixo (como indicam os pontos Eficiência, e Preço da energia 

elétrica para o consumidor, acima). Esse custo unitário mais baixo permitiu à Electra uma redução 

de custos de produção de cerca de 8,5M EUR no período de dez anos desde a implantação da 

central fotovoltaica (ver ponto Eficiência, acima). Para além disso, permitiu a adoção, pela 

primeira vez em Cabo Verde, de tecnologia alternativa para a geração de energia de fonte 

fotovoltaica. 

 

2. Os investimentos objeto desta avaliação teriam sido concretizados caso não tivessem sido 

contratualizadas as linhas de crédito em apreço? 

É possível que a ausência da linha de crédito em apreço tivesse levado o Governo de Cabo Verde 

a procurar financiamento junto a outras entidades de crédito como, por exemplo, o Banco 

Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial ou o Banco Europeu de Investimentos. Porém, é 

pouco provável que outras entidades de crédito tivessem concedido um empréstimo com as 

mesmas condições de prazo e termos 33 , atempadamente. Assim, é razoável afirmar que o 

financiamento com recursos financeiros da linha de crédito em apreço foi de vital importância 

para a realização do investimento. 

 

 
33 Despacho n.o 18688/2009, Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, publicado no Diário da 
República, 2.ª Série – n.º 156, de 13 de agosto de 2009. 
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3. Que fatores, internos ou externos, influenciaram o cumprimento dos objetivos?  

Internamente, o desejo do Governo de Cabo Verde em reduzir o consumo de combustíveis fósseis 

para a geração de energia elétrica e, por conseguinte, reduzir o défice da balança comercial do 

país certamente contribuíram para que o objetivo de aumentar a penetração das energias 

renováveis no país fosse cumprido. No âmbito externo, é provável que o Acordo de Paris, do qual 

Cabo Verde faz parte, também tenha jogado um papel decisivo na medida em que o país assumiu 

o compromisso de reduzir a emissão de gases de efeito de estufa. 

 

4. Em que medida as intervenções corresponderam às políticas do Governo de Cabo Verde? 

O financiamento para a construção da central fotovoltaica através da linha de crédito em apreço 

encaixa-se plenamente na visão do Governo de Cabo Verde para o setor, que se baseia em 

“Construir um setor energético seguro, eficiente, sustentável e sem dependência de combustível 

fóssil” (ver Secção 4.1.1. Caracterização contextual acima) e que responde à política setorial da 

época em que o projeto foi implantado, assim como à política setorial atual. 

 

5. Qual o impacto direto deste projeto em termos de: 

• Reforço de infraestruturas? → O impacto direto é real na medida em que adicionou 

capacidade ao sistema de geração de energia elétrica na Ilha do Sal que, até a implantação 

da central fotovoltaica, dependia exclusivamente de geração de fonte térmica, baseada no 

consumo de combustíveis fósseis. 

• Aumento do emprego? → O projeto para a construção da central fotovoltaica não tinha 

como objetivo a criação de emprego e, portanto, não seria adequado avaliar se a central 

fotovoltaica contribuiu para o aumento de emprego na Ilha do Sal. Dito isto, importa dizer 

que criou postos de trabalho vinculados à operação e manutenção da central fotovoltaica34. 

Em setembro de 2016, a Electra contratou a APP para o serviço de gestão e manutenção da 

central fotovoltaica, fazendo um uso adequado da capacidade que a APP desenvolveu por 

operar a sua própria central solar na Ilha do Sal, assim como centrais fotovoltaicas em 

outras ilhas de Cabo Verde, mediante concessões.  

• Ambiente? → O impacto positivo da central fotovoltaica no ambiente é real e incontestável, 

na medida em que contribuiu para evitar a emissão de gases de efeito de estufa para a 

atmosfera, na ordem das 14 445 toneladas métricas de CO2 durante os dez anos de 

funcionamento (ver a rubrica acima intitulada Eficiência, na Secção 4.1.2. Análise). 

• Desenvolvimento de capacidades? → A implantação da central fotovoltaica contribuiu 

para o desenvolvimento de novas capacidades relativamente aos serviços de operação e 

manutenção, já que essas capacidades não estavam disponíveis anteriormente. 

• Efeitos na economia portuguesa, nomeadamente no que se refere à dinamização e 

diversificação das exportações portuguesas de bens e serviços para Cabo Verde? → É 

possível afirmar que os efeitos na economia portuguesa foram positivos na medida em que 

o projeto de implantação da central fotovoltaica esteve a cargo de uma empresa 

portuguesa e utilizou serviços de engenharia e insumos materiais comprados no mercado 

 
34 Um resultado qualitativo estabelecido pelo inquérito realizado pela equipa de avaliação, que poderá vir a ser 
reforçado em termos quantitativos, dado o pedido de informação específica dirigido à APP, nesse sentido. 
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português. Tudo indica que uma parte significativa do valor do investimento (13,9M EUR) 

tenha revertido para a economia portuguesa, nos anos da construção desta infraestrutura35. 

 

6. Em que medida o programa contribuiu para o desenvolvimento socioeconómico local?  

O contributo da central fotovoltaica para o desenvolvimento socioeconómico da Ilha do Sal deve 

ser considerado como parte do sistema elétrico e não isoladamente, já que em termos 

quantitativos, a produção da central responde por apenas 3% do total. A central fotovoltaica (2011) 

— e seu complemento de geração térmica em Palmeira — assim como o parque eólico (2012), 

reforçaram a capacidade do sistema elétrico da Ilha do Sal, permitindo à Electra responder ao 

aumento da procura por eletricidade verificada ao longo dos últimos dez anos a um menor custo. 

Esse aumento da procura deve-se sobretudo ao crescimento das atividades turísticas na Ilha do 

Sal que, por sua vez, fez crescer o número de empregos nesse ramo de atividade e, também, o PIB 

per capita de 591 369 ECV, que está acima da média do país (ver a rubrica acima intitulada 

Relevância, na Secção 4.1.2. Análise). Portanto, é possível afirmar que o sistema elétrico 

contribuiu para criar as condições para o desenvolvimento socioeconómico da Ilha do Sal. 

 

7. Em que medida as intervenções no domínio das infraestruturas criaram condições para: 

• Melhorar as condições de vida das populações locais? → O sistema de distribuição de 

energia elétrica na Ilha do Sal tem cobertura de 100% da população e, portanto, é possível 

dizer que esse sistema contribui para melhorar as condições de vida da população local. 

Esta também conta com abastecimento de água disponibilizado pela Electra que utiliza 

energia elétrica para dessalinizar a água e torná-la apta para o consumo humano. Os 

inquéritos feitos aos moradores da Ilha do Sal durante a visita ao terreno revelam que 49% 

dos entrevistados disseram que a maior disponibilidade e fiabilidade do serviço de energia 

elétrica permitiu um aumento da produtividade dos agregados familiares, enquanto 67% 

deles disseram que possibilitou a compra de eletrodomésticos, como pode ser observado 

nos gráficos da Figura 11 abaixo. Esses dados confirmam o efeito positivo do reforço da 

capacidade do sistema elétrico da Ilha do Sal, permitindo melhorar as condições de vida das 

populações locais. 

 

 

 
35 Com base na fatura n.º 2009036 da TRC, de 30/12/2009. 
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Figura 11: Perceção de impacto do sistema energético sob produtividade e consumo dos agregados familiares 

 
Fonte: Inquéritos (2021) 

 

• Melhorar a balança comercial? → A redução dos custos de produção da energia elétrica, 

por parte da Electra, advinda da utilização de uma fonte renovável no montante estimado 

de 8,5M EUR, tem um efeito positivo direto sobre a balança comercial de Cabo Verde, na 

medida em que permitiu uma redução da importação de combustíveis fósseis no mesmo 

montante. Indiretamente, ao criar as condições para um aumento significativo das 

atividades ligadas ao turismo, o reforço do sistema elétrico da Ilha do Sal possibilitou uma 

maior entrada de divisas, o que certamente contribuiu para melhorar a balança comercial 

do país. 

 

8. Em que medida as intervenções contribuíram para melhorar as condições no setor do turismo?  

Como referido acima, ao fazer parte do sistema elétrico da Ilha do Sal, a central fotovoltaica 

contribuiu para aumentar a capacidade de produção desse sistema e, com isso, criar as condições 

necessárias para o crescimento das atividades ligadas ao turismo. O Anuário Estatístico de Cabo 

Verde de 2018 (INE, 2018) indica que, para a Ilha do Sal, houve um crescimento significativo do 

número de pessoas empregadas no setor do turismo, passando de 2 938 pessoas em 2014, para 5 

068 pessoas em 2018, o que representa um crescimento de 72,5% em apenas quatro anos. 

Os dados do INECV para a Ilha do Sal mostram, como pode ser visto na Figura 12, abaixo, que 

houve um crescimento sustentado da capacidade de alojamento36 de 1999 a 2019. Na média, a 

taxa de crescimento anual da capacidade de alojamento na Ilha do Sal foi de 6,5%, de 2011 a 2019, 

registando um pico de crescimento em 2014 com uma taxa de 19,3%, relativamente ao ano 

anterior. 

 

 
36  O INECV define capacidade de alojamento como sendo o “número máximo de indivíduos que os 
estabelecimentos podem alojar num determinado momento ou período. Na hotelaria, é determinado através do 
número de camas, considerando como duas as camas de casal. Esta capacidade é a existente ou a disponível, 
visto que não se consideram os estabelecimentos encerrados.”  
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Figura 12: Capacidade de alojamento na Ilha do Sal, 1999-2019 

 
Fonte: INECV (2021) 

 

Importa referir que, em 2019, a Ilha do Sal tinha a maior distribuição de camas disponíveis em 

Cabo Verde com 45,4% do total como pode ser visto na Figura 13. 

 

Figura 13: Distribuição de camas disponíveis por ilha (2019) 

 

Fonte: INECV – Estatísticas do Turismo (2019) 

 

9. Qual a probabilidade de os resultados das intervenções serem sustentáveis? 

Como referido anteriormente (ver a rubrica intitulada Sustentabilidade, na Secção 4.1.2.), a 

sustentabilidade do investimento no projeto da central fotovoltaica da Ilha do Sal foi demonstrada 

até ao presente momento, na medida em que se encontra em operação, sendo possível vislumbrar 

a sua sustentabilidade no futuro por três motivos: a) o papel importante da central fotovoltaica 

na diversificação da matriz energética da Ilha do Sal; b) o baixo custo de produção de energia 

elétrica face à fonte térmica; c) o contrato de manutenção da central fotovoltaica firmado entre a 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
C

ap
ac

id
ad

e 
d

e 
al

o
ja

m
en

to

Ano

Figura 1 - – Distribuição de camas disponíveis por Ilha (%, 2019) 

45,4% 

      Maio   Brava    S. Nicolau    Fogo        S. Antao  S.Vicente  Santiago   Boavista    Sal 

 



   
 

48 
 

Electra e a APP que também opera uma central solar própria de 1 356 kWp de capacidade, tendo 

desenvolvido uma boa capacidade técnica para cumprir essa função.  

De igual maneira, é expectável que a capacidade instalada da central fotovoltaica seja aumentada 

no futuro para atender a um possível aumento da procura e, eventualmente, chegar ou 

ultrapassar os 5 MW, que foi a capacidade inicialmente pensada para a referida central. O Plano 

Diretor do Setor Elétrico 2018-204037 parece assegurar a sustentabilidade do investimento na 

medida em que preconiza um aumento da penetração das energias de fonte renovável e define a 

meta de superar os 50% até o ano de 2030. 

 

  

 
37 Aprovado pelo Conselho de Ministros mediante Resolução n.º 39/2019, de 8 de abril. 
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4.2. BARRAGENS 

 

4.2.1. CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL 

Em 2010, e dada a importância da temática da água em Cabo Verde, foi decidido implementar o Plano 

de Ação para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (PAGIRE)38 pelas autoridades governativas de 

então e, neste âmbito, foi planeada a construção de 12 barragens. Destas, foram construídas seis com 

o apoio de uma linha de crédito do Estado português (Saquinho, Figueira Gorda, Faveta, Canto Cagarra, 

Banca Furada e Salineiro), e outras duas com o apoio do Banco Árabe de Desenvolvimento (BAD) 

(Flamengos e Principal). Esta avaliação de impacto foca-se em duas dessas barragens: a do Saquinho 

e a da Figueira Gorda, construídas entre 2011 e 2014, na Ilha de Santiago. 

É de salientar que a avaliação de impacto de uma infraestrutura deste tipo e neste contexto torna-se 

desafiante. Na verdade, trata-se de um investimento com um tempo de vida útil bastante longo, 

acrescendo que a sua utilidade se encontra fortemente dependente de um conjunto de investimentos 

acessórios e de alteração de práticas agro-culturais, ainda em curso. Assim sendo, pretende-se 

oferecer uma avaliação cuidadosa, exaustiva e realista, de modo a assegurar que as suas conclusões 

e recomendações sejam construtivas, esclarecedoras e úteis para todos os interessados nos 

resultados deste estudo. 

Em particular, procurar-se-á olhar de uma forma mais abrangente e integrada para as duas barragens 

no âmbito do PAGIRE e de outros investimentos relacionados. Tal implica ir para além do 

imprescindível impacto direto da mobilização de água para a agricultura de regadio. Contemplam-se, 

adicionalmente, os seus impactos indiretos noutros meios de mobilização de água, quer para a 

agricultura, quer para outros fins, e sem nunca perder de vista o percurso que Cabo Verde terá de 

percorrer para enfrentar o seu sério desafio de gestão de recursos hídricos. 

Em termos geográficos, a Ilha de Santiago, localizada na região climatológica saheliana, caracteriza-se 

por uma reduzida precipitação concentrada num regime de monção. Não tendo rios com fluxo de água 

continuo, mas apenas ribeiras temporárias, onde tipicamente o fluxo de água cessa poucos meses 

após o fim da estação das chuvas. 

 

 
38 PAGIRE – Plano de Ação para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos – I Série, n.º 45, Sup. 2.º, Boletim 
Oficial da República de Cabo Verde – 24/11/2010. 
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Figura 14: Imagem da Ilha de Santiago 

 

Fonte: Bing Maps 

 

As duas barragens analisadas no âmbito deste trabalho estão localizadas em vertentes opostas da Ilha 

de Santiago (Figura 14). A precipitação nesta Ilha está ligada aos ventos dominantes, que por efeito 

orográfico provocam precipitação na vertente exposta aos ventos. Assim, a vertente nordeste da Ilha 

tem em média uma precipitação maior, enquanto a vertente sudoeste tem menos precipitação. 

A barragem da Figueira Gorda, localizada na Ribeira da Boa Ventura, concelho de Santa Cruz, está na 

vertente nordeste da Ilha, a mais chuvosa. Assim, em condições normais, é expectável que tenha uma 

maior disponibilidade hídrica. Por outro lado, a barragem do Saquinho está localizada na vertente 

oeste da Ilha, no concelho de Santa Catarina. Recolhe água da Ribeira das Águas Podres que tem a sua 

origem ainda na vertente nordeste, beneficiando também de precipitação ligada ao regime orográfico. 

Apesar de o PAGIRE preconizar em 2010 a construção de doze novas barragens, apenas se 

materializaram oito. E, destas oito, apenas cinco (Saquinho, Figueira Gorda, Faveta, Flamengos e 

Principal) se mostraram capazes de criar uma albufeira explorável39. Antes de partir para os resultados, 

importa reforçar o contexto em que estes investimentos aconteceram.  

 
39 As restantes três (Salineiro, Banca Furada e Canto Cagarra) enfrentaram problemas de diversa natureza, 
estando o seu processo de construção a ser alvo de uma comissão de inquérito parlamentar. Fonte: CPI decide 
quem ouvir sobre construção de barragens – https://expressodasilhas.cv/politica/2020/02/06/cpi-decide-quem-
ouvir-sobre-construcao-de-barragens/67843 
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O investimento nas barragens em Cabo Verde teve por base uma autoavaliação pragmática e realista 

da realidade do país, espelhada no PAGIRE. Sinteticamente, é destacado o facto da chuva se 

concentrar em enxurradas, sendo em grande parte perdida para o mar (entre 1/3 a 1/2)40 e não tendo 

assim oportunidade de se infiltrar no terreno, enquanto simultaneamente provoca estragos e muita 

disrupção no caminho por onde passa. Num contexto de aquecimento global, que aumenta a incerteza 

climática e poderá agravar os períodos de seca, a capacidade de armazenar água torna-se ainda mais 

importante, particularmente numa conjuntura de alguma insegurança alimentar, que ainda tem 

memória viva dos períodos de escassez dos anos 70 e 8041. 

O contexto climático de Cabo Verde é particularmente exigente para as barragens, dado que a 

extrema aridez do país e o seu regime de chuvas de monção pode fazer com que a barragem passe de 

completamente vazia a cheia em poucas horas. Ou seja, este contexto é muito mais exigente para este 

tipo de infraestrutura, pois não só coloca mais pressão na infraestrutura física, como também potencia, 

em muito, o assoreamento da albufeira. Simultaneamente, a geologia ígnea das ilhas cria incertezas 

adicionais em relação ao comportamento dos solos e das rochas mães onde a albufeira irá assentar, 

podendo estes ser demasiado permeáveis para a instalação destas infraestruturas sem onerosos 

investimentos adicionais. 

Consciente da escassez dos recursos hídricos e da necessidade da proteção do solo, logo após a 

independência, o governo cabo-verdiano encetou um conjunto de ações de proteção do solo, de 

aumento de infiltração de água e de uma maior mobilização da mesma. Estas, executadas no âmbito 

da então Frentes de Alta Intensidade de Mão-de-Obra, consistiram na plantação de perímetros 

florestais e de obras de retenção de solos, entre outras42. 

Ainda hoje é bem visível o impacto destas políticas, particularmente na parte norte da ilha de Santiago, 

mais montanhosa, e consequentemente, mais exposta à erosão hídrica, onde são ubíquos os 

patamares de retenção de solos, os socalcos de infiltração, as acácias e as plantas de agave 

introduzidas e plantadas no âmbito destas ações.  

Toda a política de desenvolvimento rural de Cabo Verde tem procurado contribuir para a 

profissionalização do setor, para a substituição de culturas de subsistência por outras mais geradoras 

de valor e o aumento da segurança alimentar43. Estes objetivos não podem ser alcançados sem um 

aumento da disponibilidade hídrica e da eficiência da utilização da própria água. 

É com base nesta análise, e reforçada pelos sucessos da barragem do Poilão – que foi a primeira 

barragem a ser finalizada em 2006 – que se opta assim em Cabo Verde pelo investimento neste tipo 

de infraestruturas. Seria desejável que tomada esta decisão, Cabo Verde tivesse modelos de sucesso 

– referências internacionais comparáveis – que pudesse seguir. Ou seja, modelos de barragens 

aplicadas no mesmo enquadramento edafoclimático, com as quais pudesse aprender as práticas de 

gestão e retirar lições aprendidas. No entanto, as barragens são praticamente inexistentes na região 

climática saheliana44. Existem barragens noutros contextos áridos, de reduzida precipitação, mas não 

 
40 O desafio dos recursos hídricos em Cabo Verde – Shahidian, S.; Serralheiro, R.P.; Serrano, J.; Sousa, A. 
41 Silencia-se a fome, mesmo que esteja a acontecer – https://expressodasilhas.cv/pais/2019/11/30/silencia-se-
a-fome-mesmo-que-esteja-a-acontecer/66871 
42 Coerência das políticas para o desenvolvimento – Desafio para uma cidadania activa em Cabo Verde – Um 
estudo de caso no setor Agro-pecuário - https://issuu.com/imvf/docs/estudo_de_caso_agricultura_final  
43 Coerência das políticas para o desenvolvimento – Desafio para uma cidadania activa em Cabo Verde – Um 
estudo de caso no setor Agro-pecuário - https://issuu.com/imvf/docs/estudo_de_caso_agricultura_final  
44 Cost-benefit-analysis: case study on small-scale dams, Hodh el Gharbi/South-Eastern Mauritania – 
https://wocatpedia.net/wiki/Cost-benefit-analysis:_case_study_on_small-
scale_dams_Hodh_el_Gharbi_/_South-Eastern_Mauritania 

https://expressodasilhas.cv/pais/2019/11/30/silencia-se-a-fome-mesmo-que-esteja-a-acontecer/66871
https://expressodasilhas.cv/pais/2019/11/30/silencia-se-a-fome-mesmo-que-esteja-a-acontecer/66871
https://issuu.com/imvf/docs/estudo_de_caso_agricultura_final
https://issuu.com/imvf/docs/estudo_de_caso_agricultura_final
https://wocatpedia.net/wiki/Cost-benefit-analysis:_case_study_on_small-scale_dams_Hodh_el_Gharbi_/_South-Eastern_Mauritania
https://wocatpedia.net/wiki/Cost-benefit-analysis:_case_study_on_small-scale_dams_Hodh_el_Gharbi_/_South-Eastern_Mauritania
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onde esta está aliada a um regime muito incerto e variável de precipitação de monção, onde por vezes 

em poucas horas se concretiza toda a precipitação do ano (ou mesmo de vários anos). 

A experiência cabo-verdiana é assim única e pioneira. Portanto, o contexto edafoclimático específico 

é também um ponto importante que deve ser tido em conta na interpretação dos resultados da 

avaliação de impacto. 

Outro aspeto importante, para além da disponibilidade de água, é a eficiência da utilização da mesma. 

As políticas cabo-verdianas têm procurado atuar também sobre esse eixo, nomeadamente 

procurando substituir as práticas de irrigação por alagamento por irrigação gota-a-gota, que tem uma 

eficiência superior. Com este objetivo, em dezembro de 2020 foi criada a subvenção gota-a-gota, que 

financia em 50% a instalação de sistemas de irrigação gota-a-gota. Esta linha de crédito de 120 000 

mil CVE é gerida pela empresa Água de Rega (AdR), empresa pública criada em março de 2020, e que 

tem por objetivo a gestão da água com fins de irrigação. Até à criação da AdR, a gestão deste recurso 

hídrico era da responsabilidade da ANAS, que doravante terá um papel de regulação do setor. 

As competências da AdR foram reforçadas em junho de 2021, com o Decreto-Lei n.º 47/2021, Boletim 

Oficial da República de Cabo Verde, Série I, n.º 59, de 10 de junho, que concede à AdR o serviço de 

gestão, exploração e distribuição dos recursos hídricos para a rega e revoga todas as concessões 

passadas de exploração de poços, furos e galerias emitidas a particulares. 

Um dos pontos apontados pelos interlocutores conhecedores da matéria auscultados é que uma das 

barreiras para a adoção da rega gota-a-gota reside no seu elevado custo (cerca de 300 mil CVE por 

hectare) e que, mesmo com a atual subvenção, o custo continua a ser muito elevado e, 

consequentemente, impeditivo. De facto, à data da reunião realizada com a AdR (em 29/06/2021) e 

findo o primeiro semestre da sua existência, a linha de crédito tinha tido apenas uma taxa de execução 

de 3%. 

 

Barragem da Figueira Gorda 

A barragem da Figueira Gorda, localizada no concelho de Santa Cruz, foi construída em 2014 pela 

empresa Conduril Engenharia, tendo por base o projeto da Norvia – Consultores de Engenharia e da 

Cenor – Projetos de Engenharia, com o custo total de 3,5M EUR. 

É uma barragem do tipo de gravidade de alvenaria com núcleo central de betão armado. Tem uma 

altura total de 25 metros e um comprimento de 138 metros. O seu volume útil é de 1 455 000 m3 (à 

data da construção) e tem um caudal anual de 1 819 000 m3. 

Capta a água da Ribeira da Boa Ventura, cuja bacia hidrográfica tem 20,2 km2. Tem uma altura máxima 

de 700 metros e mínima de 65 metros, tendo um declive médio na linha principal de 0,033 m m-1. 

 

Barragem do Saquinho 

A barragem do Saquinho localiza-se no concelho de Santa Catarina. Foi construída em 2013 pela 

empresa Elevo, tendo por base o projeto da Norvia – Consultores de Engenharia e da Cenor – Projetos 

de Engenharia, com o custo total de 4,3M EUR. 

É uma barragem do tipo arco de gravidade em betão, tendo sido a primeira barragem em betão 

construída em Cabo Verde. Tem uma altura total de 35 metros e um comprimento de 138 metros. O 

seu volume útil é de 563 000 m3 (à data da construção) e tem um caudal anual de 704 830 m3. 
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Capta a água da Ribeira das Águas Mortas, cuja bacia hidrográfica tem 13,76 km2. Tem uma altura 

máxima de 700 metros e mínima de 290 metros, tendo um declive médio na linha principal de 

0,07 m m-1. 

 

4.2.2. ANÁLISE 

Para a elaboração do presente trabalho recolheu-se bastante documentação ligada à temática das 

barragens e gestão de recursos hídricos. A diáspora cabo-verdiana a estudar no exterior, consciente 

da importância desta temática para a sua realidade, tem sido particularmente prolífera na elaboração 

de teses e dissertações que cobrem os mais variados aspetos da gestão de recursos. Alguns desses 

estudos assentam em pesquisa original elaborada no terreno, o que em muito contribui para oferecer 

uma perspetiva realista sobre o que ocorre em Cabo Verde. Apesar desses estudos não se focarem 

em particular nas duas infraestruturas em questão, muitos dos temas abordados são transversais à 

realidade de Cabo Verde e, em particular, à da Ilha de Santiago, tendo contribuindo para construir 

uma visão representativa da realidade do terreno. 

Simultaneamente, por intermédio dos interlocutores cabo-verdianos, obtiveram-se três estudos 

particularmente importantes para este trabalho. Primeiramente, o Estudo do desenvolvimento rural 

integrado das bacias Hidrográfica da Ilha de Santiago da República de Cabo Verde, elaborado pela 

JICA em 2010, mais focado na barragem do Poilão, já existente à data, e que terá contribuído para 

moldar o PAGIRE. Adicionalmente, os projetos de aproveitamento hidroagrícola das duas barragens, 

elaborados pelas empresas TPF/Agroges em 2014, ajudam a captar uma imagem concreta do que 

estava planeado aquando da construção das barragens. 

Quanto às imagens de satélite, utilizam-se duas fontes distintas: a sequência de imagens disponíveis 

no Google Earth/Google Maps, BingMaps e as imagens do satélite da Agência Espacial Europeia, 

Sentinel 2, disponíveis na página Sentinel Hub. As imagens do Sentinel 2 têm uma resolução que vai 

de 2 a 10 metros, o que dadas as reduzidas dimensões das parcelas dos agricultores, nas regiões em 

questão, impossibilita identificar e acompanhar os ciclos agro-culturais. Desta forma, esta base de 

dados foi utilizada com o filtro Agriculture, um filtro desenhado especificamente para acompanhar e 

distinguir o crescimento vegetativo ativo característico das culturas agrícolas. Esta base de dados de 

imagens, dado o enquadramento árido de Cabo Verde, permite distinguir e identificar as áreas 

cultivadas com recurso a irrigação. 

Já as imagens da base de dados do Google Earth têm uma resolução superior, sendo que em alguns 

casos pode chegar a 15 centímetros, o que permite identificar detalhes na superfície. No entanto, não 

é possível acompanhar ciclos agro-culturais e identificar com segurança as áreas cultivadas, dada a 

sequência de imagens disponíveis não ser tão frequente e esta apenas estar disponível no espectro 

visível. Porém, combinando as duas fontes e reforçando-as com informação recolhida por outros 

meios, foi possível construir uma imagem muito fidedigna da realidade. 

Para a elaboração do presente relatório recolheu-se mais de uma dezena de testemunhos, de 

interlocutores cabo-verdianos e portugueses, envolvidos quer na fase de construção das barragens, 

quer posteriormente. Procurou-se ter uma visão global e representativa da realidade, entrevistando 

quer decisores locais ligados ao Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), à ANAS e à AdR. 

Entrevistaram-se ainda os investigadores que, no âmbito da sua pesquisa, se cruzaram com estas 

infraestruturas e que são detentores de uma visão refletida sobre as mesmas, bem como da sua 

utilidade. 
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Simultaneamente, aquando do trabalho de campo foi também realizado um conjunto de visitas a 

instituições locais e às próprias duas infraestruturas, o que permitiu verificar in loco a realidade do 

terreno. 

As entrevistas pautaram-se por uma abordagem aberta nas conversas havidas, podendo os respetivos 

interlocutores desenvolver livremente o seu raciocínio, sem nunca verem o seu discurso dirigido e 

apenas interpelados quando era necessário clarificar alguma questão pontual. 

Estas serviram ainda de guia para a recolha de informação, pois no final de cada entrevista pediu-se 

ativamente a cada entrevistado que indicasse que fontes adicionais de informação deveriam ser 

consultadas e/ou que outros interlocutores deveriam ser contactados. Esta estratégia revelou-se 

crucial na construção de uma malha capilar de recolha de informação que deu suporte ao presente 

relatório. 

Dada a forma pública como o processo de construção das barragens se desenvolveu, cruzou-se a 

informação recolhida com notícias da imprensa local, sempre que possível. Estas notícias permitiram, 

em muitas situações, confirmar a informação recolhida por outros meios e oferecer inclusivamente 

pistas sobre para onde melhor dirigir a busca de informação adicional. 

Finalmente, com vista a aferir a realidade do terreno de uma forma mais direta, foram efetuados 

inquéritos no terreno aos seguintes interlocutores: 

• Agricultores (Saquinho: 50, Figueira Gorda: 81) 

• Rabidantes (pequenas comerciantes de produtos agrícolas) (Saquinho: 9, Figueira 

Gorda: 23) 

• Comerciantes de fatores de produção (região do Saquinho: 2, Figueira Gorda: 5, 

ambas as regiões: 3) 

A título de esclarecimento, convém ainda salientar que um inquérito refere-se à aplicação do 

questionário fixo, contendo perguntas selecionadas para elucidar sobre aspetos concretos. Por sua 

vez, uma entrevista refere-se a uma conversa mais ou menos livre, com um interlocutor detentor de 

conhecimento e experiência profissional específica, que é relevante para os objetivos da análise 

levada a cabo. 

 

Barragem da Figueira Gorda 

Situação pré-construção: Para a construção da barragem da Figueira Gorda foi escolhida uma zona da 

Ribeira de Santa Cruz (Figura 15), onde o terreno é naturalmente estreito entre dois maciços rochosos, 

originando a área ideal para a instalação da barragem. Nesta zona existia já uma barragem 

subterrânea que fornecia água à zona a jusante. No entanto, aquando da construção e alertados pelos 

agricultores de Ribeirão Boi e pelos técnicos do MAA, houve o cuidado de evitar que esta fosse 

danificada, continuando a fornecer água aos agricultores que estão a jusante da barragem. 
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Figura 15: Localização da barragem da Figueira Gorda (28/01/2004) 

 

Fonte: Google Earth 

 

Surgiram alguns problemas de cariz social com a construção da barragem. Com o enchimento da 

barragem algumas habitações iam ficar submersas e a povoação de Rebelo ia ficar isolada, ficando a 

estrada de acesso submersa pela albufeira. Para além disso, a área submersa era uma importante área 

de cultivo e de sustento para as comunidades de Boa Ventura e de Rebelo. Previa-se que cerca de 30 

famílias tivessem de ser realojadas (Figura 16)45. Desconhece-se, contudo, a existência de uma análise 

custo/benefício que também pudesse incorporar e interpretar esta questão. 

 
45 Espaços de afrontamento entre as dúvidas do presente e a as incertezas do futuro na comunidade de Boa 
Ventura, Figueira Gorda, Ilha de Santiago, Cabo Verde, por Vladmir Antero Delgado Silves Ferreira (2016). 
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Figura 16: Enquadramento pré-construção da barragem da Figueira Gorda (28/01/2004) 

 

Fonte: Google Earth 

 

Estava inicialmente planeada a construção, associada à construção da barragem, de um novo 

complexo habitacional na Achada Bel Bel, a jusante da barragem, em meio rural. Esta nunca chegou a 

avançar, acabando as famílias que aí residiam a serem realojadas em habitações sociais (projeto “Casa 

para todos”) na povoação Pedra Badejo. Retiradas da sua área e privadas dos seus meios de sustento, 

como a agricultura e alguma pequena pecuária, estas famílias, de acordo com vários dos testemunhos 

recolhidos, tiveram vários problemas sociais e algumas ainda estão em processo de adaptação à vida 

em meio urbano. 

A escolha deste local para a construção da barragem não se prende exclusivamente com a orografia 

do terreno. A jusante deste local, compreendendo a área que tem por objetivo ser irrigada com a água 

da barragem, situam-se os terrenos da atual Cooperativa Justino Lopes (CoopJL). Esta instituição, que 

tem por origem a Sociedade Agrícola e Comercial Santa Filomena (SACOFIL), foi ocupada pelos 

trabalhadores e transformada na propriedade estatal Justino Lopes em 1974. Em 1986, esta é 

reorganizada transformando-se na Empresa Agro-Industrial Justino Lopes, EP46. Durante os anos 80, 

esta empresa afirmou-se como o “celeiro de Cabo Verde”, expressão usada por muitos dos 

interlocutores contactados, exportando inclusivamente bananas para Portugal. É também durante 

esse período que a empresa se especializa na suinicultura e na sua transformação, com apoio das 

cooperações jugoslava e austríaca, ficando conhecida pela qualidade dos seus produtos. 

Em 1994, a empresa é privatizada por decisão política. No entanto, na sequência de uma maior 

liberalização do mercado, bem como da exaustão e salinização dos poços (estes terrenos estão a um 

nível muito baixo e em grande proximidade do mar e, como tal, são muito sensíveis à salinização), 

deixou de ser possível produzir algumas culturas, entre elas a banana. Assim, a empresa entrou em 

 
46 Pecuária Ontem, Hoje e Amanhã, n.º 2, dezembro de 2012. 

Zona irrigada 

pela barragem 

subterrânea 

Barragem 

subterrânea 

Habitações submersas 
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Habitações isoladas 
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dificuldades e posteriormente faliu. Diversos antigos colaboradores continuaram a trabalhar os 

terrenos formando uma cooperativa com o mesmo nome, a CoopJL.  

No entanto, o sucesso da antiga empresa aparentemente nunca saiu do imaginário cabo-verdiano, 

ressurgindo o tema da sua recuperação frequentemente em diversos contextos47. Julga-se que esta 

consideração ajude a explicar a opção por esta localização, escolha essa que teve o objetivo claro de 

repor a água que deixou de estar disponível devido à salinização dos poços e, assim, criar as condições 

para a recuperação da instituição. 

 

Situação atual: Analisando a Figura 17, pode verificar-se que existem atualmente diversas zonas 

agrícolas na região. Assim, a grande área cultivada entre as povoações de Santa Cruz e Cancelo 

corresponde à CoopJL e aos terrenos do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário 

(INIDA). Para além destes terrenos, pode observar-se agricultura de regadio a montante da barragem 

e na região de Ribeirão Boi, uma zona no leito da Ribeira, de terrenos mais profundos, frescos e ricos. 

A esta zona é fornecida água originária de uma barragem subterrânea situada no sopé da parede da 

barragem da Figueira Gorda (Figura 18). Já na Achada Bel Bel, pratica-se agricultura de sequeiro. 

 
47 Governo quer recuperar Justino Lopes – https://www.governo.cv/governo-quer-recuperar-justino-lopes/ 

Santa Cruz: Governo vai reactivar a cooperativa Justino Lopes em parecia com edilidade e investidores privados 
– https://inforpress.cv/santa-cruz-governo-vai-reactivar-a-cooperativa-justino-lopes-em-parecia-com-
edilidade-e-investidores-privados/ 
Entrevista a Carlos SIlva: Reactivação de Justino Lopes é crucial para desenvolvimento de Santa Cruz – 
https://inforpress.cv/entrevista-reactivacao-de-justino-lopes-e-crucial-para-desenvolvimento-de-santa-cruz-
carlos-silva/ 

https://www.governo.cv/governo-quer-recuperar-justino-lopes/
https://inforpress.cv/santa-cruz-governo-vai-reactivar-a-cooperativa-justino-lopes-em-parecia-com-edilidade-e-investidores-privados/
https://inforpress.cv/santa-cruz-governo-vai-reactivar-a-cooperativa-justino-lopes-em-parecia-com-edilidade-e-investidores-privados/
https://inforpress.cv/entrevista-reactivacao-de-justino-lopes-e-crucial-para-desenvolvimento-de-santa-cruz-carlos-silva/
https://inforpress.cv/entrevista-reactivacao-de-justino-lopes-e-crucial-para-desenvolvimento-de-santa-cruz-carlos-silva/
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Figura 17: Áreas relevantes à volta da barragem da Figueira Gorda (19/07/2019) 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 18: Situação a jusante da barragem da Figueira Gorda, em Ribeirão Boi (13/03/2021) 

 

Fonte: Professor Arlindo Rodrigues, Universidade de Cabo Verde 
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Figura 19: Extensão máxima da albufeira da Figueira Gorda (28/01/2017) 

 

Fonte: Google Earth 

 

Tal como previsto, pode observar-se que, quando plenamente cheia, a albufeira da barragem da 

Figueira Gorda inunda completamente os terrenos agrícolas de Boa Ventura, isolando a povoação do 

Rebelo (Figura 19). Na Figura 20, pode observar-se que apesar das pessoas terem sido desalojadas 

dos seus terrenos e em alguns casos das suas casas, estas regressaram e retomaram o cultivo dos 

terrenos no limiar da albufeira após a construção da barragem e, em alguns casos, no próprio leito da 

albufeira (Figura 21). 

Habitação semi-submersa 

Povoação isolada 
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Figura 20: Foto a montante da barragem da Figueira Gorda (13/03/2021) 

 

Fonte: Professor Arlindo Rodrigues, Universidade de Cabo Verde 

 

Figura 21: Perspetiva do leito da barragem, colocado a descoberto pelo baixo nível da albufeira (13/03/2021) 

 

Fonte: Professor Arlindo Rodrigues, Universidade de Cabo Verde 

 

Aqui também se pode verificar que todas as culturas praticadas no leito da barragem são de ciclo curto, 

em antecipação de ter de se abandonar o cultivo devido ao enchimento da albufeira, resultante da 

estação das chuvas. Esta mesma ocupação do terreno é facilmente observável na imagem de satélite 
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da Figura 22, recolhida em junho de 2019. É também visível o caminho de acesso à povoação de 

Rebelo, que serpenteia pelas colinas no lado direito da figura. Vê-se que claramente continua a ser 

utilizado, indiciando que as populações terão regressado às suas habitações, pelo menos parcialmente. 

 

Figura 22: Albufeira da barragem da Figueira Gorda e zonas agricultadas (19/06/2019) 

 

Fonte: Google Earth 

 

Quanto à utilização da água da barragem, esta é distribuída pela rede de adução e vendida pela 

empresa AdR. Uma vez que as redes de adução secundária e terciária apenas foram concluídas e 

inauguradas a 1 de fevereiro de 202148, não são visíveis os seus efeitos à data da elaboração do 

presente relatório. No decorrer das entrevistas foi referido que esta rede apenas chega atualmente 

aos terrenos da CoopJL e do INIDA, localizados na várzea entre as povoações do Cancelo e de Santa 

Cruz (visíveis na Figura 17). 

Aquando da visita de campo ao INIDA (no dia 24/06/2021), a equipa foi informada que a rede ainda 

não entrou em funcionamento dado o baixo nível hídrico da barragem (Figura 23), não obstante esta 

ter sido inaugurada em fevereiro do corrente ano. 

 
48  Ulisses Correia e Silva inaugura Sistema de aproveitamento hidroagrícola de Faveta e Figueira Gorda – 
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-sistema-de-aproveitamento-hidroagricola-de-faveta-
e-figueira-gorda/ 

Terrenos cultivados no 

leito da albufeira 

https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-sistema-de-aproveitamento-hidroagricola-de-faveta-e-figueira-gorda/
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-sistema-de-aproveitamento-hidroagricola-de-faveta-e-figueira-gorda/
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Figura 23: Baixo nível da albufeira da barragem da Figueira Gorda (24/06/2021) 

 

É visível um tubo de tomada de água direta da albufeira, bem como alguma área cultivada no leito da albufeira. 

 

A empresa AdR pretende ainda iniciar o fornecimento de água também para os agricultores a 

montante da barragem, tendo instalado um conjunto de depósitos e rede de adução. Estes são 

alimentados com água da barragem e têm como objetivo simplificar o acesso dos agricultores de Boa 

Ventura à água de irrigação, deixando estes de estar dependentes de tubagens próprias, motobombas 

e combustível, algo nem sempre acessível a todos. 

Quando a barragem foi inicialmente construída, foi também instalada uma rede primária, que 

consistia num depósito de 1 000 m3 em colina, que permitiria por gravidade irrigar os terrenos da 

CoopJL. Vários dos testemunhos que recolhemos informaram-nos que esta apenas foi utilizada uma 

vez para irrigação de um bananal da CoopJL que, por salinização do seu poço, se encontrava em risco 

de se perder. Posteriormente, a água de irrigação foi faturada e cobrada pela ANAS à CoopJL, no valor 

de 1 400 000 ECV, não tendo esta última pago a totalidade do valor dadas as suas continuadas 

dificuldades financeiras. 

 

Quadro 7: Sequência de imagens de satélite da base de dados Sentinel249, com o filtro Agriculture, mostrando a 
evolução mensal da vegetação entre 15/08/2019 e 06/04/2021, na região da barragem da Figueira Gorda. Os 

terrenos da CoopJL, INIDA e Achada Bel Bel são visíveis nas imagens. 

 

15/08/2019 
Verifica-se o fim da estação 
seca de 2019. É possível ver 
agricultura de regadio nos 

terrenos CoopJL, 
imediatamente a jusante da 
barragem e na proximidade 

da albufeira.  

 
49 Sentinel Hub – https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
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04/10/2019 
Após as chuvas de setembro 
de 2019, é possível observar 

um desenvolvimento 
generalizado da vegetação. 

Em algumas zonas, esta pode 
ser caracterizada como 

cultura de sequeiro (Achada 
Bel Bel). 

 

03/11/2019 
Parte do desenvolvimento da 

vegetação está a abrandar. 
Apesar de passados dois 

meses das chuvas, a 
albufeira continua a crescer. 
Isto significa que esta não é 

apenas alimentada pelas 
chuvas, mas também por 

outros fluxos mais 
permanentes. 

 

13/12/2019 
A vegetação continua a 

secar, colocando em 
evidência as zonas irrigadas. 
Com o aumento da albufeira, 

deixaram de existir áreas 
cultivadas na sua bacia. São 

visíveis áreas com regadio na 
zona da CoopJL. 

 

01/01/2020 
A situação é semelhante à de 

dezembro de 2019. No 
entanto, começam a 

observar-se áreas cultivadas 
a montante da albufeira. 
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12/01/2020 
Com o recuar da albufeira, é 

possível observar áreas 
cultivadas no seu leito. 

 

01/02/2020 
A situação é semelhante à de 

janeiro. 

 

12/02/2020 
A situação é semelhante à 

dos meses anteriores. 

 

01/04/2020 
Há um recuo da albufeira, 
com expansão das culturas 

no seu leito. 
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01/05/2020 
A situação é semelhante à de 

abril. 

 

05/06/2020 
A situação é semelhante à de 
maio. No entanto, é possível 
observar que a albufeira está 
muito reduzida em relação à 

sua extensão máxima. 

 

10/07/2020 
A região está parcialmente 
coberta por nebulosidade. 
No entanto, é visível uma 
grande área cultivada no 

leito da albufeira. 

 

09/08/2020 
Terá havido alguma (pouca) 
precipitação durante julho 

de 2020. Apesar disso, a 
albufeira está praticamente 

seca e simultaneamente 
coberta de culturas. 
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03/09/2020 
Há intensificação de culturas 
de regadio na CoopJL. Não é 
possível observar a albufeira 

devido à nebulosidade. 

 

13/10/2020 
À semelhança de 2019, 

verifica-se um período de 
desenvolvimento vegetativo 
generalizado após o período 

das chuvas (não só de 
culturas agrícolas).  

É possível ainda observar 
alguns terrenos recém 

mobilizados na CoopJL e 
INIDA. 

 

02/11/2020 
Atinge-se a extensão máxima 

da albufeira neste ciclo. 

 

01/01/2021 
São bem visíveis os terrenos 
irrigados na CoopJL e INIDA, 
bem como os que estão nas 
proximidades da albufeira. 
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10/02/2021 
A situação é semelhante à de 

janeiro.  
Há intensificação do cultivo a 

montante e nas 
proximidades da albufeira. 

 

12/03/2021 
A situação é semelhante à de 

fevereiro, mantendo-se as 
mesmas tendências. 

 

06/04/2021 
A albufeira está a recuar, 

com terrenos a serem 
cultivados no seu leito. 

 

Com base na informação recolhida e no ciclo de cultura de agosto de 2019 a abril de 2021 apresentado 

no Quadro 7, é possível concluir que, apesar de ainda não ligadas diretamente à rede de adução da 

barragem, a área da CoopJL continua a ter agricultura de regadio. Esta sempre foi praticada 

recorrendo a água de poços. Foi referido, em diversas entrevistas, sendo também confirmado nos 

resultados dos inquéritos, que a barragem terá tido um contributo positivo nas disponibilidades 

hídricas destes poços, tendo em certa medida revertido a salinização dos mesmos.  

Pode ainda observar-se que há alguma agricultura de regadio em Ribeirão Boi, mesmo nos períodos 

mais secos. Também aqui a barragem contribuiu positivamente para aumentar a disponibilidade de 

água subsuperficial, conclusão confirmada nos inquéritos aos agricultores. Finalmente, apesar do 

desalojamento inicial, continua a ser praticada agricultura de regadio na zona de Boa Ventura. Em 

particular, é possível confirmar que o leito da albufeira é ocupado ciclicamente com culturas, à medida 

que esta regride na estação seca. 
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Cooperativa Justino Lopes: Como referido anteriormente, é impossível abordar a barragem da Figueira 

Gorda, sem abordar também a questão da CoopJL (Figura 24). A CoopJL nasce nos anos 90 na 

sequência da falência da recém-privatizada Justino Lopes EP. Neste contexto, alguns antigos 

trabalhadores abdicaram das suas indeminizações em troca de um contrato-promessa compra e 

venda dos terrenos em que trabalhavam. Este previa um período de carência de dez anos, após o qual, 

os trabalhadores deveriam começar a liquidar uma prestação anual ao estado, e, assim, formalizarem 

a propriedade do terreno. No entanto, segundo diversos testemunhos que recolhemos, em primeiro 

lugar este contrato nunca foi registado (uma vez que tal registo implicava o pagamento de 

emolumentos); em segundo lugar, não foram efetuados quaisquer pagamentos findos os dez anos. 

Como tal, embora a CoopJL detenha a exploração dos terrenos, efetivamente não detém a 

propriedade dos mesmos. 

 

Figura 24: Terreno da Cooperativa Justino Lopes em (24/06/2021)  

 

São visíveis dois pontos água da rede terciária de adução, bem como um bananal com sinais de stress hídrico.  

 

Simultaneamente, está a decorrer na justiça um processo levantado pelos herdeiros da SACOFIL, 

reclamando a propriedade dos mesmos terrenos, sendo que o processo de nacionalização nunca foi 

devidamente formalizado, negociado e reconhecido pelo antigo proprietário. 

Deste modo, o Estado cabo-verdiano detém a posse formal dos terrenos da antiga SACOFIL, pese 

embora deva ainda ser solucionada a situação com os herdeiros da SACOFIL, explorando apenas 

diretamente a área atualmente ocupada pelo INIDA. A área explorada pelo INIDA, para além de ter 

sido beneficiada com a construção da rede de adução, tem também um furo que, à data da visita da 

equipa, produzia um volume de água de 20 m3 h-1 com um nível de salinidade de 1 500 mS cm-1.  
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O espaço explorado pelo INIDA é utilizado para fins experimentais, de provas de adaptação de novas 

variedades e para a multiplicação de material vegetal para revenda a agricultores, nomeadamente 

mandioca e batata-doce (Figura 25). 

 

Figura 25: Campo de propagação de material vegetal de batata-doce e mandioca do INIDA (24/06/2021) 

 

 

À data da visita da equipa ao terreno, diversos trabalhadores da CoopJL entrevistados, referiram que 

já tinham cinco meses de salário em atraso. E, em reunião com a direção da CoopJL, ficou claro que a 

cooperativa se encontra em sérias dificuldades financeiras, em parte consequência da quebra de 

produção, (devida aos últimos três anos de seca) e em parte devida à salinização de alguns poços, que 

impossibilitaram a produção agrícola em algumas das suas áreas. Esta última razão, segundo alguns 

dos entrevistados, resultado da própria CoopJL não ter seguido as indicações da ANAS relativas à 

exploração dos poços, tendo originado a salinização dos mesmos. 

Deste modo, por um lado a CoopJL encontra-se descapitalizada, sem capacidade financeira para tirar 

partido das oportunidades criadas pela barragem. Por outro, o estado cabo-verdiano, tem em mãos 

uma situação política complexa e sem resolução fácil, dado a aura de “celeiro de Cabo Verde” da 

CoopJL e a relativa importância que esta ainda tem como geradora de trabalho local.  
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Região da Figueira Gorda: Em contraposição à situação na CoopJL, convém destacar a região da 

Figueira Gorda, onde também assenta a bacia da albufeira. Esta é uma região na qual a realização de 

agricultura de regadio não estava prevista inicialmente, onde aliás as boas práticas recomendam que 

não se faça, com vista a evitar o agravamento do assoreamento e a potencial eutrofização da albufeira 

por contaminação com fertilizantes.  

Apesar disto, muitos agricultores que cultivavam esta região antes da construção da barragem, 

aproveitando o baixo nível da albufeira, regressaram e cultivam os seus antigos terrenos, ou até 

ocupam áreas de cultivo no leito da barragem (Figura 26). Os interlocutores da equipa junto do MAA, 

quando questionados sobre esta prática, informaram que tal é uma situação extraordinária, dado o 

contexto do ano de pandemia. No entanto, as imagens de satélite permitem deduzir que esta talvez 

seja uma prática recorrente, sempre que as albufeiras estão com um baixo nível. 

 

Figura 26: Leito da albufeira da barragem da Figueira Gorda ocupado com culturas hortícolas (24/06/2021) 

 

 

No leito seco da albufeira e nas suas imediações, é visível uma atividade agrícola dinâmica, 

fundamentalmente hortícola e de caracter comercial (uma vez que são áreas demasiado grandes da 

mesma cultura para serem de autoconsumo). Na verdade, a agricultura gera uma presença tão intensa 

de pessoas nesta zona, que justifica a existência de um pequeno restaurante/bar informal prestando 

apoio à região. 
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Barragem do Saquinho 

Situação pré-construção: O local da construção da barragem do Saquinho (Figura 27) foi escolhido por 

ser um vale apertado onde confluem diversas ribeiras, originando uma bacia onde naturalmente se 

concentra muita água. Após esta garganta mais estreita, a ribeira abre-se, apresentando uma área de 

solos mais fundos, frescos e com ocupação agrícola. Esta área é conhecida como a Ribeira de Tabugal. 

Pela mesma razão, já existia desde os anos 50 uma barragem subterrânea nesta garganta, que 

recolhendo a água da bacia alimentava uma levada que produzia cerca de 300 m3 por dia. 

 

Figura 27: Enquadramento pré-construção da barragem do Saquinho (27/03/2011) 

 

Fonte: Google Earth 

 

Esta água servia não só para a irrigação das hortas da Ribeira do Tabugal, mas também a região do 

Charco, situada a jusante. Como se pode observar na Figura 28, a localização planeada da barragem 

do Saquinho colocava a futura albufeira a jusante, da pré-existente barragem subterrânea. 

Originalmente, previa-se que esta água irrigasse a área do Planalto de Santa Catarina, uma área onde 

um número significativo de agricultores faz agricultura de sequeiro. No entanto, entre a barragem e o 

planalto existe uma diferença de cota significativa. Isto implica que para tornar o projeto exequível, 

seria obrigatório suportar um elevado custo energético, bombeando a água até depósitos em altura, 

para depois, por gravidade, distribuir a água às parcelas através da rede de adução secundária. Numa 

fase inicial, estava planeado que a estação de bombagem fosse alimentada por energia solar, algo que 

ainda não foi concretizado. 
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Figura 28: Áreas relevantes à volta da barragem do Saquinho (27/03/2011) 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 29: Situação de abandono da Ribeira de Tabugal após o início da construção da barragem e fecho da 
barragem subterrânea (30/10/2012)

 

Fonte: Google Earth 

 

Futura albufeira 

Ribeira de Tabugal 

Planalto de Santa Catarina 

Barragem 

subterrânea 
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Apesar de ter sido assegurado aos agricultores pelas autoridades competentes, que tal não 

aconteceria, a barragem subterrânea pré-existente ficou a montante da nova barragem, cortando, 

assim, o fornecimento direto de água à Ribeira de Tabugal, continuando, no entanto, a contribuir para 

o enchimento da albufeira. Para colmatar essa situação, foi colocada uma saída de água da barragem 

na mesma localização da saída da levada. Não obstante, esta situação de recurso não foi capaz de 

repor totalmente a situação inicial, com algumas consequências negativas para os agricultores do 

Tabugal (Figura 29). Esta situação transformou-se num ponto de preocupação permanente para os 

agricultores desta comunidade, tendo sido parcialmente sanada com a entrada em funcionamento no 

início deste ano da rede de adução. 

 

Situação atual: A barragem foi inaugurada em novembro de 201350, num contexto de seca. A rede de 

adução primária, a estação de elevação e os depósitos de água no Planalto de Santa Catarina foram 

também construídos (Figura 30). No entanto, as redes de adução secundária e terciária nunca foram 

executadas. Em parte, isso deve-se ao facto de existir um problema de cariz fundiário nesta região, 

segundo informação recolhida junto de diversos interlocutores. Uma parte significativa do terreno é 

detida por uma família, na forma de herança indivisa, tendo um dos herdeiros recorrido aos tribunais 

para bloquear a implantação do sistema de irrigação. 

 

Figura 30: Depósitos de água da rede de adução primária no Planalto de Santa Catarina 

 

Fonte: Bing Maps 

 

Com base nos testemunhos recolhidos, acresce que muitos dos contratos de arrendamento são 

informais, com rendas antigas de baixo valor. Aparentemente, os herdeiros também têm o receio que 

 
50  José Maria Neves inaugura hoje Barragem de Saquinho, em Santa Catarina – 
https://videos.sapo.pt/ipFD92lu5L7C7tCS8yz3 

https://videos.sapo.pt/ipFD92lu5L7C7tCS8yz3
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a implementação da irrigação possa inviabilizar, por um lado, a renegociação dos contratos e por outro, 

a retirada dos rendeiros dos terrenos, dada a necessidade de pagar onerosas indeminizações. 

Simultaneamente, o Planalto de Santa Catarina é uma região muito exposta ao vento, que 

continuamente é assolada por ventos fortes vindos do oceano e qualquer projeto de implantação de 

agricultura de regadio, terá necessariamente de ser acompanhado pela instalação de cortinas 

arborizadas de corte de vento. 

 

Figura 31: Barragem do Saquinho e rede de adução primária (13/03/2021) 

 

Fonte: Professor Arlindo Rodrigues, Universidade de Cabo Verde 

 

Na Figura 31, é possível observar parte da parede da barragem, as duas ribeiras que convergem nesta 

garganta, e a rede de adução primária que transporta a água até ao Planalto de Santa Catarina. 

  



   
 

75 
 

Figura 32: Perspetiva da albufeira (13/03/2021) 

 

Fonte: Professor Arlindo Rodrigues, Universidade de Cabo Verde 

 

Figura 33: Perspetiva da albufeira com claros sinais de assoreamento (13/03/2021) 

 

Fonte: Professor Arlindo Rodrigues, Universidade de Cabo Verde 

 

Observando as Figura 32 e Figura 33, é possível verificar que à data, a albufeira apresenta já fortes 

sinais de assoreamento, observando-se já perto da parede da barragem pequenas ilhas resultantes da 

acumulação de detritos sólidos. Aquando da visita da equipa ao terreno (no dia 25/06/2021), esta 
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situação confirmou-se, sendo inclusivamente visível pequenos arbustos a crescer na “ilha” junto à 

parede da barragem (Figura 34). 

 

Figura 34: Perspetiva da albufeira com claros sinais de assoreamento (25/06/2021) 

 

 

Figura 35: Albufeira da barragem do Saquinho apresentando possíveis sinais de assoreamento (12/10/2020) 

 

Fonte: Google Earth 

Assoreamento 
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Quando se observa a imagem de satélite (Figura 35), verifica-se uma mancha escura. Esta está 

exatamente na mesma posição onde pode ser vista uma grande quantidade de detritos a flutuar nas 

fotos (Figura 32 e Figura 33). Estas imagens têm 5 meses de diferença entre elas. Isto significa que, 

por um lado, esta é uma situação permanente e, por outro, provavelmente a profundidade é menor 

naquela zona devido à acumulação de detritos.  

Esta é uma situação muito preocupante e que, potencialmente, condiciona muito o tempo de vida útil 

da infraestrutura. Por um lado, nas fotos é bem notória a cor castanha da água, o que indicia uma 

elevada quantidade de sólidos suspensos. Esta situação tem origem no facto da barragem se situar na 

proximidade, a jusante, de uma zona onde existe bastante agricultura de sequeiro e alguma pecuária. 

Estas atividades originam mobilizações de terreno que, com as chuvas, são arrastadas em suspensão 

para dentro da albufeira. 

A situação é ainda mais preocupante quando se analisa o contexto em que a barragem está inserida, 

uma garganta profunda, com uma significativa diferença de cota para as colinas envolventes. Esta 

situação irá condicionar, se não mesmo impedir, qualquer operação de desassoreamento que venha 

a ser considerada no futuro.  

Na Figura 36, é possível observar uma perspetiva da Ribeira de Tabugal. São facilmente visíveis alguns 

campos cultivados. A região da Ribeira de Tabugal concentra cerca de 85 agricultores numa área de 

16 hectares. Ao longo da ribeira e estendendo-se até à povoação do Charco, há um conjunto de 

terrenos que são cultivados. 

 

Figura 36: Perspetiva a jusante da barragem, relativa à Ribeira de Tabugal (13/03/2021) 

 

Fonte: Professor Arlindo Rodrigues, Universidade de Cabo Verde 

 

Como já referido, logo após a construção da barragem, os agricultores desta região ficaram com 

acesso condicionado à água para irrigar os seus campos. A rede de distribuição secundária e terciária 
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nesta região foi inaugurada a 29 de janeiro de 202151, bem como uma estrada de acesso que irá 

facilitar a deslocação dos agricultores e seus produtos agrícolas. A primeira permitirá à AdR fornecer 

diretamente aos agricultores água junto dos seus terrenos, minimizando transtornos com extensão e 

gestão de tubagens. Simultaneamente, para garantir maior autonomia destes agricultores, foi 

construído um poço pela AdR que, sendo alimentado por energia solar, poderá ser uma fonte 

alternativa de água em períodos de seca. 

No entanto, e apesar destes investimentos, a relação dos agricultores com a barragem continua a ser 

contenciosa. De acordo com diversos interlocutores auscultados, estes afirmam que antes da 

construção, tinham sempre água de qualidade (que era possível beber) e sem custos, com a barragem 

subterrânea. Depois da construção, há períodos em que não corre água (presumivelmente referindo-

se antes deste último investimento), esta não tem qualidade e agora tem custos.  

Quanto a este último ponto, o resultado dos inquéritos aponta no mesmo sentido, dado que a maioria 

dos inquiridos considera que a qualidade da água se degradou após a construção da barragem. No 

entanto, a análise de água da barragem (que, note-se, é feita unicamente numa lógica de utilização 

agrícola) indica que a água tem qualidade para irrigação. Assim, considera-se que esta interpretação 

seja devida aos sólidos em suspensão presentes na mesma, por contraposição à água da levada que 

estaria isenta de sólidos em suspensão. No entanto, dada a nova instalação da AdR, já equipada com 

equipamento de filtração, este problema deverá ser solucionado. 

 

Quadro 8: Sequência de imagens de satélite da base de dados Sentinel252, com o filtro Agriculture, mostrando a 
evolução mensal da vegetação entre 05/08/2019 e 06/04/2021, na região da Ribeira do Tabugal e Planalto de 

Santa Catarina. 

 

05/08/2019 
Verifica-se o fim da estação 
seca de 2019. Vê-se pouca 

água na barragem e 
vegetação ao longo da 

Ribeira de Tabugal. 

 
51  Ulisses Correia e Silva inaugura Projecto hidroagrícola em benefício de 70 agricultores de Tabugal – 
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-projecto-hidroagricola-em-beneficio-de-70-
agricultores-de-tabugal/ 
52 Sentinel Hub – https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ 

https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-projecto-hidroagricola-em-beneficio-de-70-agricultores-de-tabugal/
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-projecto-hidroagricola-em-beneficio-de-70-agricultores-de-tabugal/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
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09/09/2019 
Após as primeiras chuvas de 

2019, é visível mais 
vegetação no terreno e 

formas regulares de 
vegetação no Planalto de 
Santa Catarina, indicando 

terrenos cultivados de 
sequeiro. 

 

04/10/2019 
O terreno está coberto de 

vegetação, à semelhança de 
setembro. São visíveis 
formas regulares de 

vegetação no Planalto de 
Santa Catarina, indicando 

terrenos cultivados de 
sequeiro. É ainda visível água 

na albufeira. 

 

03/11/2019 
Há sinal de intensificação de 

crescimento vegetal na 
Ribeira de Tabugal, entre 
este também culturas de 

regadio. 

 

03/12/2019 
A zona circundante começa a 

secar. Continua a haver 
culturas de regadio na 

Ribeira de Tabugal. 
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01/02/2020 
A situação é semelhante à de 
janeiro. No entanto, é visível 

uma pequena área com 
possível coberto vegetal 

dentro da albufeira, junto à 
parede da barragem. Isto 

pode ser desenvolvimento 
de plantas aquáticas 

flutuantes (indicando uma 
má qualidade da água) ou 
sinais de assoreamento.  

 

07/03/2020 
A situação é semelhante à do 

mês anterior. 

 

01/04/2020 
Há redução da intensidade 
das culturas na Ribeira de 
Tabugal. Continua a haver 

vestígios de vegetação 
dentro da albufeira da 

barragem. 

 

01/05/2020 
A situação é semelhante à de 

abril. 
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05/06/2020 
A situação é semelhante à de 

abril e maio. 

 

09/08/2020 
Apesar de se estar no final da 

estação seca, e não haver 
vestígios de coberto vegetal 

em crescimento ativo na 
maioria da região, a Ribeira 

do Tabugal continua a 
apresentar coberto vegetal 
com crescimento ativo. Já 

não existem sinais de 
coberto vegetal dentro da 
barragem, o que significa 

que o crescimento verificado 
nos meses anteriores, 

provavelmente se devia a 
plantas aquáticas.  

 

03/10/2020 
Após as primeiras chuvas, vê-

se novamente a albufeira 
cheia de água e sinais de 
culturas de sequeiro no 

Planalto de Santa Catarina.  
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02/11/2020 
Há novamente uma mancha 

de vegetação junto à 
albufeira. Também há sinais 
de culturas de sequeiro no 
Planalto de Santa Catarina. 

 

01/01/2021 
O crescimento ativo de 

vegetação, fora da Ribeira de 
Tabugal, é praticamente 

inexistente. 

 

02/03/2021 
A situação é semelhante à do 

mês anterior. 

 

06/04/2021 
Há uma acentuação da 

situação dos meses 
anteriores. 
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Com base na sequência de imagens de satélite do Quadro 8, é possível acompanhar o ciclo anual de 

cultura, entre o início da estação húmida de 2019 e o início do mês de abril de 2021. Esta sequência 

fornece informação importante. Primeiro, independentemente da estação, há sempre culturas 

agrícolas na Ribeira do Tabugal. Segundo, anualmente, há culturas de sequeiro no Planalto de Santa 

Catarina. Estes terrenos já estão preparados no início de setembro, em antecipação das chuvas, o que 

certamente agrava a erosão dos solos, a mobilização de partículas solidas pelas chuvas e a sua 

acumulação dentro da albufeira. Por último, após cada período de chuvas, aparentemente, verifica-

se uma explosão de plantas aquáticas na albufeira da barragem, indiciando um excessivo nível de 

nutrientes na água e a sua reduzida qualidade. 

A implantação da barragem e o consequente esgotamento da levada teve significativos impactos na 

ribeira do Tabugal. São ainda bem visíveis os socalcos, que partindo da levada que corria a meia colina 

e descendo até à ribeira, permitiam aos agricultores, por gravidade, cultivarem culturas de regadio, 

principalmente a cana. Com o esgotamento da levada, deixou de ser possível irrigar estes socalcos, à 

data da visita ao terreno (em 25/06/2021), sendo visível o estado de abandono generalizado destes 

terrenos, como também, o facto de muitos dos coqueiros aí existentes estarem em senescência 

provocada pelo prolongado stress hídrico (Figura 37). 

 

Figura 37: Levada seca e terrenos em estado de abandono na Ribeira do Tabugal (25/06/2021) 

 

É visível a antiga levada (esquerda), os socalcos abandonados (centro e fundo), bem como algumas árvores já mortas e 

coqueiros em senescência devido ao prolongado stress hídrico. 

 

Uma consequência positiva da implantação da barragem, contudo, foi que as anuais enchentes 

deixaram de ocorrer. Estas destruíam frequentemente a parte inferior da ribeira e impediam a 
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utilização desses terrenos para fins agrícolas. Assim, estes terrenos, até então inúteis, passaram a 

poder ser utilizados. 

 

Figura 38: Parte inferior da Ribeira do Tabugal ocupada com agricultura de regadio (25/06/2021) 

 

É visível, ocupando a maioria da área, a cultura da cana, mas também banana e mangas, assim como alguma mandioca. Na 

colina, são novamente visíveis coqueiros com claros sinais de stress hídrico. 

 

Mais, o efeito positivo da barragem, não se sente apenas ao nível do controlo das enchentes, mas 

também no facto muito relevante da ribeira ter passado a correr permanentemente. Tal, 

provavelmente, dever-se-á ao efeito de recarga e de elevação do aquífero provocado pela barragem 

(Figura 38). 
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Figura 39: Ribeira do Tabugal com água em plena estação seca e após três anos de seca (08/06/2021) 

 

 

Assim, como se pode ver na Figura 39, a barragem provocou uma movimentação das áreas cultivadas. 

Por um lado, as áreas a meia colina, irrigadas por gravidade a partir da levada foram abandonadas. 

Por outro, as áreas junto à ribeira, até então pouco produtivas, pois eram recorrentemente destruídas 

pelas enchentes e que até então não disponham de água, passaram a ser cultivadas. Na prática, os 

agricultores recorrem atualmente à água da ribeira, por meio de bombagem, para irrigar por 

gravidade. 
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Figura 40: Efeitos da instalação da barragem do Saquinho na Ribeira do Tabugal (25/06/2021) 

 

 

Estrada de acesso 

Área abandonada devido 

ao esgotamento da levada 

Área irrigada com água 

que corre livremente na 

ribeira 
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Na Figura 40, é ainda visível a estrada de acesso inaugurada no âmbito dos projetos de beneficiação 

à Ribeira do Tabugal53. Esta tem por objetivo facilitar a movimentação dos utilizadores da ribeira, 

procurando criar as condições para a existência de uma agricultura mais dinâmica e produtiva. De 

notar que esta é demasiado inclinada para uma utilização segura por veículos motorizados, mesmo 

com tração às quatro rodas, tal como a equipa constatou no terreno, e também testemunhado por 

diversos dos interlocutores auscultados. Antes de se tornar numa verdadeira mais-valia para 

utilizadores, sejam eles agricultores, rabidantes ou trabalhadores agrícolas, parece carecer de 

ulteriores obras de beneficiação e melhoria de traçado.  

Outro ponto limitativo da ação dos agricultores da Ribeira do Tabugal, diretamente referido pelos 

mesmos, por diversos interlocutores entrevistados e observado pela equipa de avaliação, é a 

existência de inúmeros animais em estado semi-bravio, nomeadamente caprinos, que pastoreiam 

livremente em toda a região da Ribeira de Tabugal (Figura 41). Estes animas são, alegadamente, 

propriedade de moradores da povoação de Cutelão (situada no planalto de Santa Catarina). 

 

Figura 41: Gado caprino em estado semi-bravio na Ribeira do Tabugal (25/06/2021) 

 

 

Esta situação condiciona a atividade dos agricultores desta região, pois estes animais são muito 

atreitos a alimentarem-se de hortícolas, plantas mais suculentas e nutritivas, e a sua presença sem 

controlo impede o seu cultivo. São inclusive apontados por alguns dos interlocutores como a principal 

razão para a predominância do cultivo da cana. 

 
53  Ulisses Correia e Silva inaugura Projecto hidroagrícola em benefício de 70 agricultores de Tabugal – 
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-projecto-hidroagricola-em-beneficio-de-70-
agricultores-de-tabugal/ 

https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-projecto-hidroagricola-em-beneficio-de-70-agricultores-de-tabugal/
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-inaugura-projecto-hidroagricola-em-beneficio-de-70-agricultores-de-tabugal/
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4.2.3. RESULTADOS 

Antes de avançar para as conclusões, importa sublinhar novamente que não se pode avaliar o sucesso 

ou insucesso destas barragens do mesmo modo que se avalia as que estão localizadas em climas 

temperados, em linhas de água permanentes. A realidade edafoclimática saheliana é uma realidade 

singularmente diferente, como explanado acima. Tal implica que Cabo Verde está a desenvolver a 

melhor forma de gerir estas infraestruturas, sem poder contar com a experiência de referências 

internacionais comparáveis. Em condições ideais, dadas as incertezas associadas ao desafio da 

instalação de barragens num contexto edafoclimático onde não havia experiência prévia na área, teria 

sido mais lógico, de um ponto de vista de gestão de risco, se as autoridades cabo-verdianas tivessem 

tido uma abordagem mais faseada na construção das barragens, partindo das localizações menos 

exigentes e mais promissoras, em termos de potencial impacto, partindo só depois para as mais 

exigentes e mais incertas. Isso permitiria acumular conhecimento local e transferir as melhores 

práticas de uma infraestrutura para a outra. 

Na prática, a construção de seis barragens em poucos anos demonstrou talvez ser demasiado 

ambiciosa. Na verdade, isso fez com que a mesma tipologia de problemas se repetisse, não se 

encontrando a resolução aparente dos problemas verificados e sem permitir um processo profícuo de 

aprendizagem. Demonstrou-se talvez também ser desequilibrada, pois todos os recursos foram 

aplicados na construção das infraestruturas em si, ignorando as infraestruturas assessorias, tais como 

os diques de abrandamento das águas e redes de distribuição secundárias e terciárias, que em muito 

condicionam o impacto destes investimentos e condicionam o seu período de vida futuro. 

 

Resultados dos inquéritos: O trabalho de campo realizou-se de 21 a 26 de junho de 2021 e baseou-se 

num total de 173 inquéritos, entre eles 112 na área de ação da barragem da Figueira Gorda. Os 

inquiridos dividem-se em três grupos diferentes: agricultores; rabidantes e comerciantes de fatores 

de produção. Os resultados dos inquéritos referentes a estes grupos, bem como a discussão detalhada 

dos mesmos, encontra-se no Anexo do presente relatório, dada a extensão destes resultados.  

 

Síntese dos resultados: 

Em jeito de síntese, aqui opta-se por responder a doze questões para cada uma das infraestruturas. 

Estas questões visam representar a realidade do terreno referente à Barragem da Figueira Gorda 

(Quadro 9) e à Barragem do Saquinho (Quadro 10). Deste modo é possível ter uma visão mais global 

dos possíveis impactos das barragens, que são abordados de seguida, em mais detalhe.  

 

Quadro 9: Síntese dos efeitos avaliados na Barragem da Figueira Gorda 

Questão Resposta Comentários 

Retém água?  Sim 
Tem tido água desde a sua construção. 
Informação confirmada pelas imagens de satélite e 
presencialmente. 

Tem rede de adução? Sim 

A rede de distribuição secundária e terciária foi 
inaugurada recentemente, em fevereiro de 2021, 
implicando que uma avaliação do impacto desta rede 
terá de aguardar mais tempo. 
Informação confirmada pelas notícias oficiais e 
presencialmente. 
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A água está a ser usada em 
irrigação? 

Sim 

Segundo os testemunhos dos interlocutores, a água 
foi utilizada pontualmente nos terrenos da CoopJL e 
INIDA. 
Agricultores a montante da barragem utilizam a água 
por meio de motobombas. 
Informação confirmada pelas imagens de satélite, e 
também na visita ao terreno. 

Há problemas fundiários 
associados? 

Sim 

A construção da barragem gerou inúmeras 
expropriações e realojamentos, com os consequentes 
problemas sociais associados. Com a diminuição do 
nível da barragem, muitos agricultores regressaram 
aos seus terrenos para os cultivar.  
Simultaneamente, a CoopJL não detém a propriedade 
do terreno (atualmente detida pelo Estado). 
Informação confirmada pelos artigos de jornal e pelas 
imagens de satélite, e devidamente confirmada pelas 
entrevistas no terreno. 

Há problemas de assoreamento? Não 

Com base nas fotos e nos testemunhos recebidos, e 
na visita ao terreno, não existe motivo para acreditar 
que neste momento se verificam particulares 
problemas de assoreamento da barragem. 
Confirmado presencialmente em visita ao terreno 
(Figura 21). 

A água tem qualidade? Sim 

Com base na análise da amostra recolhida na 
albufeira, a água da barragem tem qualidade para 
rega. Os parâmetros analisados não apresentam 
qualquer limitação de utilização, à exceção dos 
bicarbonatos, que levantam limitações ligeiras quanto 
à sua utilização. Estas limitações, eventualmente, 
podem traduzir-se no possível entupimento dos 
sistemas de rega gota-a-gota. 

Foram implementadas as 
infraestruturas de suporte para 
minimizar o assoreamento?  

Não 
Na visita ao terreno, pode ser confirmado que não 
foram implementadas as infraestruturas de suporte 
com vista a minimizar o assoreamento. 

Estão a ser regadas as áreas que 
estavam planeadas? 

Não 

Pode ser confirmado no terreno que não estão a ser 
regadas, de momento, as áreas onde estava 
inicialmente planeada a irrigação, tendo-o sido 
pontualmente, no passado. Espera-se que, no futuro 
próximo, tenha início a rega destas, dada a recente 
inauguração da rede de adução. 

Aumentou a área sujeita a 
irrigação?  

Sim 

Com base nas respostas dos inquiridos, é possível 
afirmar que a área irrigada aumentou. Nas 
proximidades da barragem, contudo, existem provas 
evidentes de irrigação por motobomba, informação 
confirmada em muitos dos contactos realizados. 
Estes dados foram confirmados pelas entrevistas aos 
agricultores.  

Aumentou a produtividade? Sim 

Com base nos resultados dos inquéritos, é possível 
concluir que as culturas foram afetadas positivamente 
pela construção da barragem. Segundo um número 
representativo e significativo dos inquiridos, a 
irrigação originou uma maior produtividade das 
culturas. A obtenção deste resultado só foi possível 
graças ao método utilizado, dado não se ter 
conhecimento da existência de dados referentes à 
produtividade provenientes de outras fontes. 
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Promoveu a diversificação de 
culturas? 

Sim 

Com base nos dados recolhidos pelas entrevistas, 
pode afirmar-se, com segurança, que a barragem 
promoveu uma diversificação das culturas - passando 
os agricultores a cultivar culturas hortícolas, de maior 
valor acrescentado e mais orientadas para o mercado, 
em detrimento de culturas tradicionais de 
subsistência como a mandioca, milho ou batata-doce. 

Permitiu mobilizar mais água para 
a agricultura? 

Sim 

Primeiramente, na proximidade da barragem, por via 
de motobomba. Imediatamente a jusante da 
barragem, na região de Ribeirão Boi, as entrevistas 
também confirmam que a disponibilidade hídrica 
aumentou. Simultaneamente, foram recolhidos 
diversos testemunhos afirmando que os furos, a 
jusante da barragem, apresentam maior 
disponibilidade hídrica, independentemente da 
utilização direta, ou não, da água da albufeira. 
Evidências nas imagens de satélite, e confirmado no 
terreno pelas entrevistas aos agricultores.  

 

Efeito da Barragem da Figueira Gorda: Com base nesta análise, pode concluir-se que esta 

infraestrutura teve um contributo positivo para a fileira agrícola da região, mas este ainda se encontra 

algo aquém do seu potencial. Espera-se que, de futuro, o impacto venha a tornar-se mais evidente, 

uma vez chegada a água aos terrenos atualmente ocupados pela CoopJL. A proximidade da barragem 

da Figueira Gorda ao meio urbano de Cancelo e Pedra Badejo, conjugada com os bons acessos a este, 

criaram as condições aos agricultores para promover uma maior orientação para o mercado, da sua 

produção. A localização favorável permitiu-lhes alterar o perfil das suas culturas, presentemente 

culturas mais hortícolas e mais valorizadas pelo mercado.  

Criou-se, assim, um pequeno cluster emergente de horticultura nesta região. Por um lado, constata-

se que os agricultores orientaram a sua produção para este setor, relegando as culturas de 

subsistência tradicionais (como a mandioca e o milho) para um papel secundário. Por outro, 

estabeleceu-se um ecossistema dinâmico de rabidantes, que compram e comercializam estes 

produtos, quer localmente, no concelho de Santa Cruz, quer mesmo noutros concelhos mais distantes. 

Finalmente, constata-se a existência de alguns comerciantes de fatores de produção, que fornecem 

alguns inputs críticos para esta atividade, particularmente os pequenos viveiristas, especializados em 

mudas de plantas hortícolas.  

O dinamismo e orientação para o mercado de alguns agricultores - aspetos bem espelhados nos 

resultados dos inquéritos - são um resultado muito positivo da barragem da Figueira Gorda e algo que 

pode ser aproveitado e promovido. Os resultados só não são mais positivos devido às limitações 

decorrentes da localização, menos apropriada, desta agricultura mais dinâmica, aliada àquelas 

provocadas pelo atraso na implementação na rede de adução. 

Na verdade, a prática generalizada de cultivar o leito da albufeira é pouco recomendável, dado poder 

originar problemas a prazo na qualidade da água da albufeira e o assoreamento da mesma. Acresce 

que estes agricultores podem ver, num período curto, as suas culturas ser inundadas pela albufeira, 

caso ocorra uma enchente.  

Tal suscita a questão se a distribuição dos agricultores vigente é a mais adequada para o 

aproveitamento do seu dinamismo e orientação para o mercado, e se também é consentânea com as 

condições de que estes necessitam a modo de cultivar terrenos imunes a tais condicionantes. 
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Para capturar o pleno potencial deste cluster de horticultura que se está a desenvolver nesta região, 

convém ainda refletir sobre a necessidade de criar serviços de suporte, aqueles que permitiriam aos 

agricultores valorizar a sua produção e incrementar a sua capacidade técnica. Por exemplo, os serviços 

de pós-colheita e embalamento, que originem uma maior valorização da produção, e os serviços de 

apoio técnico, que permitam melhorar as técnicas de produção. 

Finalmente, verifica-se um outro resultado positivo e inesperado, designadamente, o aumento da 

disponibilidade hídrica em áreas não diretamente abastecidas pela barragem. Presumivelmente, tal 

deve-se ao efeito de recarga do aquífero em virtude da simples existência da albufeira da barragem. 

Este é um impacto difuso e não concentrado em nenhuma localização específica, mas positivo, dada 

uma realidade tão temente da seca, e ainda bem marcada por uma memória viva dos períodos de 

carestia passados, a saber: onde a infraestrutura de distribuição de água, mesmo para consumo 

urbano, apresenta ainda fortes carências; onde está presente, em todas as casas, uma cisterna 

subterrânea para recolha das águas pluviais, evidenciando a sempre presente noção que esta é um 

recurso escaço. O aumento inesperado da disponibilidade dos recursos hídricos é, pois, uma alteração 

muito positiva, e que contribuiu para o aumento da resiliência das populações destas regiões. 

 

Quadro 10: Síntese dos efeitos avaliados na Barragem do Saquinho 

Questão Resposta Comentários 

Retém água?  Sim 
Tem tido água desde a sua construção. 
Informação confirmada pelas imagens de satélite e 
presencialmente. 

Tem rede de adução? Sim 

A rede de distribuição secundária e terciária foi 
inaugurada recentemente, em fevereiro de 2021, 
implicando que uma avaliação do impacto desta rede 
terá de aguardar mais tempo. No entanto, à data da 
visita ao terreno (em 25/06/2021), apenas dois 
agricultores da Ribeira do Tabugal tinham aderido à 
rede de distribuição.  
A água está a ser utilizada na Ribeira de Tabugal, em 
vez de no Planalto de Santa Catarina, como estava 
planeado originalmente. 
No Planalto de Santa Catarina, foi instalada a rede de 
adução primária, mas as outras ainda não o foram. 
Informação confirmada pelas notícias oficiais e visita 
ao campo. 

A água está a ser usada em 
irrigação? 

Sim 

Sim, na Ribeira do Tabugal. No Planalto de Santa 
Catarina existe a rede primária e os depósitos de 
água, mas não estão em funcionamento. 
Informação confirmada pelas imagens de satélite, e 
na visita ao campo 

Há problemas fundiários 
associados? 

Sim 

Os proprietários no planalto de Santa Catarina 
optaram por não permitir a irrigação das parcelas, 
através de uma ação judicial. Esta situação impediu, 
até agora, que o plano inicial para a barragem fosse 
implementado. 
Confirmado em entrevista com diversos interlocutores 
locais. 

Há problemas de assoreamento? Sim 

Com base nas imagens de satélite, e na visita ao 
terreno, é evidente o assoreamento na albufeira. 
Existindo inclusive uma pequena ilha com arbustos a 
crescer, junto à parede da barragem. 
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A água tem qualidade? Sim 

Pese embora vários dos interlocutores tenham 
colocado dúvidas sobre a qualidade da água da 
albufeira do Saquinho, a água da barragem tem 
qualidade para rega, com base na análise da amostra 
recolhida na albufeira. Concretamente, os parâmetros 
analisados não apresentam qualquer limitação de 
utilização, à exceção dos bicarbonatos, que levantam 
limitações ligeiras à sua utilização. Estas limitações, 
eventualmente, podem traduzir-se no possível 
entupimento dos sistemas de rega gota-a-gota. 

Foram implementadas as 
infraestruturas de suporte para 
minimizar o assoreamento?  

Não 
Não foram implementados, até agora, os 
investimentos acessórios com vista a minimizar o 
assoreamento da albufeira. 

Estão a ser regadas as áreas que 
estavam planeadas? 

Não 

Dada a recusa dos proprietários do Planalto de Santa 
Catarina em autorizar a irrigação, bem como o 
condicionamento da barragem subterrânea da Ribeira 
do Tabugal, a água foi redirecionada para ser aplicada 
na irrigação dos terrenos na Ribeira do Tabugal. 
Informação confirmada pelas imagens de satélite, 
notícias oficiais e visita ao terreno. 

Aumentou a área sujeita a 
irrigação?  

Não 

Por um lado, a irrigação no planalto de Santa Catarina 
não foi implementada, por outro, a margem direita da 
Ribeira do Tabugal, deixou de ser irrigada, com o 
fecho da levada.  
Atualmente, a água da barragem está a ser 
encaminhada para a Ribeira do Tabugal, mas ainda 
poucos agricultores aderiram à nova solução.  
Simultaneamente, a Ribeira do Tabugal passou a 
correr permanentemente, o que em certa medida 
mitigou, parcialmente, o impacto do esgotamento da 
levada. 

Aumentou a produtividade? Não 

Com base nos inquéritos e confirmado por 
testemunhos de interlocutores institucionais, pode 
concluir-se que não existiu um aumento da 
produtividade dos terrenos afetados. 

Promoveu a diversificação de 
culturas? 

Não 

Com base nos dados recolhidos no terreno, pode 
afirmar-se que não houve uma alteração significativa 
do perfil das culturas na região. Este continua a 
assentar fundamentalmente nas culturas tradicionais 
de baixo valor acrescentado, nomeadamente a cana-
de-açúcar. 

Permitiu mobilizar mais água para 
a agricultura? 

Não 

É evidente pelo estado de abandono dos terrenos 
agrícolas na margem esquerda da Ribeira do Tabugal, 
que a quantidade de água mobilizada decresceu.  
No entanto, a Ribeira do Tabugal começou a correr de 
uma forma permanente, permitindo mitigar 
parcialmente o impacto do esgotamento da levada.  

 

Efeito da Barragem do Saquinho: Com base nesta análise, é possível concluir que esta infraestrutura 

aparentemente teve um contributo relativamente reduzido para o contexto envolvente, atendendo 

sobretudo à água desta barragem que está atualmente disponível para irrigação na Ribeira de Tabugal, 

como explanado abaixo. Por um lado, a irrigação do Planalto de Santa Catarina, inicialmente planeada, 

foi bloqueada judicialmente pelos proprietários do terreno. Por outro, o fecho da levada que irrigava 

a Ribeira do Tabugal teve um impacto negativo. 



   
 

93 
 

Simultaneamente, os fortes indícios de assoreamento são extremamente preocupantes. A 

conformação da albufeira muito provavelmente impossibilitará as operações de desassoreamento, ou, 

ainda que as não impossibilite, certamente as tornará muito dispendiosas. 

Deste modo, é importante repensar as práticas agro-culturais do Planalto de Santa Catarina. A 

agricultura de sequeiro, de baixo rendimento, gera um custo indireto, com o assoreamento da 

barragem, muito superior a qualquer rendimento que esta origine. 

No entanto, é de realçar que o facto da Ribeira do Tabugal ter começado a correr de uma forma 

permanente é um resultado inesperado e muito positivo da construção da barragem. Esta é uma 

evidência sólida do efeito de recarga do aquífero pela barragem. E importa olhar para esta situação 

como um caso de estudo relevante para todo o contexto Saheliano, bem como pensar como tirar 

melhor partido desta situação. A jusante da Ribeira do Tabugal, na região do Charco, existem áreas 

com potencial agrícola. E uma vez que a utilização da água no Planalto de Santa Catarina se encontra, 

pelo menos para já, inviabilizada, importa tirar um maior partido da mesma, aplicando-a noutra área 

mais útil. 

Finalmente, importa ainda referir a situação geográfica da Ribeira do Tabugal, que tem de ser tida em 

conta de modo a imprimir uma dinâmica diferente na produção agrícola daquela zona. Concretamente, 

o acesso à mesma é muito difícil, sendo acessível somente a veículos todo-o-terreno o que faz com 

que, na prática, seja apenas acessível a pé ou por burro. Tal condiciona, obviamente, a quantidade de 

carga transportável e, consequentemente, a utilização comercial da produção desta zona. 

 

Critérios da OCDE: 

De seguida, apresentam-se os resultados da análise à luz dos critérios da OCDE, designadamente: 

Relevância: O investimento nestas duas infraestruturas é claramente relevante e decorre da 

aprovação do PAGIRE em novembro de 2010 sendo, concretamente, uma consequência da Medida 

“1.1 – Retenção de reservas hídricas superficiais”, pertencente ao Eixo estratégico “1. – Aumento da 

disponibilidade de água”. Esta medida do PAGIRE é enquadrada, no mesmo documento, no âmbito 

dos Objetivos do Milénio, cujo primeiro objetivo visa “Reduzir a extrema pobreza e fome.” 

A medida é justificada com base em vários argumentos. Por um lado, existem amplas evidências que 

a maioria da água da chuva é perdida para o mar. Tal traduz-se não só numa perda de recursos 

hídricos, que poderiam ser aplicados em fins úteis, como também numa melhor gestão dos mesmos. 

Dado o regime de chuvas de monção e a sua concentração em poucos dias do ano, estas geram 

grandes torrentes nos leitos de ribeira, originando uma grande disrupção, estragos e erosão dos 

terrenos agrícolas. Assim, com as barragens, pretende-se, por um lado, criar as condições para reter 

este recurso escasso até então desperdiçado e, por outro, evitar os fenómenos de cheia. 

Outro argumento utilizado para justificar a medida é a questão dos conflitos crescentes entre a 

utilização da água para fins agrícolas e para outras finalidades, nomeadamente, para o setor dos 

serviços, tão importante para a economia de Cabo Verde. Ao preconizar a construção de barragens, o 

PAGIRE pretende reduzir estes conflitos, criando reservas hídricas adicionais, mais vocacionadas para 

a utilização agrícola. 

Finalmente, e olhando para o meio rural, com a construção das barragens, o PAGIRE pretende criar as 

condições para o aumento de rendimento destas populações, procurando combater o êxodo para os 

meios urbanos e para o estrangeiro. Em 2017, o PEDS volta a reforçar estes pontos, prevendo um 

investimento em infraestruturas acessórias das barragens (num valor de 497 000 ECV), e no 

desenvolvimento de uma nova agenda agrícola. 
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O tema da carência dos recursos hídricos é algo bem presente e visível em Cabo Verde e que as 

diversas políticas procuraram sempre colmatar. Como tal, estes investimentos são altamente 

relevantes neste contexto. 

 

Eficácia: Os objetivos iniciais da construção das barragens e preconizados pelo PAGIRE, ainda não 

foram plenamente alcançados, como já explicado. Acresce que o grau de eficácia atual ainda é 

relativamente reduzido nas duas barragens, em graus diferentes, ainda que devido a fatores distintos. 

Ambas, porém, têm potencial para aumentar a eficácia no futuro, caso sejam tomados passos 

concretos nesse sentido. 

No caso da Ribeira Gorda, o cluster emergente de horticultura comercial enfrenta um risco, dado que 

parte da área cultivada é o próprio leito da albufeira. Já no Saquinho, convém tentar diminuir o 

impacto negativo do encerramento da levada, isto apesar deste impacto ter sido, inesperada e 

parcialmente, mitigado pela maior disponibilidade de água na ribeira. 

Com a inauguração das redes de adução secundárias e terciárias, a aprovação da subvenção gota-a-

gota e a passagem da gestão das infraestruturas de irrigação para a empresa AdR, estão criadas as 

condições para que estas sejam utilizadas de uma forma mais eficaz. Simultaneamente, existe 

potencial para a alteração das culturas agrícolas e das suas práticas culturais. Este é um tema bem 

presente para os técnicos do MAA e importa, agora, criar as políticas públicas que promovam a 

reconversão do setor para culturas com mais valor acrescentado e mais protetoras do solo. 

De realçar que se verificou um aumento de disponibilidade de água, não diretamente ligado à 

barragem, na área de ação de ambas as infraestruturas. Este facto é algo importante e que vai de 

encontro ao desejo do PAGIRE de aumentar a disponibilidade hídrica e reduzir os conflitos pela água. 

 

Eficiência: A eficiência desta tipologia de infraestruturas é condicionada por múltiplos fatores que se 

encontram para além da própria infraestrutura. A existência da água é condição necessária, mas não 

suficiente para uma produção agrícola moderna e eficiente. Para que esta seja plenamente alcançada 

é, por um lado, fundamental que a água seja empregue da forma mais eficiente possível, utilizando 

técnicas de regadios que minimizem as perdas e desperdícios e, por outro, que esta seja aplicada em 

culturas agrícolas de maior valor acrescentado, empregando variedades modernas e produtivas. É 

opinião unânime dos interlocutores contactados que, neste momento, nenhuma destas duas 

condições assessórias se verifica plenamente no terreno. 

Numa lógica puramente económica e ignorando, assim, considerações de ordem de segurança 

alimentar e hídrica, é necessário contemplar uma mudança nas práticas agro-culturais das regiões 

afetadas, de modo a subir na cadeia de valor. Na Figueira Gorda já existem fortes evidências nesse 

sentido, pois o cluster emergente de horticultura é um desenvolvimento muito positivo. Um 

desenvolvimento que julga-se importante fazer crescer, profissionalizar e replicar noutras regiões. 

Em dezembro de 2020, foi aprovada a subvenção à rega gota-a-gota, uma medida necessária para que 

seja substituída a atual prática dominante da rega por alagamento (muito pouco eficiente, originando 

um elevado desperdício de água e necessitando de muita mão de obra) pela mais eficiente rega gota-

a-gota. E, já no primeiro trimestre de 2021, foram inauguradas as redes de adução secundárias e 

terciarias, que fará com que a água de rega chegue aos terrenos agrícola. 
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Impacto: À data da tomada de decisão de avançar com estes investimentos, como já referido, não 

existiam em Cabo Verde exemplos sólidos da utilização com sucesso de barragens na região saheliana. 

Como tal, seria irrealista esperar-se que a decisão de optar por estas soluções ex novo seria brindada 

apenas com sucessos. Estes investimentos afirmaram-se, pois, como um passo positivo num caminho 

de uma gestão integrada dos recursos hídricos de Cabo Verde, permitindo adquirir conhecimento 

mediante um processo de aprendizagem contínuo, que se traduz na construção de uma visão futura, 

mais completa e robusta de como gerir melhor os recursos hídricos à disposição.  

Nesse sentido, um potencial impacto de longo prazo, desde já, que pode ser tido como positivo apesar 

de tal talvez ser menos evidente à partida, é o desenvolvimento local de conhecimento sobre este 

tipo de infraestrutura. O desenvolvimento desta capacidade deve ser devidamente enquadrado, 

contudo, à luz dos avultadíssimos investimentos realizados, de modo a aferir o seu efetivo custo-

benefício. Evidentemente, esta afirmação pressupõe ainda que a utilidade deste conhecimento vai 

depender, criticamente, do grau de aproveitamento pelos decisores políticos, no que concerne o 

planeamento estratégico futuro nesta matéria. 

Quanto às duas barragens sob avaliação, ambas têm, em conjunto, um volume de pouco mais de 2 

milhões de metros cúbicos de água. Esta disponibilidade extra tem um impacto relevante na 

segurança hídrica da Ilha de Santiago. Contudo, importa garantir a qualidade da mesma, evitando que, 

a prazo, seja criada uma situação em que é mais oneroso o seu tratamento do que a dessalinização de 

água do mar. Em ambas, existem evidências de um aumento da disponibilidade hídrica na sua 

proximidade, resultante do efeito de recarga dos aquíferos pelas mesmas. Aqui, o facto da Ribeira do 

Tabugal ter passado a correr de uma forma permanente é o mais evidente dos efeitos positivos, mas 

certamente existiram muitos outros que, de uma forma difusa, se traduzem numa maior 

disponibilidade hídrica, relatada por muitos dos interlocutores auscultados e confirmada nas 

entrevistas levadas a cabo. 

Atualmente, as duas albufeiras encontram-se aparentemente ameaçadas devido à erosão e ao 

escorrimento de detritos resultantes de agricultura praticada a montante das mesmas, sendo esta 

uma situação mais urgente no caso da barragem do Saquinho. É, pois, importante que estas práticas 

sejam repensadas e que se contemplem as medidas necessárias para proteger as albufeiras. 

Finalmente, importa referir a dimensão da segurança alimentar. A sociedade cabo-verdiana tem bem 

presente os períodos cíclicos de carestia por ela vivida. Estes períodos estão associados a secas 

plurianuais, tendo o último deles ocorrido ainda nos anos oitenta do século passado. A reserva hídrica 

criada por estas duas barragens poderá ajudar a colmatar parte destes problemas, permitindo 

desenvolver culturas agrícolas de subsistência em períodos futuros de seca. 

No que concerne ao impacto direto na agricultura, impacto almejado aquando do investimento nestas 

duas infraestruturas, os resultados são mistos, uma vez que atrasos na implementação das redes de 

adução, aliados a problemas fundiários, condicionaram significativamente a execução do planeado. 

No caso da barragem da Figueira Gorda, a água foi aproveitada pelos agricultores a montante da 

barragem (alguns deles desalojados aquando da construção da mesma) para a irrigação das suas 

culturas, mobilizando a água diretamente da albufeira, o que é uma prática de todo desaconselhada. 

Deste modo, nestes terrenos, desenvolveu-se um cluster de horticultura orientado para o mercado, 

com um impacto claramente positivo, que pode ser apreciado não só nas avaliações positivas 

verbalizadas aquando dos inquéritos, mas no facto de para a maioria dos entrevistados, a maior 

rentabilidade da agricultura se ter traduzido num mais elevado valor dos terrenos, quer para venda 

quer para arrendamento. 
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Esta barragem proporcionou também um aumento de disponibilidade hídrica na região 

imediatamente a jusante, em Ribeirão Boi, onde, à semelhança do que se passa a seu montante, é 

utilizada na irrigação de culturas hortícolas. De momento, o atraso na implementação na rede de 

adução impediu que este mesmo efeito fosse replicado nos terrenos da CoopJL, onde estava planeado 

inicialmente. No entanto, o potencial mantém-se, importando também olhar para a região como um 

todo e, dada a natureza transitória da agricultura nos terrenos da barragem, comtemplar ainda como 

redistribuir a agricultura oferecendo os devidos apoios, para tirar pleno partido do potencial da 

barragem e fazer crescer o cluster de horticultura. 

No caso da Barragem do Saquinho, o panorama é objetivamente diferente, condicionado pela 

localização da barragem e não só. A irrigação no Planalto de Santa Catarina ainda não foi 

implementada, mas já foram criadas as condições, no início de 2021, para que os recursos hídricos 

perdidos da levada da Ribeira do Tabugal fossem repostos. Recorda-se que o fecho desta levada, teve 

um impacto negativo na região, impossibilitando a agricultura numa área até então irrigada. Este 

último efeito foi, em parte, mitigado pelo facto de a ribeira ter começado a correr de uma forma 

permanente e do efeito de controlo das torrentes pela barragem ter disponibilizado áreas adicionais 

de cultivo para a agricultura. No entanto, julga-se que a área utilizada presentemente continua a ser 

inferior à área que teve que ser abandonada.  

Existe potencial, porém, para que o impacto desta barragem seja diferente no futuro. Para tal, é 

necessário que os agricultores passem a utilizar a água atualmente disponibilizada pela AdR, retomem 

a cultura dos seus terrenos e os convertam para culturas mais rentáveis e geradoras de valor. 

 

Sustentabilidade: Mantendo-se as atuais práticas agro-culturais, a sustentabilidade das 

infraestruturas encontra-se comprometida a prazo. Tal preocupação é particularmente relevante no 

caso da barragem do Saquinho, onde a albufeira apresenta sinais de assoreamento e de eutrofização, 

o que poderá, a médio prazo (dentro da próxima década), condicionar seriamente a utilização da 

infraestrutura. Esta situação resulta das práticas agro-culturais do Planalto de Santa Catarina, sendo 

agravada pela conformação da sua albufeira e região a montante desta. 

O caso da barragem da Figueira Gorda apresenta um contexto semelhante, mas aparenta ser menos 

premente, consequência das orografias da própria albufeira e áreas circundantes, dado estar numa 

região mais ampla e com um declive menos acentuado. No entanto, existem terrenos mobilizados a 

montante da barragem para culturas anuais de reduzido valor acrescentado, com fortes riscos de 

erosão e consequente assoreamento, bem como de eutrofização da albufeira. Esta apresenta ainda a 

agravante do seu leito estar a ser utilizado para culturas anuais, durante a estação seca. Também aqui 

a sustentabilidade do investimento encontrar-se-á seriamente comprometida a médio prazo se as 

atuais práticas agro-culturais se mantiverem. Simultaneamente, esta é a região mais produtiva e mais 

orientada para a horticultura da região da Figueira Gorda. Situando-se esta no leito da albufeira, 

contudo, a sua sustentabilidade não pode ser tida como adquirida. 
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Por fim, procede-se à resposta das questões identificadas nos termos de referência (vide secção 3), 

designadamente: 

1. Em que medida os resultados alcançados concretizaram os objetivos estratégicos identificados? 

Os objetivos estratégicos foram parcialmente alcançados no entender da equipa de avaliação, 

mesmo atendendo ao facto de não ter sido possível ter acesso aos eventuais estudos de 

viabilidade ou de pré-viabilidade, que muito ajudariam a responder cabalmente a esta questão. 

Contudo, a análise dos restantes elementos documentais, conjugada com os resultados das 

entrevistas e dos inquéritos, permite sustentar esta afirmação.  

Convém ainda referir que a ausência de experiências passadas e modelos de implementação de 

barragens neste contexto climatérico saheliano revelou-se ser, aparentemente, uma séria 

limitação. No entanto, a implementação destas infraestruturas permitiu iniciar um processo de 

desenvolvimento de capacidades locais, que está a ser cumprida por todos os envolvidos das 

diversas instituições oficiais com competências na matéria. 

Na verdade, Cabo Verde encontra-se hoje mais bem preparado para lidar com as questões da 

gestão dos recursos hídricos neste contexto climático, consciente de que as soluções a 

implementar terão que ser pluridimensionais, fazendo as barragens naturalmente parte desta 

equação.54 

 

2. Os investimentos objeto desta avaliação teriam sido concretizados caso não tivessem sido 

contratualizadas as linhas de crédito? 

Pode deduzir-se que os investimentos provavelmente não teriam sido realizados fora do âmbito 

da linha de crédito, mas convém ter em conta o seguinte aspeto: das doze barragens planeadas 

no PAGIRE, seis foram efetivamente concretizadas no âmbito da linha de crédito e outras duas no 

âmbito de uma linha de crédito do BAD. Apenas duas das primeiras seis são objeto da presente 

avaliação. A amostragem é, por isso, demasiado reduzida para responder cabalmente à questão 

colocada em termos comparativos, até porque as duas barragens estudadas apresentam alguns 

resultados distintos, como explanado anteriormente. Note-se ainda que uma análise mais robusta 

é dificultada pelo atraso verificado na implementação dos investimentos acessórios, que 

potenciam o contributo efetivo do investimento. 

 

3. Que fatores, internos ou externos, influenciaram o cumprimento dos objetivos? 

O cumprimento dos objetivos das infraestruturas foi fundamentalmente impactado pelo 

desfasamento temporal entre a conclusão das barragens, por um lado, e o início do 

funcionamento das redes de adução, por outro. Com base na informação recolhida junto de vários 

interlocutores, acredita-se que esta questão se deve sobretudo a limitações de financiamento, 

apenas colmatadas recentemente com o envolvimento da ajuda japonesa. Se inicialmente tivesse 

havido um planeamento financeiro mais dinâmico e consciente de todos os investimentos 

assessórios necessários, estes atrasos poderiam ter sido evitados. 

Simultaneamente, o bloqueio em tribunal da construção da rede de adução no caso da Barragem 

do Saquinho, comprometeu definitivamente a execução do que estava planeado nesta localização. 

No caso da Barragem da Figueira Gorda, a descapitalização da CoopJL comprometeu uma 

 
54 Para mais detalhes, ver Critérios da OCDE – Relevância. 
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utilização mais ágil e eficaz dos recursos hídricos disponíveis nos terrenos onde estava prevista a 

irrigação.55 

 

4. Em que medida as intervenções corresponderam às políticas do Governo de Cabo Verde? 

Com a rede de adução recém-inaugurada e uma maior expansão da rega gota-a-gota, é expectável 

que as infraestruturas contribuirão, de forma tangível, para o cumprimento dos objetivos das 

políticas publicas relevantes, tal como inicialmente preconizados pelo PAGIRE e atualmente 

espelhados no PEDES. A verificação de tal exigirá, contudo, um horizonte temporal mais alargado 

do que aquele que está contemplada para a presente avaliação. 

Simultaneamente a passagem da gestão dos recursos hídricos de irrigação para a AdR, parece 

revelar a intenção do Governo de Cabo Verde de aumentar o nível de profissionalismo do setor e 

passar a encarar os recursos hídricos para fins agrícolas como um fator de produção crítico que 

deve ser utilizado da forma mais eficiente possível. 56  

 

5. Qual o impacto direto destes projetos em termos de: 

• Reforço de infraestruturas? → No contexto árido de Cabo Verde, e independentemente da 

sua utilização, a capacidade de armazenamento de água é sempre um contributo importante 

do ponto de vista do aumento da segurança hídrica e alimentar das populações. Este facto 

torna-se duplamente importante quando se tiver em consideração o aumento de 

disponibilidade hídrica a jusante das barragens. No entanto, importa implementar medidas 

adicionais de proteção das albufeiras, com vista a evitar o assoreamento e a eutrofização das 

mesmas, que potencialmente anularão qualquer efeito positivo. 

• Aumento do emprego? → Com base nas conversas exploratórias tidas com os interlocutores 

contactados, existem indícios de que se verificou um aumento da mão-de-obra empregue na 

prestação de serviços ligados à irrigação (por exemplo, a montagem e manutenção de 

sistemas de rega). No entanto, é difícil discernir o efeito das barragens do contexto de maior 

mobilização de água para a agricultura. 

Quanto ao emprego direto gerado pela agricultura, no caso da barragem da Figueira Gorda, 

os resultados do inquérito apontam claramente no sentido de ter havido um aumento do 

emprego ligado diretamente à agricultura, e indiretamente, via rabidantes. Já no caso da 

barragem do Saquinho, este impacto é, por enquanto, negativo, uma vez que deixaram de ser 

cultivadas uma série de áreas até então cultivadas e as que o passaram a ser, ainda não 

compensam esta alteração. 

Em termos globais, o impacto destas duas barragens foi positivo, uma vez que as dimensões 

relativas das duas áreas da Figueira Gorda, a par do aumento de produção e emprego gerado 

aí, compensam as perdas da Ribeira do Tabugal. 

No entanto, importa sublinhar que o potencial para um impacto ainda mais positivo existe em 

ambas as barragens, uma vez ultrapassados os constrangimentos identificados. 

• Ambiente? → Existem fortes evidências de que as barragens contribuam positivamente para 

o reabastecimento dos lençóis freáticos, ajudando a reverter, pontualmente, os problemas de 

 
55 Para mais detalhes, ver Critérios da OCDE – Impacto. 
56 Para mais detalhes, ver Critérios da OCDE – Relevância. 



   
 

99 
 

salinização destes lençóis. Simultaneamente, uma aplicação adequada das águas de rega 

poderá contribuir para reverter a salinização de alguns solos. 

Por outro lado, os sinais de assoreamento e eutrofização da albufeira da barragem do 

Saquinho são preocupantes e exigem ação urgente. Acresce que a agricultura praticada no 

leito da barragem da Figueira Gorda constitui uma má prática, podendo gerar, a prazo, 

problemas de assoreamento e eutrofização também nesta albufeira.57 

Pese embora saia fora do âmbito deste trabalho, convém referir que, nas proximidades de 

ambas as barragens, foram avistados inúmeros exemplares de passarinha (Halcyon 

leucocéfala), uma espécie autóctone de guarda-rios, que até há bem poucos anos se 

encontrava ameaçada e cuja população recuperou nos últimos anos, segundo testemunhos 

dos interlocutores auscultados.  

• Desenvolvimento de capacidade? → A instalação das barragens impulsionou o 

desenvolvimento local de capacidade e conhecimento específico sobre a gestão destas. Cabo 

Verde encontra-se hoje mais bem preparado para gerir os seus recursos hídricos e para 

desenvolver uma estratégia de gestão mais integrada, onde as barragens constituirão 

certamente uma parte importante da solução global.  

Os interlocutores contactados, quer na ANAS, quer na AdR, quer no MAA, estão conscientes 

das melhorias futuras a tomar em consideração neste tipo de investimento. 

• Efeitos na economia portuguesa, nomeadamente no que se refere à dinamização e 

diversificação das exportações portuguesas de bens e serviços para Cabo Verde? → 

Considerando o período pós-construção das barragens, existem indícios de que parte dos 

fatores de produção ligados à irrigação são importados a partir de Portugal, sendo que aquela 

que aparentemente é a principal empresa fornecedora de equipamento de rega na ilha de 

Santiago é uma empresa que está presente em ambos os países. 

Com base na informação disponível, não é evidente que, à data, tenham existido outros 

impactos diretos ou indiretos na diversificação das exportações portuguesas, para além 

daqueles que estavam inicialmente previstos nas linhas de crédito e envolvidos diretamente 

na construção. 

Caso, no futuro, se verifique o desejado e esperado desenvolvimento e profissionalização do 

setor hortícola, existe aqui oportunidade para alguma produção nacional explorar este 

mercado (nomeadamente pequenas máquinas agrícolas, produtores de fitofármacos e 

produtores de sementes). 

 

6. Em que medida o programa contribuiu para o desenvolvimento socioeconómico local? Em que 

medida as intervenções no domínio das infraestruturas criaram condições para: 

• Aumentar o perímetro de irrigação? → Até recentemente, as áreas irrigadas, ex novo, 

existiam apenas a montante da barragem da Figueira Gorda. Recorda-se, ainda, que a rede de 

adução foi inaugurada só no início deste ano. Logo, o impacto no incremento do perímetro de 

irrigação, à data, não foi significativo. Com a entrada em funcionamento desta rede, contudo, 

perspetiva-se que esta situação venha a ser alterada, passando a existirem novas áreas 

irrigadas a jusante da barragem.  

 
57 Para mais detalhes, ver Critérios da OCDE – Sustentabilidade. 
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Em relação à barragem do Saquinho, ainda não foi verificado incremento da área de irrigação 

até à data, antes pelo contrário, pois foi perdida alguma área. Com a adoção da rede da AdR 

pelos agricultores da Ribeira do Tabugal, é expectável que a área perdida seja, contudo, 

reposta. No caso do planalto de Santa Catarina, e dado o atual contencioso com os 

proprietários, uma eventual resolução vai tardar previsivelmente, sendo ainda necessário 

refletir sobre como lidar com as condições de vento menos favoráveis deste local.  

Até lá, e dentro de um horizonte temporal mais próximo, importa analisar qual é a melhor 

utilização para a água da barragem do Saquinho, podendo eventualmente fazer sentido 

estender a rede de irrigação mais a jusante da barragem, uma vez que na mesma linha de 

água, próximo do mar, existem terrenos de várzea com boas condições para a agricultura de 

regadio. 

• Aumentar a produção agrícola e agroindustrial? → No caso da barragem da Figueira Gorda, 

o cluster emergente de horticultura contribuiu para aumentar a produção agrícola, 

promovendo um aumento de valor acrescentado da mesma.  

Quanto à transformação agroindustrial, quer os interlocutores contactados, quer as 

entrevistas realizadas, confirmam que esta é apenas uma realidade marginal, traduzindo-se 

exclusivamente na produção de pequenas quantidades de grogue. 

• Aumentar os rendimentos dos agregados familiares? → Com base nos dados recolhidos pelo 

trabalho de campo, pode afirmar-se que no caso da barragem da Figueira Gorda, os agregados 

familiares foram positivamente impactados pela barragem, quer dos agricultores, quer das 

rabidantes, bem como dos comerciantes de fatores de produção. 

Dada a inauguração das redes de adução em fevereiro de 2021, esta situação pode vir a 

alterar-se num curto período; estes resultados poderão ser extensíveis ao Saquinho, desde 

que sejam resolvidos outros constrangimentos. No caso da Figueira Gorda, a rede de adução 

poderá contribuir para expandir a realidade da horticultura na região, solidificando esta 

realidade. 

• Melhorar as condições de vida das populações locais? → Um efeito positivo, não inicialmente 

esperado, é o aumento da disponibilidade hídrica a jusante das barragens. Este aumento, 

reflete-se de uma forma difusa no território e não apenas ligado à agricultura. Sendo as 

regiões rurais de Cabo Verde uma realidade onde ainda existem carências de distribuição de 

água para uso doméstico, um aumento da disponibilidade hídrica tem um impacto relevante 

em mitigar as carências e a aportar resiliência a estas populações.58 

Também como explanado anteriormente, o aumento de rendimento verificado na cadeia de 

valor contribuiu para melhorar as condições de vida da população. 

• Promover o comércio? → Quanto ao comércio de fatores de produção, é difícil diferenciar os 

acréscimos associados à intensificação da agricultura e o acréscimo da mobilização dos 

recursos hídricos em geral, daqueles decorrentes destas infraestruturas em concreto. No 

entanto, quando questionados diretamente sobre o impacto da construção das barragens no 

seu negócio, no caso da barragem da Figueira Gorda, a maioria dos comerciantes de fatores 

de produção considerou que esta teve um impacto positivo. No caso da barragem do 

Saquinho, os resultados não são conclusivos. 

 
58 Para mais detalhes, ver Critérios da OCDE – Impacto. 
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Simultaneamente, no caso da figura das rabidantes, com base nos dados recolhidos nas 

entrevistas, pode afirmar-se que a barragem da Figueira Gorda teve um impacto positivo na 

sua atividade, quer em termos de quantidades quer em termos de valor. 

• Melhorar a balança comercial? → O aumento da oferta de produtos hortícolas terá 

contribuído modestamente para reduzir a sua importação, algo que terá tido um impacto 

positivo e também modesto, na balança comercial cabo-verdiana. 

 

7. Em que medida é que as intervenções contribuíram para melhorar as condições do setor do 

turismo? 

As barragens encontram-se na Ilha de Santiago, uma das ilhas com menos turismo. Como tal, não 

existem impactos relevantes para este tão importante setor de atividade económica em Cabo 

Verde. Na verdade, o inquérito permite estabelecer que 9% das rabidantes da barragem da 

Figueira Gorda afirmavam comercializar os seus produtos noutras ilhas do arquipélago, sendo que 

nenhuma estava ligada ao setor do turismo. 

No entanto, deixamos a nota de que a região da Barragem do Saquinho e da ribeira do Tabugal é 

uma região de uma grande beleza natural, com evidente potencial para turismo de natureza. 

Potencial este que pode ser aproveitado num contexto mais alargado da Ilha de Santiago. 

 

8. Qual a probabilidade de os resultados das intervenções serem sustentáveis? 

A sustentabilidade das duas barragens encontra-se muito dependente da alteração das práticas 

agro-culturais, quer a jusante quer a montante das mesmas, bem como da implementação de 

investimentos assessórios e da profissionalização dos agentes económicos. 

É ainda necessário um conjunto de investimentos acessórios, que potenciariam a utilização mais 

eficiente dos recursos hídricos e reduziriam o assoreamento das albufeiras. A conversão para a 

rega gota-a-gota está a decorrer, mas é algo que terá que se transformar na prática corrente, de 

modo a tirar pleno partido das barragens, com um máximo de sustentabilidade. 

A natureza transitória da agricultura no leito da barragem da Figueira Gorda é algo que convém 

ser endereçado. Atualmente, uma parte significativa da agricultura encontra-se nessa mesma 

área, uma área que pode ser inundada a qualquer momento, na sequência das chuvas. Para que 

esta infraestrutura seja sustentável, convém serem contempladas medidas passíveis de 

redistribuir esta agricultura a jusante da barragem, defendendo e fazendo crescer o cluster de 

horticultura.  

Os interlocutores contactados junto do MAA mostraram-se bem cientes destas necessidades, 

além de fortemente comprometidos com a resolução das mesmas. É expectável que tais 

infraestruturas se revelem sustentáveis a prazo, contribuindo positivamente para a economia 

cabo-verdiana, à medida que forem disponibilizados os recursos financeiros para se efetuarem os 

desejados investimentos acessórios.59 

 
59 Para mais detalhes, ver Critérios da OCDE – Sustentabilidade. 
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4.3. PORTOS 

 

 

4.3.1. CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL 

A linha de crédito do Estado português relativa às Infraestruturas Portuárias, com um montante de 

200M EUR, consubstanciou-se em remodelações em vários portos, nomeadamente, aumento de cais, 

construção de novos molhes, terminal de contentores e acessos. Do montante total da Linha de 

Crédito, foram destinados 77 045 429,30 EUR às intervenções no porto da Praia, para a implantação 

da segunda fase de expansão desse porto, e 21 912 219,70 EUR às intervenções no porto de Porto 

Novo, para a implantação da primeira fase de expansão desse último porto, como informado pelo 

Gabinete Técnico da ENAPOR, em 15 de setembro de 2021. O custo total das intervenções no Porto 

da Praia foi de 85 606 032,60 EUR e de 24 346 910,89 EUR no Porto de Porto Novo, tendo o Tesouro 

cabo-verdiano financiado 10% do custo total em ambos os portos. Além das intervenções no Porto da 

Praia, na Ilha de Santiago, e no Porto de Porto Novo, na Ilha de Santo Antão, que são objeto deste 

estudo de avaliação, houve outras nos Portos de Sal-Rei, na Ilha da Boavista; Vale Cavaleiros, na Ilha 

do Fogo; e no Porto da Furna, na Ilha Brava. 

O objetivo da análise que segue é identificar e analisar os impactos gerados pelos investimentos, feitos 

na década passada, na ampliação e melhorias nos portos de Praia, na Ilha de Santiago, e de Porto 

Novo, na Ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Nesse sentido, procura dar resposta às questões 

elencadas pelo Camões, I.P., nos termos de referência para o trabalho contratado (vide secção 3. 

Objetivos e Metodologia de Análise). 

A análise refere-se à fase de trabalho de gabinete, feito com base em informações, dados e 

documentos a que a equipa de avaliação teve acesso até 20 de abril de 2021, e, também, à fase do 

trabalho de campo que se desenvolveu entre 25 de junho e 9 de julho do mesmo ano. Em particular, 

a equipa teve acesso a dados e informações facultados pela ENAPOR, sociedade anónima de capitais 

públicos, detidos direta e exclusivamente pelo Estado de Cabo Verde e concessionária dos portos de 

Cabo Verde. Essas informações e dados foram validados durante o trabalho de campo e 

complementados com informações e dados adicionais recolhidos nessa fase. 
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Contexto político-setorial: O arquipélago de Cabo Verde está localizado a uma distância aproximada 

de 500 quilómetros da costa do Senegal e, como tal, está inserido no contexto dos portos e das 

atividades portuárias da África Ocidental. Atualmente, os principais portos da região estão localizados 

em Dakar (Senegal), Abidjan (Costa do Marfim) e Cotonou (Benim). O Banco Mundial (2018) refere 

que Cabo Verde está atrás dos seus pares aspiracionais de acordo com o índice de qualidade da 

infraestrutura do Fórum Económico Mundial, principalmente no que se refere à qualidade da 

infraestrutura portuária e do transporte aéreo. 

A página da Africa Container Shipping60 destaca os seguintes portos como candidatos a tornarem-se o 

principal hub regional na África Ocidental: 

• Lomé (Togo) – 1.o: Terminal Investment Limited (TIL), cujo operador é a Mediterranean 

Shipping Company (MSC). Decorrem investimentos na ordem de 380M USD neste porto, 

sendo agora capaz de receber embarcações post-Panamax. Funciona como um transshipment 

hub, servindo portos de menor tamanho na região que não têm capacidade para receber 

grandes embarcações. Todo o transbordo da carga transportada pela MSC na rota Ásia-África 

Ocidental é feito atualmente em Lomé. Em poucos anos, o porto de Lomé incrementou o seu 

volume de carga de 300 000 twenty-foot equivalent units (TEUs) em 2013, para 1,5M TEUs em 

2019, tornando-se o porto mais movimentado da África Ocidental. No entanto, prevê-se uma 

competição intensa num futuro próximo com outros portos da região, como o novo porto de 

Lekki (Nigéria), o de Abidjan (Costa do Marfim) e o de Tema (Gana). 

• Tema (Gana) – 2.o: Está localizado na cidade industrial de Tema, a 30 quilómetros de Acra. Em 

2015, uma joint-venture entre a Bolloré e a APM Terminals (Maersk) foi criada para garantir 

um financiamento de 1 500M USD para executar um projeto que aumentará 

consideravelmente a capacidade deste porto. Haverá um cais de 1,4 quilómetros com 4 

terminais de profundidade, bem como modernas gruas-pórtico e sistemas operacionais de 

terminal. A capacidade para acomodar navios será quatro vezes maior do que a atual e o porto 

poderá operar navios porta-contentores com até 18 000 TEUs. Este investimento é necessário 

para permitir que o porto acompanhe a economia dinâmica do país e receba navios cada vez 

maiores. Espera-se que tenha um efeito positivo nos custos operacionais, tornando o 

transporte marítimo no Gana mais económico e competitivo. 

• Lekki (Nigéria) – 3.o: Estima-se que o projeto portuário de 1 500M USD no porto de Lekki 

permitirá começar a receber, a partir de 2023, os volumes que devem ser transferidos da área 

hoje fortemente congestionada do porto de Apapa/Tincan. Espera-se assim que esta 

infraestrutura se torne um centro de transbordo para a África Ocidental. O novo porto está 

projetado para ser capaz de receber navios com capacidade superior a 18 000 TEUs. O novo 

porto de Lekki está localizado no coração da Zona Franca de Lagos. Os portos de Apapa e 

Tincan estão atualmente muito congestionados e muito do volume de importação da Nigéria 

é descarregado em portos de países vizinhos como Cotonou e Lomé. 

• Abidjan (Costa do Marfim) – 4.o: A conclusão do projeto de expansão do porto de Abidjan pela 

China Harbor Engineering melhorou a capacidade de movimentação de carga. O projeto 

representa um investimento de 930M USD, tendo 3 terminais de contentores, 1 terminal roll-

on/roll-off e um terminal de carga geral. Espera-se que essa melhoria na infraestrutura ajudará 

o país a expandir a sua economia. 

 
60 Disponível em www.africa-container-shipping.com/top-10-ports-africa-port-projects-in-west-africa/ 

https://www.africa-container-shipping.com/top-10-ports-africa-port-projects-in-west-africa/
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• Dakar (Senegal) – 5.o: Com a construção de um novo porto no Senegal pela DP World, o 

Senegal terá um porto com capacidade para 1 milhão de TEUs. Esse projeto inclui o 

desenvolvimento da Zona Económica Especial Integrada de Dakar (DISEZ). O porto está 

localizado a 50 quilómetros de Dakar e, assim que o projeto for concluído, o atual porto de 

Dakar será fechado progressivamente e os seus volumes serão transferidos para o Port du 

Futur Ndayane. Atualmente, Dakar funciona como um centro de transbordo para a Grimaldi 

Lines. 

 

Tendo em consideração esse contexto regional, o Porto Grande, principal porto de Cabo Verde 

localizado na Ilha de São Vicente, e o Porto da Praia que vem logo a seguir, têm um grande desafio 

para materializar a visão de tornar Cabo Verde numa plataforma de transbordo marítimo no Atlântico 

Médio, como preconizado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017-2021 (PEDS). 

Ainda que estes portos estejam localizados estrategicamente nessa região do Atlântico, percebe-se 

que haverá várias infraestruturas concorrentes nos países vizinhos. 

 

Cabo Verde não possui um documento de política nacional para o setor de transportes, no qual se 

inserem os portos. No entanto, as diretrizes para o setor encontram-se plasmadas no PEDS. Quanto 

aos transportes marítimos e para que a visão de transformar o país numa plataforma marítima tenha 

sucesso, esse plano refere que: 

“...é crucial que Cabo Verde cumpra os seus compromissos enquanto Estado costeiro, de bandeira e 

portuário, num quadro de sustentabilidade setorial. Isso será conseguido através de um trabalho de 

participação de todos os intervenientes setoriais e com a regulamentação e operacionalização do Fundo 

Autónomo de Segurança e Desenvolvimento dos Transportes Marítimos (FADSTM), e a criação da taxa 

de segurança marítima.” (PEDS, p. 22) 

 

O PEDS também define que o pilar Economia compreende 20 programas e que os setores de tutela 

destes programas são a Chefia do Governo, a Economia e Emprego, as Finanças, a Agricultura e 

Ambiente, a Cultura e as Indústrias Criativas, as Infraestruturas, Ordenamento do Território e 

Habitação. Especificamente, o PEDS refere que: 

“...as infraestruturas e os meios de transporte devem fazer parte integrante do processo de transporte, 

garantindo ainda segurança, eficiência e qualidade na circulação de pessoas e bens. Esta condição 

estratégica requer uma reestruturação profunda do setor, que contempla o reforço da organização 

institucional e uma forte participação do setor privado, a criação de obrigações de serviço público, quer 

no transporte aéreo, quer no marítimo, e no rodoviário urbano e interurbano, priorizando o regime de 

concessão de serviço público de transporte, obrigando à instituição de linhas regulares eficientes e a 

custos acessíveis entre as ilhas, à privatização dos serviços portuários e aeroportuários e à 

modernização dos serviços de reparação naval. Assim, torna-se fundamental a elaboração de um Plano 

Estratégico Integrado de Transportes e Intermodalidade.” (PEDS, p. 22) 

 

Legislação relevante e estratégia empresarial: Quanto à legislação relevante, a Lei dos Portos de Cabo 

Verde, aprovada a 1 de novembro de 2010, foi alterada pelo Decreto-Legislativo n.º 1/2013, de 12 de 

setembro, com vista a reforçar a prioridade das concessões a agentes privados como forma de 

exploração dos portos de Cabo Verde e o papel da ENAPOR como landlord port authority com funções 

de administração portuária e gestão dessas concessões. A referida alteração da Lei dos Portos 

determinou ainda que a ENAPOR passasse a exercer a gestão, administração e exploração dos portos 
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de Cabo Verde em regime de concessão, devendo subconcessionar a operação e os serviços portuários. 

Esse diploma lançou as bases para uma reforma do setor marítimo e portuário com vista à sua 

modernização, incluindo a possibilidade de participação do setor privado na prestação de serviços 

portuários. 

Quanto à estratégia empresarial, e relativamente ao Porto da Praia, a ENAPOR já tinha definido 

claramente os seus objetivos e prioridades de desenvolvimento em 2005, procurando privatizar a 

operação no cais e focar-se no desenvolvimento e manutenção das instalações (Louis Berger Group, 

2005). Dada a dimensão e as características das operações portuárias da Praia, era necessário 

desenvolver uma infraestrutura adicional, permitindo aumentar o potencial de carga suficiente para 

atrair um operador qualificado. Os seus objetivos principais eram criar novos parques para 

armazenagem e fornecer cais especializados para a movimentação de contentores, cimento a granel 

e cereais, bem como expandir e modernizar as operações de cabotagem. À época, a lista de projetos 

em ordem de prioridade era a seguinte: 

Primeira prioridade: 

• Construir quebra-mares que resolvam o problema das calemas 61 , fenómeno climático 

caracterizado por ventos fortes de sudoeste, durante os meses de agosto a outubro, 

principalmente. 

• Estender o Cais 1 para ser capaz de lidar com três navios pequenos ou dois grandes 

simultaneamente. 

• Implantar um pátio de contentores em áreas recuperadas atrás do Cais 1. 

• Construir uma nova estrada de acesso ao pátio de contentores proposto. 

Segunda prioridade: 

• Implantar uma instalação CFS/LCD e ICD62 no planalto próximo do porto, usando terrenos do 

antigo aeroporto. 

• Remover dois armazéns no cais e modernizar a área de backup atrás do Cais 2. 

Terceira prioridade: 

• Desenvolver um terminal separado para passageiros e cruzeiros na ilha e remover esta 

atividade do porto. 

 

 

 
61 De agosto a outubro, Cabo Verde está sujeito a um fenómeno denominado por calemas, onde os ventos e as 
ondas predominantes vêm do Sudoeste diretamente para o terminal de cabotagem e Cais 2, obrigando à 
movimentação de navios para a área a sotavento do Cais 1. Essas condições climáticas continuam a afetar 
periodicamente as referidas operações em dezembro. Antes da construção do quebra-mar, as operações em 
metade dos cais do porto eram interrompidas ou severamente restringidas durante quase 6 meses do ano, de 
agosto a dezembro. 
62 O termo CFS (container freight station) equivale a um armazém onde se faz a consolidação (para exportação) 
ou desconsolidação (para importação) da carga de um contentor e funciona como uma extensão da alfândega 
localizada no porto. Por sua vez, os termos LCD e ICD (independent customs station) referem-se a armazéns 
alfandegados independentes localizados fora do perímetro do porto. 
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Porto da Praia 

Figura 42: Imagem do Porto da Praia 

 

Fonte: Wikimedia 

 

Localização: O Porto da Praia está localizado na cidade da Praia, no sul da Ilha de Santiago. As suas 

coordenadas geográficas são 14°54'36.6"N e 23°29'55.7"W. 

 

Figura 43: Localização do Porto da Praia 

 

Fonte: Google Maps 
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O Porto da Praia está situado numa baía natural, entre a Ponta Temerosa e a Ponta das Bicudas. 

Polivalente, versátil e seguro, o porto possui infraestruturas que garantem a operacionalidade de 

qualquer tipo de navio, desde cargueiros de tráfego inter-ilhas, porta-contentores a graneleiros, 

sendo um dos portos de Cabo Verde certificados com o Código Internacional para a Proteção de 

Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code, em inglês). O porto possui: (I) um cais de pesca com 80 

metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 3 metros de profundidade, bem como uma unidade 

de tratamento e comercialização de pescado; (II) um terminal de passageiros que, com uma área de 

355m2, completa as infraestruturas acostáveis do Porto da Praia. 

Em 2014, com a conclusão das obras da Fase 2 de expansão e modernização do porto, a extensão total 

do cais é de 1 132 metros e uma profundidade máxima de 13,5 metros, sendo que o Molhe 1 (Cais 1 

+ Cais 2) passou de 217 para 460 metros e a sua profundidade aumentou de -9,0 para -13,5 metros 

(ver especificações técnicas no Quadro 11). Também foi construído um novo parque de contentores 

com 8 hectares, garantindo assim uma capacidade suplementar de 436 Ticket-granting Service (TGS)63 

para contentores cheios, 736 TGS para contentores vazios e 26 TGS para mercadorias perigosas. A 

zona de manobra de navios também foi ampliada. O porto está dotado de duas rampas roll-on/roll-

off e de básculas para o controlo do peso de contentores. Para o armazenamento de mercadorias, o 

porto dispõe de armazéns com área total de 10 000m2 e um edifício com scanner de contentores. O 

scanner permite uma visualização da carga antes do contentor ser transportado para o parque, onde 

aguarda a retirada do mesmo pelo consignatário ou destinatário de carga completa ou a abertura, 

fracionamento da carga e armazenagem, no caso de conter mercadorias destinadas a vários 

consignatários ou destinatários. Com 968 124 toneladas métricas de carga e 121 448 passageiros 

movimentados (2019), é o segundo porto mais movimentado de Cabo Verde, a seguir ao Porto Grande 

(Mindelo), na Ilha de São Vicente. No entanto, importa destacar que o Porto da Praia é o que tem 

maior movimentação de carga contentorizada. O crescimento do volume de carga no período de 2014 

e 2019 foi de uma taxa média anual de 18,5% (ENAPOR, 2017 & 2020). 

 

Quadro 11: Especificações técnicas do Porto da Praia 

 

Fonte: ENAPOR 

 

Outras notas: Antes do projeto de ampliação e modernização, as principais instalações do Porto da 

Praia tinham sido construídas entre 1985 e 1987. Naquela altura, não se cogitava o manuseio de 

 
63 Ticket-granting Service (TGS) consiste num sistema de identificação automatizado que gera um código único 
para cada contentor, permitindo uma busca ágil sobre a situação e localização de cada contentor. Esse sistema 
encontra-se em fase preliminar de implantação e, portanto, não se encontra em pleno funcionamento. 
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contentores, gás de petróleo liquefeito (GPL) e cimento como cargas básicas. O foco era o manuseio 

de carga geral de múltiplos propósitos e cereais, nomeadamente milho e trigo. O terminal portuário 

era constituído por aproximadamente 10,7 hectares e 563 metros de cais dedicados ao manuseio de 

cargas, excluindo-se o atracadouro de pesqueiros e o terminal de operações do ferry. Esses dados 

resultavam num rácio de 1,9 hectares de terreno por 100 metros lineares de cais. Isso era considerado 

um problema crítico, já que para uma operação relativamente eficiente, é desejável um rácio entre 8 

e 10 hectares de terreno para cada 100 metros de cais ou mais. Um rácio entre 3 e 5 hectares é viável, 

mas requer um planeamento cuidadoso para o uso do espaço. 

 

Porto de Porto Novo 

Figura 44: Imagem do Porto de Porto Novo 

 

Fonte: Wikimedia 

 

Localização: O Porto de Porto Novo está localizado na cidade de Porto Novo (9.310 habitantes; Censo 

de 2010), na zona sudeste da Ilha de Santo Antão. As suas coordenadas geográficas são 17°00'58.5"N 

e 25°03'33.9"W. 
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Figura 45: Localização e disposição do Porto de Porto Novo 

 

 

Fonte: Google Maps e Google Earth (imagem de 23/12/2014) 

 

O Porto de Porto Novo, na Ilha de Santo Antão, é uma importante infraestrutura para o 

desenvolvimento de negócios e para a comunidade da ilha. O porto assegura uma interface entre o 

transporte marítimo e terrestre, oferecendo serviço de cabotagem ininterrupto e rápido entre as Ilhas 

de Santo Antão e de São Vicente, mediante quatro conexões diárias por ferry. Importa notar que o 

serviço de ferry também leva veículos de carga, o que possibilita o transporte de mercadorias para 
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abastecer a Ilha de Santo Antão e, também, levar o excedente da produção agrícola da Ilha de Santo 

Antão para São Vicente. Durante a visita de campo, foi possível observar um movimento significativo 

de veículos de carga que utilizam o ferry. O transporte marítimo tornou-se a única opção, dado que o 

aeroporto Agostinho Neto, que estava localizado no extremo norte da Ilha de Santo Antão, próximo 

da vila da Ponta do Sol, encerrou em 1999. É importante salientar que, devido à proximidade e 

simbiose com o Porto Grande, na Ilha de São Vicente, o Porto de Porto Novo tem que ser visto sob 

uma ótica de integração e complementaridade com aquele porto.  

Inaugurado em 1962 e expandido em 2013, o porto possui três cais com, respetivamente, 45, 115 e 

135 metros, somando um total de 295 metros de cais de amarração, a par de uma profundidade 

máxima de 8 metros (ver especificações técnicas no Quadro 12 abaixo). Para o armazenamento de 

mercadorias, o porto dispõe de um armazém coberto com uma área de 450 m2 e um parque de 

contentores, junto ao cais. 

O porto dispõe ainda de um edifício para a gare marítima com 2.000 m2 de área coberta e capacidade 

para acolher 250 mil passageiros por ano. A gare está equipada com escadas rolantes, permitindo aos 

passageiros usufruir de boas condições, tanto à chegada à ilha, como à partida, já que a gare está 

situada num nível inferior à estrada que leva ao acesso principal. O Porto de Porto Novo também 

dispõe de duas rampas roll-on/roll-off, sendo ambas em betão, bem como uma rampa para barcos. 

Durante a visita de campo, pode verificar-se que a antiga rampa metálica foi substituída por uma de 

betão, devido ao forte efeito de corrosão a que estava sujeita. Antes de 1962, as embarcações tinham 

que ancorar na baía de Alto Peixinho, sendo que as cargas e os passageiros eram levados a Porto Novo 

em pequenos barcos (Costa Dias, 2006). 

O porto oferece os serviços de atracação/desatracação, equipamentos, tráfego de mercadorias, 

armazenagem, energia e água. Possui ainda os seguintes equipamentos e capacidades: 1 grua (35 

toneladas), 1 trator (4 toneladas), 1 empilhadora (3 toneladas), 1 empilhadora (5 toneladas) e 3 

atrelados (22 toneladas, cada). Em 2019, o Porto de Porto Novo teve um movimento de carga de 127 

619 toneladas métricas e 346 565 passageiros (ENAPOR, 2017 & 2020). 

 

Quadro 12: Especificações técnicas do Porto de Porto Novo 

Fonte: ENAPOR 

 

Outras notas: A 24 de setembro de 2018, a revista Cargo anunciou que “O Executivo de Cabo Verde 

lançou um concurso com vista à elaboração de diversos estudos sobre o Porto de Porto Novo – estes 

estudos terão em conta os aspetos ligados à expansão e às condições de navegabilidade da 

infraestrutura portuária (que se encontra em funcionamento desde 1962).” 
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4.3.2. ANÁLISE 

Seguindo a metodologia proposta para este estudo na secção 3. Objetivos e Metodologia de Análise , 

a análise e discussão de resultados será feita de acordo com os critérios de relevância, eficácia, 

eficiência, impacto e sustentabilidade. 

Relevância: A presente análise permite concluir que o investimento para a expansão e modernização 

dos portos da Praia e de Porto Novo tem uma importante relevância para o país, dada a sua 

característica insular onde os portos são de vital importância para o desempenho das atividades 

económicas e sociais. O Banco Mundial (2010)64 considera que: 

“O transporte marítimo tem grande importância em Cabo Verde, visto que o país é um arquipélago. 

Todas as ilhas possuem portos que permitem o acesso marítimo: nove no total, três dos quais (Praia, 

Porto Grande e Porto da Palmeira) recebem tráfego internacional. Os portos de Fogo, Brava e Santo 

Antão são muito pequenos, o que limita os tipos de embarcações que viajam para estas ilhas. Dos três 

portos internacionais, apenas os de Porto Grande e da Praia têm capacidade para receber grandes 

navios e mover e armazenar contentores. Globalmente, o tráfego aumentou significativamente de 2004 

a 2006, pois o tráfego de contentores cresceu a uma taxa anual média de 20% e o tráfego de carga geral 

a uma taxa de 10%.” (Banco Mundial, 2010, p. 12) 

 

Os inquéritos conduzidos durante a visita de campo, confirmam a importância das intervenções para 

a expansão e modernização dos dois portos relativamente à atração de novos negócios para a ENAPOR, 

conforme mostram as Figura 46 e Figura 47 abaixo: 

 

Figura 46: ENAPOR, Perceção da atração de novos 
negócios após a expansão – Porto da Praia

 

 

Figura 47: ENAPOR, Perceção da atração de novos 
negócios após a expansão – Porto Novo 

 

 

Fonte: Inquéritos (2021) 

 
64 Banco Mundial, (2010). As Infraestruturas em Cabo Verde: uma perspetiva continental. 
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Por sua vez, o estudo de viabilidade para o Porto da Praia (Louis Berger Group, 2005) também destaca 

o rápido crescimento do tráfego de contentores e a necessidade de adaptações no porto, devido ao 

congestionamento da área de armazenagem dos contentores vazios e ao facto de a carga 

contentorizada perfazer o maior grupo de carga em termos de tonelagem. 

O investimento na expansão e modernização do Porto da Praia continua a ter relevância relativamente 

ao PEDS (2017-2021), uma vez que este considera o desenvolvimento e maior eficiência do transporte 

marítimo como parte essencial do pilar Economia, contribuindo dessa maneira para os objetivos 1, 2 

e 3, nomeadamente: Fazer de Cabo Verde uma economia de circulação localizada no Atlântico Médio, 

Garantir a sustentabilidade económica e ambiental e, por fim, Assegurar a inclusão social e a redução 

das desigualdades e assimetrias sociais e regionais. 

 

Eficácia: A presente análise permite concluir que houve eficácia do investimento, na medida em que 

as obras de expansão e modernização do Porto da Praia permitiram acompanhar o crescimento do 

movimento de embarcações ao longo dos anos, principalmente no que diz respeito ao aumento de 

tráfego de cargas contentorizadas, para a qual o Porto não estava devidamente preparado. Como já 

mencionado anteriormente, o Porto da Praia é o segundo maior do país em termos de movimentação 

de embarcações e volume de carga. Porém, o Porto da Praia destaca-se como o de maior volume de 

carga contentorizada no país. O Quadro 13 abaixo mostra uma comparação entre os 9 portos de Cabo 

Verde, onde é possível verificar que o Porto Grande, na Ilha de São Vicente, tem 37,2% da quota de 

mercado dos portos nacionais, enquanto o Porto da Praia tem 36,3%, de acordo com os dados 

disponíveis no Relatório de Gestão e Contas de 2019 da ENAPOR. 

 

Quadro 13: Movimento de mercadorias nos portos de Cabo Verde 

 

Fonte: ENAPOR – Relatório de Gestão e Contas (2019) 

 

No caso do Porto da Praia, os investimentos apoiados pela linha de crédito, num montante total de 

85,6M EUR, permitiram à ENAPOR complementar os investimentos feitos na primeira fase das 
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intervenções. 65  As intervenções permitiram à ENAPOR implementar as duas primeiras das três 

prioridades de investimento detalhadas no estudo de pré-viabilidade feito pelo Grupo Louis Berger 

(ver secção 4.3.1. CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL acima). Os investimentos na Fase 2 da expansão e 

modernização do Porto da Praia também permitiram um aumento nas receitas operacionais da 

ENAPOR, como pode ser observado no Quadro 14 abaixo. 

 

Quadro 14: Rendimentos operacionais da ENAPOR, 2017-2019 

 

Fonte: ENAPOR – Relatório de Gestão e Contas (2019) 

 

Eficiência: Na medida em que a eficiência da intervenção se caracteriza pela obtenção de resultados 

em função dos investimentos e esforços feitos para a materialização do projeto, é possível afirmar 

que o mesmo tem elevada eficiência. Durante o período de sete anos (2013 a 2019), tanto o Porto da 

Praia como o de Porto Novo puderam receber um número crescente de embarcações e de volume de 

carga sem problemas de congestionamento e de longos tempos de espera para atracar. Isso está 

diretamente relacionado com as obras de expansão realizadas entre 2013 e 2014 e que aumentaram 

o comprimento dos cais e melhoraram as condições de movimentação de carga nos dois portos. Os 

inquéritos feitos durante a visita de campo apontam para uma perceção, por parte da grande maioria 

dos entrevistados, de que houve um aumento na eficiência das operações no Porto da Praia, em 

função das intervenções para a expansão e modernização, como pode ser visto nas figuras abaixo: 

 
65 Os investimentos da primeira fase das intervenções no Porto da Praia alcançaram o valor de 44 804 649,65 
USD e foram financiados inteiramente pela Millennium Challenge Account (MCA), programa de cooperação 
norte-americana para o desenvolvimento, conforme informação facultada pelo Gabinete Técnico da ENAPOR 
em 15 de setembro de 2021. 
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Figura 48: ENAPOR, Perceção da eficiência das 
operações realizadas após a expansão – Porto da 

Praia 

 

Figura 49: ENAPOR, Perceção da eficiência das 
operações realizadas após a expansão – Porto Novo 

 

 

Fonte: Inquéritos (2021) 

 

Nas Figura 50 e Figura 51 é possível visualizar o incremento anual do número de embarcações de 

cabotagem e de longo curso, separadamente. É possível visualizar também a importância que tem a 

navegação de cabotagem no caso do Porto de Porto Novo e a navegação de longo curso no caso do 

Porto da Praia. 

 

Figura 50: Número de embarcações de cabotagem 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 
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Figura 51: Número de embarcações de longo curso 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

O tempo total médio de espera para atracar no Porto de Porto Novo é de 2,21 horas por embarcação, 

enquanto no Porto da Praia é de 3,74 horas. O tempo médio total refere-se ao tempo de espera para 

todas as embarcações, ou seja, as de cabotagem e as de longo curso. Antes das melhorias feitas no 

Porto da Praia, o tempo de espera total médio era de 5,18 horas, considerado aceitável, enquanto o 

tempo médio de estadia/atracação era de 31,01 horas.66  Considerando que houve um aumento 

significativo no número de embarcações e do volume de carga movimentada desde 2014, é possível 

inferir que as melhorias no Porto da Praia permitiram um aumento de produtividade igualmente 

significativo, já que o tempo de espera total médio baixou de 5,18 horas para 3,74 horas. 

O tempo médio de estadia/atracação (turnaround time, em inglês) observado em 2004, quando foi 

feito o estudo de pré-viabilidade para o Porto da Praia, era de 31,01 horas, sendo que o tempo médio 

estadia/atracação durante o período de 2013 a 2020 foi de 38,52 para o Porto da Praia e de 18,75 

horas para o Porto de Porto Novo. No entanto, o tempo médio de estadia/atracação para 

embarcações de longo curso no Porto da Praia teve uma média de 42,8 horas durante o período entre 

2013 e 2020 (ver Figura 55 abaixo). Portanto, os valores do tempo médio de estadia/atracação no 

Porto da Praia estão acima do observado em 2004 e relatado no estudo de pré-viabilidade do projeto 

de expansão. Mesmo assim, o Porto da Praia pode ser considerado como tendo um turnaround time 

bastante aceitável, já que o sítio internationaltransportforum.org classifica como sendo eficiência 

média um turnaround time entre 1,5 e 5,0 dias, ou seja, entre 36 e 120 horas. No entanto, importa 

destacar que, desde o dia 31 de janeiro de 2019, o navio Eser encontra-se atracado no cais do Porto 

da Praia, depois de ter sido apreendido por transporte de drogas67. Tal faz com que as estatísticas do 

tempo de permanência sofram em função dessa situação. O mesmo facto também explica o aumento 

do tempo médio de estadia referente aos de 2019 e 2020, na Figura 52 abaixo. 

O estudo de pré-viabilidade feito em 2005 indica que a redução dos tempos de estadia/atracação só 

seria possível mediante a existência de serviço noturno para poder ampliar o horário de atendimento 

 
66 É importante destacar que a informação sobre o tempo médio de espera por embarcação foi relatada por um 
colaborador da ENAPOR, que tem o papel de ponto focal daquela entidade para efeitos deste estudo de 
avaliação de impacto, mediante entrevista virtual realizada no dia 1 de abril de 2021. Durante a visita de campo, 
pode observar-se que os tempos de espera são muito pequenos, já que as embarcações chegam ao cais sem 
praticamente ter de esperar. 
67 https://expressodasilhas.cv/pais/2019/02/01/a-rota-do-eser-a-caminho-de-marrocos/62162 
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por parte do porto, reduzindo assim o tempo médio por embarcação de 8 a 10 horas. A inexistência 

de serviços no período noturno obriga as embarcações, em muitos casos, a pernoitarem atracadas ao 

cais. Isso faz com que as embarcações aumentem o tempo necessário para chegar ao próximo destino. 

Além disso, ocupam o cais por mais tempo do que o necessário e, consequentemente, impedem a 

atracação de outras embarcações que possam estar à espera no porto.  

Durante a visita de campo, foi possível verificar que o tempo de serviço às embarcações pode ser 

ampliado, se necessário, não havendo restrições de ordem legal. No entanto, por razões de custo, os 

gestores do Porto autorizam uma ampliação de até quatro (4) horas diárias, caso isso permita que a 

movimentação de toda a carga da embarcação destinada ao Porto da Praia possa ser concluída, 

livrando assim a embarcação para seguir viagem. Caso seja necessário um número superior de horas 

para concluir a movimentação da carga, os gestores do Porto preferem que a embarcação permaneça 

no cais até ao dia seguinte, já que a criação de um turno adicional, no período noturno, elevaria os 

custos de operação. Do ponto de vista económico, essa decisão por parte dos gestores do Porto da 

Praia faz sentido. No futuro, caso haja um aumento substancial da movimentação de carga, os 

gestores terão que rever a atual política operacional e avaliar a possibilidade de criar um turno 

adicional, sempre tomando em consideração a questão dos custos operacionais, dentro de uma 

perspetiva que inclua outros critérios como, por exemplo, o tempo de espera para atracar e o 

turnaround time. 

O tempo médio de estadia/atracação para as embarcações de longo curso, no Porto de Porto Novo, 

também aumentou no período de 2013 a 2020 e isso está relacionado com o facto de ter passado a 

receber um maior número desse tipo de embarcação e, também, por não oferecer horário de serviço 

noturno ou ampliado. 

  

Figura 52: Tempo médio (horas) de estadia/atracação por embarcação de longo curso 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

Impacto: Conforme descrito na secção de metodologia referido acima, os impactos são analisados 

com base nos seguintes indicadores: 

• Movimentação de passageiros: 

O Quadro 15 abaixo mostra o número de passageiros (pax) nos portos da Praia e de Porto Novo 

no período compreendido entre 2016 e 2019, para o qual foi possível obter os dados. Nesse 
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período, a movimentação de passageiros cresceu a uma média anual de 9,2% para o Porto da Praia 

e a 5,3% para o Porto de Porto Novo, representando um crescimento bastante significativo. Porém, 

como pode ser observado, a movimentação de passageiros é três vezes maior no caso de Porto 

Novo em relação ao Porto da Praia. Tal confirma a importância que tem o Porto de Porto Novo 

para a Ilha de Santo Antão como principal, e praticamente único, meio de transporte de 

passageiros para ligação com as demais ilhas do arquipélago e o mundo. 

 

Quadro 15: Número de passageiros, 2016-2019 

Ano P. Novo Praia

2016 297,730            95,712                     

2017 301,813            85,518                     

2018 339,633            103,364                   

2019 346,565            121,448                   

Total 1,285,741         406,042                    

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

• Volumes de carga movimentada (toneladas/ano, série de 2014 a 2020): 

Os volumes de carga movimentada no Porto da Praia para o período de 2014 a 2020, conforme 

indicados na Quadro 16 abaixo, cresceram a uma taxa média anual de 18,5% entre 2014 e 2019. 

A taxa de crescimento anual para 2020 (-19,0%) não foi considerada para a análise do crescimento 

do volume de carga movimentada devido ao facto de ter sido um ano atípico em função da 

pandemia causada pelo SARS-CoV-2 e que, portanto, poderia enviesar a análise. 

 

Quadro 16: Volume de carga total movimentada no Porto da Praia 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

Os volumes de carga embarcada e desembarcada no Porto de Porto Novo no período de 2015 a 

2020, conforme indicado no Quadro 17 abaixo, cresceu a uma taxa média anual de 4,4% no 

mesmo período. Não foi possível obter os valores de carga movimentada para os anos anteriores 

a 2015. Convém lembrar que, em 2013, as obras de ampliação e melhorias estavam em curso, e 

que a inauguração das obras de expansão e modernização ocorreu no mês de setembro de 2014. 

Contrariamente ao que aconteceu com a movimentação de carga no Porto da Praia, o Porto de 

Porto Novo não sofreu uma quebra do movimento de carga em 2020. Tal se explica facilmente 

pela diferença de características entre os dois portos. Enquanto o Porto da Praia recebe um maior 
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número de embarcações de longo curso, o Porto de Porto Novo recebe essencialmente 

embarcações de cabotagem, refletindo-se na diferença da movimentação de cargas. Estas últimas 

têm cargas que se destinam a abastecer e suprir destinos nacionais e, portanto, sem muita 

influência do tráfego internacional de carga. 

 

Quadro 17: Volume de carga total movimentada no Porto de Porto Novo 

 

Ano 

 

Embarcada (ton) 

 

Desembarcada (ton) 

 

Total Anual (ton) 

 

Taxa de Crescimento 

Anual (%) 

2015 38 701 72 314 111 015 
 

2016 45 393 77 495 122 888 10,7% 

2017 46 410 87 775 134 185 9,2% 

2018 45 836 81 530 127 366 -5,1% 

2019 45 708 81 910 127 618 0,2% 

2020 47 542 88 775 136 317 6,8% 

Total 269 590 489 799 759 389 
 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

Ao observar o nível mais alto e praticamente estável de movimentação total de carga de 2016 a 

2020, é possível verificar o impacto que tiveram os investimentos na expansão e melhorias, ao 

mudar a movimentação de carga para um patamar mais elevado. 

 

Quadro 18: Movimento de carga contentorizada nos Portos da Praia e de Porto Novo  

Porto da Praia - Movimento de Carga Contentorizada

Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Toneladas (ton) 247146 293236 310235 390245 448828 505743 361248 2556681

Taxa Anual de Crescimento 5.8% 25.8% 15.0% 12.7% -28.6% 6.1%

TEUs 27515 29322 33140 41330 47062 51428 45826 275623

Taxa Anual de Crescimento 13.0% 24.7% 13.9% 9.3% -10.9% 10.0%

Fonte: ENAPOR  

Porto de Porto Novo - Movimento de Carga Contentorizada

Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Toneladas (ton) 1836 2078 1437 1443 1266 8060

Taxa Anual de Crescimento 13.2% -30.8% 0.4% -12.3% -5.9%

TEUs 262 314 214 218 192 1200

Taxa Anual de Crescimento 19.8% -31.8% 1.9% -11.9% -4.4%

Fonte: ENAPOR  

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

A análise dos dados de movimentação da carga contentorizada (Quadro 18) justifica-se pela 

crescente importância desse tipo de carga ao longo das últimas décadas a nível mundial. Esta 
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também ajudará a perceber de maneira mais clara a importância desse tipo de carga para o Porto 

da Praia e a sua ligação com as melhorias feitas nesse porto em 2014. 

O volume de carga contentorizada para o Porto da Praia cresceu a uma robusta taxa anual média 

de 15,2% entre 2015 e 2019. O Porto de Porto Novo exibiu uma redução média anual de -2,5% no 

mesmo período, depois de haver tido uma ponta de crescimento em 2017, ano seguinte ao início 

de movimentação de carga contentorizada. Esse comportamento denota a tendência do Porto da 

Praia na especialização e consolidação como um porto de embarcações de longo curso e de carga 

contentorizada em Cabo Verde. 

 

Figura 53: Movimento de carga contentorizada em toneladas e TEUs/ano 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

Para uma interpretação correta da evolução da movimentação de carga contentorizada exibida 

acima (Figura 53) preciso tomar em consideração o uso de duas escalas diferentes para mostrar 

os dados dos dois portos, sendo a escala à esquerda relativa ao Porto da Praia e a escala à direita 

relativa ao Porto de Porto Novo. O uso das duas escalas justifica-se na medida em que permite 

visualizar com maior clareza a variação do movimento de carga contentorizada para cada porto 

ao longo do período entre 2013 e 2020. 

O estudo de pré-viabilidade, feito em 2005, para o projeto de melhoria do Porto da Praia aponta 

que o congestionamento do porto faria subir os custos para as empresas de navegação, passando 

de 856 535 USD em 2006 para 7 394 537 USD em 2010 sob o chamado cenário nulo, onde nem 

melhorias de curto prazo nem de longo prazo seriam feitas. Nesse cenário nulo, o estudo aponta 

que o tempo de espera de uma embarcação no Porto da Praia poderia chegar a 18-21 dias. Além 

disso, o impacto total do custo projetado para os remetentes de carga e companhias marítimas 

seria superior a 60M USD durante o período até 2015, com base na projeção de crescimento do 

volume de movimentação de cargas. 

O mesmo estudo aponta que, sem aumento da capacidade do Porto da Praia para suportar a 

movimentação de carga contentorizada, os custos para esse tipo de carga/embarcação teriam um 

incremento anual de 3,6M USD, o que significaria um incremento total acumulado de 34,4M USD 

ao longo de um período de 9,5 anos compreendido entre 2005 e 2020, segundo as Projeções de 
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Custos e Rendimentos, Estudo de Pré-viabilidade para o Porto da Praia (Louis Berger Group, 2005, 

p. 109-110). 

Portanto, com base nessa projeção de incremento dos custos, é possível inferir que o projeto de 

expansão e modernização do Porto da Praia terá evitado um incremento de custos na ordem de 

21,6M USD depois da implantação do projeto de expansão e modernização em 201468. Esse não 

é um valor desprezível e demonstra a alta rentabilidade dos investimentos feitos. O Relatório e 

Contas de 2019 da ENAPOR aponta os seguintes índices de rentabilidade dos capitais próprios, 

essencialmente integrados pela infraestrutura portuária: 13,2% em 2019, 14,0% em 2018 e 14,0% 

em 2017. O mesmo documento refere que: 

“A rentabilidade dos capitais próprios (Return On Equity) apresenta uma ligeira redução face aos valores 

de 2018, permanecendo, no entanto, em níveis considerados positivos e que traduzem a boa eficácia 

na remuneração dos capitais investidos pela Empresa.” (Relatório e Contas 2019, p. 52) 

Esses valores de ROE podem ser considerados satisfatórios, dado que rácios entre 15 e 20% são 

considerados geralmente bons no contexto empresarial. Considerando que infraestruturas 

requerem investimentos de vulto, é possível afirmar que as ROE obtidos pela ENAPOR são, na 

verdade, bastante satisfatórias. O Quadro 19 abaixo mostra um resumo da demonstração de 

resultados da ENAPOR para o período de 2013 a 2019. Os dados demonstram claramente que 

houve uma sensível melhoria nos índices de desempenho a partir de 2016, à exceção do EBITDA,69 

ou seja, um ano após os Portos da Praia e de Porto Novo terem reiniciado as suas operações depois 

de concluídos os projetos de expansão e modernização. A redução do EBITDA em 2015 e 2016 

reflete claramente o esforço de capital feito para a implementação dos projetos de expansão e 

modernização dos dois portos. Muito embora não seja possível associar esse melhor desempenho 

a partir de 2016 unicamente ao facto de os dois portos terem reiniciado as suas operações, é certo 

que os projetos de expansão e modernização permitiram um maior movimento de mercadorias e, 

consequentemente, um aumento nos rendimentos operacionais. Os outros fatores a ter em conta 

são de ordem administrativa e de gestão das operações portuárias. 

 

Quadro 19: Demonstração de resultados da ENAPOR 

Indicador \ Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultado Líquido 

(MECV) 17.976 25.295 28.303 187.462 429.858 450.370 442.955 

EBITDA (MECV) 710.710 848.537 788.806 780.965 987.419 1.068.248 1.078.770 

Margem EBITDA 33.60% 37.60% 33.40% 27% 32% 33% 32% 

Rentabilidade dos 

Capitais Próprios 0.70% 1.00% 1.10% 6.90% 14% 14% 13.20% 
Fonte: ENAPOR – Relatório de Gestão e Contas (2013 a 2019) 

 

  

 
68 Não foi possível à equipa de avaliação obter o estudo de pré-viabilidade para o Porto Novo, apenas o projeto 
de engenharia para a construção do novo cais. 
69 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que traduzida significa Lucros antes de Juros, 
Impostos, Depreciações e Amortizações. 
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• Tempos de serviço por embarcação (horas): 

Figura 54: Tempos de serviço por embarcação em horas/embarcação de cabotagem 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

A Figura 54 acima mostra a evolução dos tempos médios de serviço das embarcações de 

cabotagem em número de horas por embarcação no período compreendido entre os anos 2013 

e 2020. Como pode ser observado, o tempo médio de serviço para o Porto da Praia apresenta uma 

tendência de aumento até 2018 e, depois disso, uma tendência de diminuição. Em comparação, 

o tempo médio de serviço no Porto de Porto Novo exibiu uma tendência de aumento até 2015 e 

depois disso uma tendência de diminuição significativa. A tendência de diminuição nos tempos de 

serviço por embarcação mostra que houve um aumento da eficiência nas operações de ambos os 

portos que certamente foi possibilitada por medidas de gestão, aliadas a uma infraestrutura 

adequada. Tal deduz-se a partir das referências nos relatórios de contas e gestão da ENAPOR, que 

indicam a utilização de medidas administrativas que foram adotadas na sequência do projeto de 

ampliação e melhorias do Porto. 

 

Figura 55: Tempos de serviço por embarcação em horas/embarcação de longo curso 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 
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A Figura 55 acima mostra a evolução dos tempos médios de serviço das embarcações de longo 

curso em número de horas por embarcação no período entre 2013 e 2020. Como pode ser 

observado, o tempo médio de serviço para o Porto da Praia apresentou uma certa estabilidade 

entre 2013 e 2017, apresentando uma tendência de diminuição nos dois anos seguintes, que foi 

interrompida em 2020, devido ao facto do navio Eser ter sido apreendido e permanecido atracado 

(ver comentário acima), situação esta que persiste e que pode ser observada durante a visita de 

campo. Relativamente ao Porto de Porto Novo, o tempo médio de serviço exibiu uma tendência 

de aumento até 2015 e, depois disso, uma tendência de diminuição nos dois anos seguintes (2016 

e 2017) e de ligeiro aumento nos anos restantes. Igualmente ao que foi observado para as 

embarcações de cabotagem, a tendência de diminuição nos tempos de serviço para as 

embarcações de longo curso mostra que houve um aumento da eficiência nas operações de 

ambos os portos, que se supõe ter sido possibilitado por medidas de gestão aliadas a uma 

infraestrutura adequada.70  Portanto, é possível dizer que as melhorias feitas nos dois portos 

criaram as condições necessárias para que as medidas de gestão pudessem ter efeito. 

Como já observado anteriormente no critério de Eficiência, relativamente aos tempos de estadia 

no porto, os tempos de serviço também sofrem com a falta de um turno adicional no período 

noturno. No entanto, o tempo médio de serviço e o tempo médio de estadia têm uma forte 

relação com o tamanho das embarcações e o volume de carga que transportam. O que significa 

que não deveriam necessariamente beneficiar da expansão e melhorias feitas nos dois portos, já 

que são um indicador de gestão e não da capacidade infraestrutural do porto. Porém, como 

observado acima, o aumento da capacidade infraestrutural dos portos criou as condições 

necessárias para que medidas de gestão pudessem ser implantadas com vista a melhorar a 

produtividade das operações portuárias. 

Com as melhorias feitas para ampliar a capacidade infraestrutural, os portos passaram a receber 

embarcações de maior tamanho e, por conseguinte, um maior volume de carga para ser 

movimentada. No entanto, a inexistência de gruas-pórtico para a retirada dos contentores, as 

embarcações com destino ao Porto da Praia têm que dispor de grua própria para retirar os 

contentores do navio e colocá-los no piso do cais, sendo posteriormente movimentados, em terra, 

por uma grua montada sobre camião, que é conhecida como reach stacker na linguagem técnica 

internacional. Essas embarcações que dispõem de grua própria são, em geral, mais antigas e têm 

menor capacidade de carga sendo, portanto, menos eficientes do ponto de vista ambiental, e 

estão sujeitas a uma taxação adicional (surcharge) chamada de Environmental Fuel Fee (EFF) 

imposta pela Organização Marítima Internacional (OMI), agência das Nações Unidas encarregada 

da regulação da indústria de navegação, e de assegurar que os operadores de embarcações 

cumpram com as políticas mais atuais para o setor, nomeadamente a IMO 2020. 71  Tal tem 

implicações tanto para a questão da eficiência como a questão do impacto ambiental. No entanto, 

a instalação de uma grua-pórtico no Porto da Praia só seria viável financeiramente quando a 

movimentação de contentores superasse a barreira dos 100 mil TEUs/ano, segundo a informação 

facultada pelo Diretor do Gabinete Técnico da ENAPOR, durante a visita campal. 

Em função do aumento do volume de carga, era expectável que fosse necessário um maior 

número de horas para prestar o serviço às embarcações. Segundo o estudo do Grupo Louis Berger 

 
70 A suposição é baseada nas informações que constam dos relatórios anuais de contas e gestão que mencionam 
a adoção de medidas administrativas implementadas em completação à ampliação e melhorias nos portos, 
como, por exemplo, a implementação de sistemas informáticos para registar a movimentação de cargas, entre 
outras. 
71 Ver https://www.freightcourse.com/environmental-fuel-fee/ 
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(2005), oferecer um turno adicional no período noturno ou horário ampliado parece ser a única 

alternativa para baixar esses tempos médios de serviço e, por consequência, o tempo médio de 

estadia/atracação no porto. Isso permitiria um uso mais eficiente dos cais na medida em que o 

mesmo espaço poderia ser utilizado por um maior número de embarcações. A exequibilidade 

destas alterações depende de decisões a nível de gestão do porto, como mencionado 

anteriormente na rubrica Eficiência. 

 

• Tempos de espera para acostagem (horas/embarcação): 

Figura 56: Tempos de espera por embarcação em horas/embarcação de cabotagem 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

Figura 57: Tempos de espera por embarcação em horas/embarcação de longo curso 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

As Figura 56 e Figura 57 acima mostram o comportamento dos tempos de espera para atracar 

nos dois portos, para embarcações de cabotagem e de longo curso, respetivamente. Como pode 

ser observado, o Porto da Praia apresenta uma tendência de aumento no número de horas para 
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médios para embarcações de cabotagem e longo curso são de 1,85 e 5,64 horas, respetivamente. 

Tempos de espera com valores de até 2 horas são considerados como atracação imediata após a 

chegada ao porto. 

O Porto de Porto Novo apresenta uma tendência de diminuição, ao longo de todo o período, para 

embarcações de cabotagem, com um valor médio de 0,57 horas. No entanto, para as embarcações 

de longo curso, apresentou um aumento até 2016, quando atingiu um tempo de espera médio de 

5,57 horas, seguido de uma redução nos tempos de espera em 2017 e 2018, voltando a apresentar 

uma tendência de aumento após isso72. O valor médio para as embarcações de longo curso é de 

3,86 horas para o período analisado. 

Como referido no critério Eficiência acima, os tempos médios de espera total para atracar no Porto 

da Praia são de 3,74 horas e de 2,21 horas no Porto de Porto Novo, por embarcação, no período 

de 2013 a 2020. Antes das melhorias feitas no Porto da Praia, o tempo de espera total médio era 

de 5,18 horas, considerado aceitável, enquanto o tempo médio atracado era de 31,01 horas. 

Considerando que houve um aumento significativo no número de embarcações e do volume de 

carga movimentada desde 2014, é possível inferir que as melhorias no Porto da Praia permitiram 

um aumento de produtividade igualmente significativo, já que o tempo de espera total médio 

baixou de 5,18 horas para 3,74 horas. No entanto, o tempo médio para embarcações de longo 

curso no período analisado é ligeiramente superior ao tempo de espera total médio verificado em 

2004 73. Isso gera um alerta para que sejam adotadas medidas de gestão portuária para evitar que 

um aumento no número de embarcações de longo curso nos próximos anos possa elevar ainda 

mais o tempo médio de espera, já que o Porto da Praia é o segundo maior porto do país para 

tráfego de embarcações de longo curso, e o primeiro relativamente à movimentação de 

contentores. 

 

• Número de funcionários do porto (administrativos e estivadores): 

Quadro 20: Número de funcionários do Porto da Praia e de Porto Novo (administrativos e estivadores) 

 

 

Fonte: ENAPOR (2021) 

 

 
72 É importante tomar em conta que o Porto de Porto Novo só recebia embarcações de cabotagem antes do 
reforço da infraestrutura propiciado pelo projeto de ampliação e melhorias. Portanto, é possível supor que o 
aumento em 2016 tenha sido fruto do processo de adaptação às novas condições operacionais do porto. 
Também é possível supor que os aumentos a partir de 2018 se devem ao crescimento da movimentação de 
embarcações de longo curso e às limitações de espaço e capacidade operacional do porto. 
73 Os dados relativos ao movimento de embarcações não trazem qualquer informação adicional que possa 
permitir identificar a causa do aumento do tempo de espera para embarcações de longo curso. No entanto, é 
possível inferir que esteja relacionado com o aumento do número desse tipo de embarcação e o tempo que 
cada uma permanece atracada no cais. Como a capacidade do cais para esse tipo de embarcação é limitada pela 
infraestrutura existente, as embarcações de longo curso acabam por ter de esperar mais tempo para atracar. 
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De acordo com os dados disponibilizados pela ENAPOR e mostrados no Quadro 20 acima, o 

número total de funcionários dos dois portos parece sofrer pouca alteração ao longo do período 

de 2010 a 2020, com exceção em 2011 e 2016, para o Porto da Praia, e 2011, para o Porto de 

Porto Novo. 

À primeira vista, parece que não houve mudanças em função dos projetos de expansão e 

modernização dos portos que foram concluídos em 2014. No entanto, quando se toma em 

consideração que ocorreu um aumento substancial do número de embarcações e do volume de 

carga em ambos os portos a partir de 2015, fica evidente que houve um aumento de produtividade 

nas operações portuárias, na medida em que houve um aumento da carga movimentada 

mantendo-se praticamente inalterado o número de funcionários74. Isso tem um impacto direto 

positivo nos resultados da ENAPOR e, também, para os utilizadores dos dois portos. 

 

• Custos dos serviços de movimentação de carga, incluindo carregamento, descarregamento e 

armazenagem (CVE/tonelada) e Rendimento operacional anual derivado da movimentação de 

cargas (CVE): 

A investigação sobre esses dois indicadores foi abandonada pelos seguintes motivos: a) a 

dificuldade na obtenção dos dados para cada um dos portos, tendo em vista que os mesmos são 

consolidados a nível da empresa e não permitiam uma fácil desagregação, conforme informação 

facultada pela Direção de Finanças da ENAPOR; b) a dificuldade em se determinar algum impacto 

relativamente aos custos dos serviços para quem usa os serviços da ENAPOR, na medida em que 

os custos unitários medidos através do rendimento operacional anual não variaram em função 

das intervenções. Porém, a análise de impacto que se pretendia foi possibilitada pelo facto de as 

intervenções terem permitido que os custos para as empresas que utilizam os serviços portuários 

não aumentassem, principalmente no Porto da Praia, em função do evitamento de 

congestionamento que só foi possível devido às intervenções feitas. Como já referido acima em 

relação ao indicador volume de carga movimentada, o projeto de expansão e modernização do 

Porto da Praia fez com que fosse evitado um incremento de custos na ordem de 21,6M USD depois 

da implantação do projeto de expansão e modernização, em 2014. Portanto, este dado retrata 

com maior veracidade o real impacto sobre os custos para toda a cadeia ligada aos serviços 

portuários do Porto da Praia. 

 

Sustentabilidade: A sustentabilidade dos Portos da Praia e de Porto Novo parece estar assegurada 

pelos resultados positivos alcançados, principalmente no aumento do volume de cargas e da 

produtividade, bem como no evitamento de congestionamento nos portos. No entanto, parece haver 

algum risco no futuro em função da concorrência que os novos portos da região da África Ocidental 

possam oferecer ao entrarem em operação. Esse risco é amplificado em função das condições menos 

favoráveis de Cabo Verde relativamente aos países em causa no que se refere à economia de escala e 

à disponibilidade de recursos naturais. 

No curto prazo, há indicações de que o setor portuário de Cabo Verde irá receber novos investimentos. 

Recentemente, foi noticiado que tinha sido concluído um concurso público para selecionar a empresa 

 
74 Na verdade, houve uma redução direta do número total de funcionários, como pode ser observado (Quadro 
20), permitindo uma maior eficiência dos serviços portuários e um consequente aumento de produtividade. 
Devido ao aumento do volume de cargas, é possível supor que houve criação de emprego indireto na cadeia 
produtiva ligada ao Porto, mediante o crescimento do número de empresas de navegação e de transitários. 
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que será responsável pela construção de um novo terminal de cruzeiros no Porto Grande, na Ilha de 

São Vicente. 75  Também foi anunciada a intenção de dar início à segunda fase da expansão e 

modernização do Porto de Porto Novo. É de recordar que os investimentos em infraestrutura 

portuária estão assentes em projeções de longo prazo. Uma vez superada a atual pandemia, espera-

se, pois, uma recuperação do turismo de cruzeiro. 

A presente análise permite concluir que os projetos de expansão e modernização dos Portos da Praia 

e de Porto Novo, apoiados pela linha de crédito do Estado português, foram uma decisão adequada, 

na medida em que tiveram uma relevância plena para Cabo Verde; contribuíram para aumentar a 

eficiência dos serviços portuários e, por consequência, o funcionamento da economia cabo-verdiana; 

assim, demonstraram ter tido um impacto significativo, como já referido. Parece ainda ter sido 

assegurada a sua sustentabilidade no futuro, apesar da existência de possíveis desafios. No que 

concerne às questões de sustentabilidade ambiental, estas são analisadas como parte do processo 

construtivo e não têm relevância na fase de operação. Portanto, não existem elementos relevantes 

que possam ajudar na análise dessas questões. 

 

4.3.3. RESULTADOS 

A análise dos indicadores acima permite dizer que o projeto de expansão e modernização dos Portos 

da Praia e de Porto Novo teve um contributo significativo relativamente: 

• ao aumento da capacidade de movimentação de cargas — nomeadamente das cargas 

contentorizadas no Porto da Praia, segundo maior porto do país; 

• ao aumento da produtividade das operações portuárias; 

• aos melhores resultados de desempenho económico-financeiro por parte da ENAPOR, 

contribuindo, portanto, para assegurar a sustentabilidade da empresa e das operações 

portuárias no país; 

• à redução dos tempos de espera das embarcações para atracar; 

• e, principalmente, ao ter evitado um incremento de custos às empresas de navegação em 

torno de 21,6M USD ao longo dos últimos 6 anos (2015-2020). 

Ao ter evitado esse incremento de custos às empresas de navegação, especialmente as de longo curso, 

o projeto também contribuiu para evitar um aumento generalizado de custos na economia cabo-

verdiana, na medida em que o país depende fortemente da importação de produtos e fatores de 

produção (isto é, matérias-primas, em contraposição a produtos acabados e aptos ao consumo). Um 

aumento de custos às empresas de navegação certamente levaria a um aumento dos preços desses 

produtos e fatores de produção no mercado interno por via de custos elevados de transporte. 

Outrossim, contribuiu para apoiar a visão de transformar Cabo Verde numa “economia de circulação 

do Atlântico Médio”, plasmada no PEDS. Ao ter conseguido aumentar a eficiência nas operações 

portuárias, Cabo Verde coloca-se numa posição de competitividade relativamente aos portos da África 

Ocidental, região em que está inserido. 

 

 
75  Disponível em https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2021-02-15-construcao-do-terminal-de-cruzeiros-
na-ilha-cabo-verdiana-de-sao-vicente-avanca-em-marco/ 

https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2021-02-15-construcao-do-terminal-de-cruzeiros-na-ilha-cabo-verdiana-de-sao-vicente-avanca-em-marco/
https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2021-02-15-construcao-do-terminal-de-cruzeiros-na-ilha-cabo-verdiana-de-sao-vicente-avanca-em-marco/
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Por fim, este resumo procura dar resposta às perguntas referidas na secção 3. Objetivos e Metodologia 

de Análise acima: 

1. Em que medida os resultados alcançados concretizam os objetivos estratégicos identificados?  

Os resultados alcançados demonstram que a melhoria das duas infraestruturas permitiu a 

concretização dos objetivos estratégicos de aumentar o potencial de receção de tráfego marítimo 

simultâneo, reduzir a congestão dos portos e manter um período aceitável de tempo em que cada 

embarcação permanece atracada. Esses resultados também permitiram uma redução dos custos 

operacionais diretos da movimentação de cargas e indiretos de todos os operadores económicos 

ligados à cadeia de valor da indústria dos transportes marítimos, ainda que estes não sejam de 

fácil mensuração e estejam para além do escopo do presente trabalho. 

 

2. Os investimentos objeto desta avaliação teriam sido concretizados caso não tivessem sido 

contratualizadas as linhas de crédito em apreço? 

É possível que a ausência da linha de crédito em apreço tivesse criado constrangimentos à 

concretização dos investimentos na ampliação e modernização dos portos em epígrafe, uma vez 

que as fontes alternativas de financiamento são limitadas e cada uma delas está sujeita a um certo 

grau de programação de médio e longo prazo 76 . Essa suposição é mais robusta para os 

investimentos na ampliação e modernização do Porto de Porto Novo, que foram financiados 

totalmente pela linha de crédito em apreço. No caso do Porto da Praia, a segunda fase da 

expansão e modernização, com um custo total da ordem de 85,6M EUR, foi financiada com 

recursos da Linha de Crédito de Portugal (90%) e do Tesouro cabo-verdiano (10%). Assim, é 

razoável dizer-se que o financiamento da linha de crédito em apreço foi de vital importância para 

a realização dos investimentos nos dois portos. 

 

3. Que fatores, internos ou externos, influenciaram o cumprimento dos objetivos?  

Internamente, o desejo do Governo de Cabo Verde em melhorar a posição do país como uma 

“economia de circulação do Atlântico Médio” plasmada no PEDS, bem como uma redução dos 

custos unitários dos transportes marítimos, com consequente efeito positivo sobre a economia 

do país, são dois dos fatores internos que certamente influenciaram o cumprimento dos objetivos. 

No âmbito externo, a necessidade de manter Cabo Verde numa posição de competitividade 

relativamente aos portos da África Ocidental, região em que está inserido, parece ter sido um 

fator importante para o cumprimento dos objetivos (ver secção 4.3.1. CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL 

acima). 

 

4. Em que medida as intervenções corresponderam às políticas do Governo de Cabo Verde? 

O financiamento dos projetos de expansão e modernização dos Portos da Praia e de Porto Novo 

através da linha de crédito em apreço encaixa-se plenamente na visão plasmada no PEDS, uma 

vez que este considera o desenvolvimento e maior eficiência do transporte marítimo como parte 

essencial do pilar Economia que se baseia em: (a) “Fazer de Cabo Verde uma economia de 

circulação localizada no Atlântico Médio, (b) Garantir a sustentabilidade económica e ambiental 

 
76  Como fontes alternativas de financiamento, é possível citar como exemplo o Banco Africano de 
Desenvolvimento (AfDB), o Banco Mundial (IBRD), o Banco Europeu de Investimentos (EIB), entre outros. 
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e, por fim, (c) Assegurar a inclusão social e a redução das desigualdades e assimetrias sociais e 

regionais” (ver a rubrica Relevância). O financiamento também respondeu aos estudos feitos 

anteriormente para identificar e dimensionar as necessidades de investimento nessas 

infraestruturas. 

 

5. Qual o impacto direto deste projeto em termos de: 

• Reforço de infraestruturas? → O impacto direto é significativo na medida em que adicionou 

capacidade para a movimentação de carga nos dois portos, principalmente para o manuseio 

de contentores no Porto da Praia, cuja movimentação exibiu um crescimento robusto, com 

uma taxa anual média de 15,2% entre 2015 e 2019. 

• Aumento do Emprego? → O número total de funcionários dos portos manteve-se 

praticamente inalterado no período posterior à conclusão dos projetos de ampliação e 

modernização. Na verdade, houve uma redução direta do número total de funcionários, 

como pode ser observado no Quadro 20 permitindo uma maior eficiência dos serviços 

portuários e um consequente aumento de produtividade. Devido ao aumento do volume 

de cargas, é possível supor que houve criação de emprego indireto na cadeia produtiva 

ligada aos portos, mediante o crescimento do número de empresas de navegação e de 

transitários. Os inquéritos feitos durante a visita de campo indicam que há uma perceção 

positiva por parte dos entrevistados, uma vez que 95% deles afirmam que houve um 

aumento de novos negócios para a economia local, no caso do Porto da Praia, e 100% no 

caso do Porto de Porto Novo, em função da expansão e modernização dos dois portos.  

• Ambiente? → Os efeitos dos projetos de ampliação e modernização dos portos no 

ambiente são ambivalentes, na medida em que o aumento do número de embarcações 

certamente implica uma maior geração de resíduos sólidos por parte dos navios que entram 

e saem dos portos; geração de efluentes; emissões atmosféricas; contaminação do mar por 

óleos e material orgânico despejado no mar sem tratamento, entre outros aspetos 

negativos. Porém, importa destacar que o aumento do número de embarcações tem uma 

relação direta com o crescimento da economia local, e não necessariamente com as 

intervenções para a expansão e modernização dos portos77. Por outro lado, há efeitos 

positivos, principalmente no caso do Porto da Praia, na medida em que: (a) a pavimentação 

das vias de acesso e a construção dos parques de contentores e de estacionamento, no 

interior da área portuária, permitiram reduzir o volume de camiões que circulavam 

anteriormente pelas vias urbanas da área central da cidade, deslocando para áreas menos 

densamente habitadas os riscos de segurança/vida e de poluição causada por exaustão 

veicular, e ruído; e (b) a melhor utilização do espaço ocupado pelas operações portuárias, 

 
77 O aumento da capacidade de movimentação de cargas resultou em operações mais eficientes de carga e 
descarga, minimizando o tempo que as embarcações permanecem no porto. Caso essa capacidade não tivesse 
aumentado, o efeito seria um congestionamento no porto com embarcações em longas filas de espera para 
poder atracar, conforme indicou o estudo de pré-viabilidade para o Porto da Praia, efetuado pelo Grupo Louis 
Berger. O efeito desse tipo de situação em que há congestionamento no porto é muito mais prejudicial do ponto 
de vista ambiental e económico-financeiro, já que as embarcações permaneceriam fundeadas na baía do porto 
por longos períodos, à espera para atracar. Salienta-se ainda que o aumento da capacidade de movimentação 
de cargas não é o fator que atraiu o aumento do número de embarcações, uma vez que esse aumento é em 
resposta ao crescimento da economia da Ilha de Santiago, e ocorreria de qualquer forma, com ou sem o 
aumento da capacidade de movimentação de cargas. 
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que experimentaram um crescimento significativo sem exigir a ocupação de novas áreas 

para a sua expansão. 

• Desenvolvimento de capacidades? → A introdução de novos e modernos equipamentos 

para a movimentação de cargas nos portos e sistemas computorizados permitiram o 

desenvolvimento de novas capacidades dentro do quadro de funcionários da ENAPOR. Um 

exemplo, entre tantos outros, é a operação do equipamento scanner para verificar o 

conteúdo da carga contentorizada, antes mesmo da abertura dos contentores, no Porto da 

Praia. 

• Efeitos na economia portuguesa, nomeadamente no que se refere à dinamização e 

diversificação das exportações portuguesas de bens e serviços para Cabo Verde? → É 

possível afirmar que os efeitos na economia portuguesa foram positivos na medida em que 

os dois projetos estiveram a cargo de empreiteiras portuguesas78 que utilizaram serviços de 

engenharia, gestão e fiscalização de obras, além de equipamentos comprados ao mercado 

português. À exceção dos materiais básicos de construção, tais como areia, brita e cimento, 

é praticamente certo que todos os demais materiais foram comprados ao mercado 

português. 

 

6. Em que medida os projetos contribuíram para o desenvolvimento socioeconómico local?  

Os projetos de ampliação e modernização dos Portos da Praia e de Porto Novo contribuíram para 

a dinamização das economias locais mediante o aumento de cargas que tinham por destino essas 

duas ilhas. O aumento da carga contentorizada no Porto da Praia permite supor que potencializou 

o crescimento da atividade de fracionamento das cargas e posterior envio de parte delas a outras 

ilhas, através de navegação de cabotagem, bem como a comercialização de produtos importados 

na Ilha de Santiago. Também contribuiu positivamente para a movimentação de passageiros na 

medida em que passaram a oferecer melhores condições para o transporte de passageiros, 

especialmente na Ilha de Santo Antão, cujo porto passou a contar com uma gare marítima, 

oferecendo maior conforto e comodidade aos passageiros. Importa destacar, também, o papel 

importante que desempenha o Porto de Porto Novo para o escoamento do excedente da 

produção agrícola da Ilha de Santo Antão, por meio da navegação de cabotagem. 

 

7. Em que medida as intervenções no domínio das infraestruturas criaram condições para: 

• Melhorar as condições de vida das populações locais? → Como referido anteriormente, a 

expansão e modernização do Porto de Porto Novo melhorou sensivelmente as condições 

para o transporte de passageiros. Essa Ilha só dispõe de serviço de transporte marítimo para 

os seus habitantes e visitantes que viajam com frequência entre Porto Novo e Mindelo, na 

Ilha de São Vicente. 

• Aumentar a produtividade da atividade portuária? → Como referido anteriormente, a 

produtividade da atividade portuária teve um aumento significativo na medida em que 

 
78 As obras de expansão e modernização do Porto da Praia estiveram a cargo da empreiteira Somague, enquanto 
as obras do Porto de Porto Novo estiveram a cargo do consórcio luso/cabo-verdiano formado pelas empresas 
portuguesas SETH, OFM e Irmãos Cavaco, e a cabo-verdiana Empreitel Figueiredo. A fiscalização das obras em 
ambos os portos ficaram a cargo da empresa Consulgal. (Anuário Negócios e Afinidades da Câmara de Comércio, 
Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde, 2010/11, p. 56). 
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houve crescimento na movimentação de cargas nos dois portos sem que isso implicasse um 

aumento de custos ou do número de funcionários. 

• Reduzir os custos relacionados com a atividade portuária? → No caso do Porto da Praia, 

que é o segundo maior porto de Cabo Verde em volume de carga movimentada, a redução 

dos custos relacionados com a atividade portuária é medida pelo evitamento dos custos 

adicionais devidos ao congestionamento do porto caso o projeto de expansão e 

modernização não tivesse sido implementado. De acordo com estimativas que constam do 

estudo de pré-viabilidade feito pelo Grupo Louis Berger (2005), o projeto contribuiu para 

evitar um incremento de custos às empresas de navegação em torno de 21,6M USD ao 

longo dos últimos 6 anos (2015-2020). Este não é um valor desprezível. 

• Promover o comércio? → Como referido anteriormente, o aumento do volume de carga 

movimentada pelos portos tem um efeito direto sobre as atividades comerciais em ambas 

as ilhas, na medida em que os produtos trazidos pelas embarcações marítimas entram 

diretamente na cadeia de valor da sua comercialização. No caso de Porto Novo, tem 

também um efeito positivo direto sobre as atividades agrícolas da Ilha de Santo Antão, ao 

facilitar o escoamento do excedente da produção local. 

• Melhorar a balança comercial? → Os resultados operacionais da ENAPOR, principalmente 

os provenientes de faturação às empresas de navegação de longo curso, têm um efeito 

positivo para a balança comercial do país, na medida em que geram divisas em moeda 

estrangeira. No entanto, o aumento do volume de cargas movimentadas gera um efeito 

negativo devido ao facto de Cabo Verde ser um país maiormente importador. Ou seja, 

vende serviços e importa mercadorias. 

 

8. Em que medida as intervenções contribuíram para melhorar as condições no setor do turismo?  

Como referido acima, ao melhorar as condições de conforto e comodidade para o transporte de 

passageiros, os dois portos contribuíram para melhorar as condições no setor do turismo, 

principalmente na Ilha de Santo Antão. Ambos recebem embarcações que operam o serviço de 

transporte de passageiros entre as ilhas do arquipélago e também navios-cruzeiro, sendo estes 

exclusivos do setor do turismo. No entanto, o número de navios-cruzeiro tem sido estável ao longo 

dos anos em ambos os portos. 

 

9. Qual a probabilidade de os resultados das intervenções serem sustentáveis? 

Como referido anteriormente (ver a rubrica intitulada Sustentabilidade, na Secção 4.3.2.), a 

sustentabilidade dos investimentos feitos nos Portos da Praia e de Porto Novo parece estar 

assegurada pelos resultados positivos alcançados, principalmente no aumento do volume de 

cargas e da produtividade, bem como no evitamento de congestionamento nos portos. No 

entanto, relativamente à possibilidade de se desenvolver um transhipment hub em Cabo Verde, 

parece haver algum risco no futuro em função da concorrência que os novos portos da região da 

África Ocidental possam oferecer ao entrarem em operação. Esse risco é amplificado em função 

das condições menos favoráveis de Cabo Verde relativamente aos países em causa no que se 

refere à economia de escala e à disponibilidade de recursos naturais. Em qualquer caso, para que 

a iniciativa para a instalação de um transhipment hub em Cabo Verde tivesse êxito, seria preciso 

envolver outros atores — entre eles, empresas de navegação, um operador internacional, e um 

porto internacional — mediante um esquema de parceria. 
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No curto prazo, há indicações de que o setor portuário de Cabo Verde irá receber novos 

investimentos. Recentemente, foi noticiado que tinha sido concluído um concurso público para 

selecionar a empresa que será responsável pela construção de um novo terminal de cruzeiros no 

Porto Grande, na Ilha de São Vicente. Também foi anunciada a intenção de dar início à segunda 

fase da expansão e modernização do Porto de Porto Novo. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
O presente relatório preliminar avalia o impacto de algumas infraestruturas financiadas por linhas de 

crédito em Cabo Verde (2008-2017), no âmbito das Energias Renováveis, Proteção do Ambiente e 

Mobilização de Água e Infraestruturas Portuárias, concretamente: a construção de duas barragens 

(Figueira Gorda e Saquinho, Ilha de Santiago); a criação de uma central fotovoltaica, Ilha do Sal; e a 

modernização e expansão de dois portos (Praia, Ilha de Santiago; e Porto Novo, Ilha de Santo Antão). 

Como referido acima, a avaliação tem como finalidade a análise das mais-valias destas infraestruturas, 

da ligação entre o resultado das intervenções (construção ou modernização das infraestruturas) e o 

bem-estar das populações e, quando relevante, a dimensão de sustentabilidade ambiental. Nesta 

secção, apresenta-se a síntese das principais conclusões e recomendações decorrente das fases do 

trabalho de gabinete e trabalho de campo, organizadas em temas resultantes da análise efetuada. 

 

Central Fotovoltaica: 

O sistema elétrico da Ilha do Sal apresenta uma estrutura de produção de base completa, diversificada 

e versátil. Está preparada para desenvolver o potencial dos recursos naturais disponíveis e melhorar 

a sua sustentabilidade, recorrendo, sobretudo, à geração de fonte renovável, o que permite 

vislumbrar um futuro de maior autossuficiência, à medida que a evolução das tecnologias de 

armazenamento, entre outras, assim o possibilite. 

Neste contexto, a Central Fotovoltaica desempenha um papel importante na composição da matriz 

energética desta Ilha, mas o seu impacto na produção é muito modesto, dada a reduzida capacidade 

instalada. No período 2011-2019, a média de produção anual foi de 2,23 GWh, perfazendo apenas 

11% das energias renováveis e 3% do total de geração. Por este motivo, é pouco provável que tenha 

tido alguma contribuição direta na atividade económica da Ilha do Sal (na atividade turística, por 

exemplo). 

No entanto, verifica-se um enorme potencial para contribuir para a sustentabilidade energética do 

sistema elétrico que depende, atualmente, em mais de 50% da fonte de geração térmica (à base de 

combustíveis fósseis). Aumentar a produção de energia elétrica através das energias renováveis exige, 

contudo, a resolução prévia de questões técnicas de gestão da rede de distribuição, além das questões 

técnicas limitativas, sobretudo a incapacidade de garantirem, só por si, um fornecimento ininterrupto. 



   
 

   
 

Quadro Síntese: Central Fotovoltaica 

Tema Conclusões Recomendações 

Produção de energia 
elétrica de fonte solar 

• Contribuiu para reforçar a capacidade de geração do sistema de energia 
elétrica da Ilha do Sal, introduzindo uma fonte renovável na matriz 
energética da Ilha que, até 2010, contava unicamente com fonte térmica à 
base de combustíveis fósseis. Durante o período entre 2011 e 2020, gerou 
um total de 20 430 483 kWh, o que resulta numa média diária de 5 597 kWh 
e um percentual de 3% do total da energia gerada pelo sistema elétrico da 
Ilha do Sal. Importa destacar que a central fotovoltaica atingiu o seu pico de 
produção em 2018, ao gerar uma média diária de 8 507 kWh. Em 2018, a Ilha 
do Sal obteve o maior índice de penetração das energias renováveis em Cabo 
Verde ao atingir 28% do total da energia produzida. Isso não teria sido 
possível sem a contribuição da energia gerada pela central fotovoltaica. 
 

• De acordo com o estudo Cabo Verde 50% Renovável – um caminho até 2020 
(2011), a Ilha do Sal tem um potencial para a instalação de até 20MW de energia 
solar. Atualmente, a fonte fotovoltaica do sistema elétrico da Ilha do Sal tem uma 
potência instalada total de 3,6MW, o que significa que essa fonte renovável 
poderá crescer cinco vezes e meia até atingir o seu potencial total. Além de ser 
uma alternativa de menor custo que a geração térmica, a fonte renovável gera 
um benefício ambiental e poderá contribuir para que seja alcançada a meta de 
superar os 50% de produção de energia elétrica a partir de fontes de energia 
renováveis até 2030, conforme estabelecido no Plano Diretor do Setor Elétrico 
2018 – 2040; 

• Para que a geração de energia renovável de fonte solar possa utilizar com 
eficiência toda a capacidade instalada, é preciso que a manutenção da central 
fotovoltaica continue a cumprir padrões de excelência. Atualmente, a central 
fotovoltaica tem uma perda de eficiência devido ao pó que se acumula sobre os 
painéis fotovoltaicos, sendo que o pó é proveniente de uma estrada sem 
pavimentação que se encontra próxima ao perímetro das instalações da central. 
Portanto, investir na pavimentação dessa estrada pode trazer benefícios, não 
somente para aumentar a eficiência na geração de energia elétrica, mas também 
reduzir os custos de manutenção, e ampliar a vida útil das instalações; 

• Mediante estudo de viabilidade económico-financeira, convém considerar a 
hipótese de comprar e instalar baterias para armazenar, em grande escala, a 
energia gerada pela central fotovoltaica, bem como de outras fontes renováveis. 
 

Redução dos custos de 
geração de energia 
elétrica 

• Ao completar 10 anos de operação, foi possível estimar que a central 
fotovoltaica da Ilha do Sal tenha contribuído diretamente para a redução 
dos custos de produção em 7,65M EUR. Esse montante equivale a uma 
amortização igual a 55% do seu custo de implantação, que foi de 13,9M 
EUR, incluindo o back-up térmico. 
 

• A aposta numa maior penetração das energias renováveis e, em especial, a de 
fonte solar, permitirá reduções de custo de geração ainda maiores. Isso poderá 
ter um efeito benéfico para toda a cadeia produtiva da Ilha do Sal e de Cabo 
Verde, e contribuir para reduzir o preço unitário da energia elétrica no país, que 
atualmente apresenta um dos valores mais elevados a nível mundial, de acordo 
com o relatório Preços da Energia, 2020 (IEA, 2020); 
 

Ambiente e redução das 
emissões de gases de 
efeito de estufa 

• Contribuiu para evitar a emissão de gases de efeito de estufa para a 
atmosfera, na ordem das 15 317 toneladas métricas de CO2 durante os 
dez anos de funcionamento; 

• No mercado de crédito de carbono, o valor mínimo transacionado para 
energias renováveis é de 8,10 Euros/tonelada métrica. Com base nesse 
parâmetro, se as 15 317 toneladas de CO2 em emissões evitadas fossem 

• No futuro, com o aumento da penetração das energias renováveis em Cabo 
Verde, talvez valesse a pena que a Electra se habilitasse ao mercado de crédito 
de carbono, na medida em que um aumento de escala poderá gerar valores de 
algum interesse ao consolidar todos os valores de emissão de gases de efeito de 
estufa, de modo a ser oferecido ao mercado internacional de crédito de carbono. 



   
 

134 
 

transacionadas, poderia ter gerado um rendimento mínimo adicional de 
124 mil EUR à Electra. 
 

Trabalho e 
desenvolvimento local 

• Ainda que modestamente, contribuiu para o desenvolvimento do 
mercado laboral local, quer em termos de uma maior profissionalização 
dos trabalhadores, quer em termos de abertura de novas oportunidades 
de negócios como, por exemplo, o contrato para a gestão e manutenção 
da central fotovoltaica, firmado entre a Electra e a APP; 

• Também contribuiu para incentivar a instalação de pequenos sistemas 
isolados (off-grid, ver Figura 2), na medida em que tornou a geração de 
energia de fonte solar mais acessível aos habitantes da Ilha do Sal, para 
compra, instalação e manutenção dos painéis fotovoltaicos. 

• A tendência, no futuro, será de uma expansão do mercado de trabalho ligado a 
essa fonte de energia renovável, na medida em que forem adicionadas novas 
unidades de geração, ou ampliadas as já existentes.  

 

Turismo • Por integrar o sistema elétrico da Ilha do Sal, e por meio deste, a central 
fotovoltaica contribuiu para ampliar e melhorar a capacidade de geração 
de energia elétrica que é utilizada por 100% dos hotéis, criando, 
portanto, as condições que permitiram um crescimento significativo da 
hotelaria nos últimos 10 anos;  

• Na média, a taxa de crescimento anual da capacidade de alojamento na 
Ilha do Sal foi de 6,5% de 2011 a 2019, registando um pico de 
crescimento em 2014 com uma taxa de 19,3%; 

• Os dados do INECV para 2018 indicam que houve um crescimento 
significativo do número de pessoas empregadas no setor turístico, 
passando de 2 938 pessoas em 2014, para 5 068 pessoas em 2018, o que 
representa um crescimento de 72,5% em apenas quatro anos. 

• A existência de boas infraestruturas, aliadas às condições de clima e beleza 
natural, são importantes para o desenvolvimento das atividades ligadas ao 
turismo. Nesse sentido, faz-se necessário desenvolver uma política integrada 
para as infraestruturas da Ilha do Sal, de modo a assegurar um bom nível de 
serviços de infraestrutura e apoiar o desenvolvimento das atividades ligadas ao 
turismo, que são dominantes na formação do PIB e do rendimento per capita 
local.  

Sustentabilidade • Parece estar assegurada, tanto do ponto de vista operacional como 
legal/institucional. Os resultados positivos alcançados até agora e o novo 
Plano Diretor do Setor Elétrico 2018 – 2040 fornecem as bases para uma 
maior penetração das energias renováveis na Ilha do Sal e em todo o país. 
Com efeito, existem planos para investir na ampliação da capacidade de 
geração de energia de fonte solar e, também, para criar capacidade de 
armazenar, em grande escala, a energia elétrica produzida pelas fontes 
renováveis. Isso permitirá que o índice de penetração possa continuar a 
aumentar e, por conseguinte, reduzir a dependência da geração de 
energia através da fonte térmica; 

• Do ponto de vista operacional, a central fotovoltaica, construída com 
recursos da Linha de Crédito de Portugal, apresenta um risco de 
sustentabilidade ao longo dos próximos anos se o problema de corrosão 
da estrutura metálica sobre a qual estão instalados os painéis 
fotovoltaicos não for atendido.  
 

• Para que haja uma maior penetração das energias renováveis na matriz 
energética do país, é necessário estabelecer um plano de trabalho e 
implementação dos novos projetos, ao mesmo tempo em que se asseguram os 
recursos financeiros e técnicos necessários. Caso contrário, o Plano Diretor do 
Setor Elétrico 2018 – 2040 corre o risco de não ter realizadas as metas 
estabelecidas; 

• Para evitar o risco da interrupção da produção de energia elétrica da central 
fotovoltaica devido a um possível colapso da estrutura metálica que suporta os 
painéis fotovoltaicos, decorrente do problema de corrosão, é necessário realizar-
se um estudo detalhado da situação, e implementar um plano de substituição da 
estrutura para ser implementado ao longo dos próximos anos.  

 



   
 

   
 

Barragens: 

A avaliação teve em conta a realidade edafoclimática saheliana, única a nível internacional, que 

impediu Cabo Verde de se apoiar na experiência de casos de sucesso comparáveis. Acresce que não 

havendo experiência própria, uma melhor gestão do risco teria implicado fazer uma implementação 

mais faseada da construção destas infraestruturas (partindo das localizações menos exigentes e, só 

depois, para as mais exigentes), bem como uma acumulação de conhecimento local, passível de 

transferir as melhores práticas de uma barragem para a outra. 

Não obstante, a barragem da Figueira Gorda teve um contributo positivo, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma fileira especializada na produção e comercialização de hortícolas frescos, 

mas esta encontra-se aquém do seu potencial. Com a chegada da água aos terrenos a jusante da 

barragem, o impacto pode tornar-se mais evidente, desde que se tire o devido partido do cluster 

emergente de horticultura da região e se criem as condições necessárias para que este cresça e se 

profissionalize. 

Por sua vez, a barragem do Saquinho não aparenta ter tido uma contribuição significativa, apesar de 

permitir a irrigação da Ribeira de Tabugal. Na verdade, reveste-se de um conjunto de condicionantes 

problemáticas, tais como não ter sido efetivada a irrigação do Planalto de Santa Catarina, a 

substituição da água anteriormente disponibilizada por uma barragem subterrânea existente no 

mesmo local, os fortes indícios de assoreamento e os indícios de reduzida qualidade da água da 

albufeira.



   
 

   
 

Quadro Síntese: Barragem da Figueira Gorda 

Tema Conclusões Recomendações 

Agricultura • Contribuiu para o desenvolvimento da agricultura local através da 
profissionalização do setor, e da diversificação das culturas agrícolas; 

• A maioria dos agricultores da região especializaram-se na horticultura, 
fileira agrícola com maior valor acrescentado que a agricultura tradicional. 

• Convém ser apoiado e promovido o cluster emergente de horticultura, criando 
as condições para um acréscimo da mais-valia desta produção, nomeadamente 
através do embalamento e tratamento pós-colheita, e da assistência técnica 
aos agricultores.   
 

Comércio da produção • Contribuiu para a criação de um tecido de rabidantes local dinâmico, pois 
estas escoam a produção, inclusive até outras ilhas do arquipélago, 
estimulando, assim, o comércio da produção; 

• Muito deste comércio assenta em estruturas informais, contudo, sendo 
executado por agentes com pouca formação. 
 

• Convém serem criados mecanismos que potenciem a profissionalização destes 
agentes económicos, tão importantes no tecido comercial local. 

Comércio de fatores de 
produção 

• Contribuiu para o desenvolvimento do comércio de fatores de produção, 
pela via do aumento da procura dos insumos, necessariamente decorrente 
da opção pela produção acrescida. 
 

• Convém ser apoiada a profissionalização deste setor, uma vez que contribuirá 
também para a profissionalização e valorização dos setores jusantes. 
 

Trabalho • Contribuiu para o desenvolvimento do mercado laboral local. • Convém serem criados mecanismos de formação que potenciem a 
profissionalização do setor, explorando outras áreas adjacentes como, por 
exemplo, a instalação e gestão de sistemas de rega. 
 

Turismo • Não foram verificados indícios de integração direta na cadeia de valor do 
turismo.  

• A produção de produtos frescos tem potencial para prover, em parte, as 
necessidades do setor do turismo. Importa, assim, equacionar o 
desenvolvimento das cadeias de distribuição, e garantir uma maior integração 
destas com o setor do turismo. 
 

Disponibilidade hídrica • Verifica-se o reporte consistente de um aumento da disponibilidade hídrica 
a jusante da barragem, quer em poços, quer em nascentes naturais e 
artificiais; 

• A maioria dos entrevistados reporta ainda uma melhoria da qualidade da 
água.  

• Convém ser desenvolvido um melhor entendimento do fenómeno, idealmente 
comparando os dados anteriores à construção da barragem com os atuais; 

• Assim, poder-se-ão identificar as causas reportadas da redução da qualidade 
da água, pois esta pode ser pontual e ligada aos três anos de seca, ou indicar 
algo mais complexo e permanente; 

• Este melhor entendimento poderá permitir, no futuro, um planeamento de 
novas infraestruturas que tenha em conta este efeito e, assim, contribuir para 
o reforço da disponibilidade hídrica. 
 

Utilização da água • Verifica-se que cerca de metade dos agricultores recorre à tradicional rega 
por alagamento; 

• Convém ser estudada uma forma de reduzir a barreira ao investimento nesta 
tecnologia, nomeadamente através de microcrédito, além de serem mantidas 
as políticas de apoio à instalação da rega gota-a-gota; 
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• Verificam-se ainda algumas práticas de desperdício e má utilização da água, 
existindo também alguma tensão entre os utilizadores a montante e a 
jusante, da barragem. 

• Convém ainda ser prosseguida e estendida a política de cobrança da água, para 
promover uma utilização mais racional da mesma. 
 

Sustentabildiade • Atualmente, não foram observados indícios relevantes de assoreamento 
da barragem; 

• No entanto, a prática de agricultura imediatamente a montante constitui 
um risco real e poderá traduzir-se num problema sério, a prazo. 

• Convém ser equacionado um condicionamento, tecnicamente bem 
fundamentado, no que concerne à prática de agricultura na vizinhança 
imediata da barragem;  

• Convém refletir também sobre a possível redistribuição dos agricultores, que 
hoje exploram o leito da albufeira e as suas margens e que, no futuro, podem 
explorar áreas menos sensíveis; 

• Convém estudar ainda a instalação de corredores florestais nas encostas mais 
exposta à erosão da bacia de retenção da barragem. 

• Convém ser equacionada a forma como as políticas de cobrança da água 
podem contribuir para uma gestão e manutenção viável desta rede, a prazo. 

Rede de adução • Não é observável qualquer contributo para a agricultura local, aquando da 
visita ao terreno da equipa de avaliação (em junho de 2021), uma vez que 
não havia água suficiente para que esta rede pudesse funcionar quando 
inaugurada (no início de 2021), dado o baixo nível da barragem nessa 
altura. 

• Convém refletir sobre como reforçar a gestão das disponibilidades hídricas, 
tendente a uma utilização mais eficiente da rede de adução; 

• Para tal, poderá ser necessário rever e corrigir parte do traçado da rede, de 
modo a garantir que esta permita, de facto, disponibilizar água aos seus 
potenciais utilizadores; 

• Convém ser ainda equacionada a forma como as políticas de cobrança da água 
podem contribuir para uma gestão e manutenção viável desta rede, a prazo. 
 

 



   
 

   
 

Quadro Síntese: Barragem do Saquinho 

Tema Conclusões Recomendações 

Agricultura • Não é observável um contributo para o desenvolvimento da agricultura 
local, que se caracteriza pela típica agricultura de subsistência e onde a 
maioria dos agricultores produz cana-de-açúcar e algumas culturas 
frutícolas; 

• Salienta-se ainda que o fecho da levada afetou negativamente os 
agricultores da Ribeira do Tabugal. 
 

• Convém ser equacionada a reconversão das culturas atuais em culturas de 
maior valor acrescentado. Por exemplo, já parece existir, no local, alguma 
vocação para a fruticultura, algo que pode ser explorado de uma forma mais 
estruturada; 

• Convém ser promovida a profissionalização do setor na ribeira do Tabugal, 
fomentando assim, a conversão da agricultura de subsistência numa 
agricultura mais orientada para o mercado. 
 

Comércio da produção • Verifica-se que o tecido de rabidantes local, que comercializam sobretudo 
fruta (nomeadamente, bananas e mangas), é relativamente pobre nesta 
região; 

• Constata-se ainda que o desenvolvimento de um tecido de rabidantes mais 
dinâmico, estará intimamente ligado ao desenvolvimento da própria 
agricultura, exigindo a conversão de uma agricultura de subsistência para 
uma mais orientada para o mercado. 
 

• Convém serem melhorados os acessos à ribeira do Tabugal, pois estes são, 
atualmente, um fator limitante na comercialização dos produtos. 

Comércio de fatores de 
produção 

• Verifica-se a ausência de um contributo observável para o 
desenvolvimento do comércio de fatores de produção. 

• Convém ser apoiada a profissionalização deste setor, uma vez que contribuirá 
também para a profissionalização e valorização dos setores jusantes. 

Trabalho • Não se verificaram contribuições positivas para o desenvolvimento e 
dinamização do mercado de trabalho local. 

• Convém serem criados mecanismos de formação que potenciem a 
profissionalização do setor, explorando áreas adjacentes como, por exemplo, 
a instalação e gestão de sistemas de rega. 

Turismo • Não foram verificados indícios de integração direta com a cadeia de valor 
do turismo;  

• Julga-se, contudo, que a produção de fruta tem potencial para abastecer 
algumas infraestruturas turísticas; 

• No caso da fruta, convém desenvolver um canal de comercialização, de modo 
a permitir também aos agricultores valorizarem a sua produção. 

Disponibilidade hídrica • Verifica-se que a ribeira do Tabugal passou a correr permanentemente. 
Julga-se que, assim, passou a existir uma oportunidade para tirar partido 
da água da ribeira, de uma forma mais estruturante e estruturada. 
 

• Poder-se-iam construir um conjunto de diques, de modo a reter a água ao 
longo da ribeira e a disponibilizá-la para utilização agrícola. 

Utilização da água • Verifica-se que a maioria dos agricultores recorre à habitual rega por 
alagamento, utilizando sobretudo a água da ribeira, enquanto dois 
agricultores passaram a utilizar rega gota-a-gota. 

• Convém ser empreendido um particular esforço na promoção da rega gota-a-
gota, além da manutenção das políticas de apoio à instalação deste sistema; 

• Convém ser ainda estudada uma forma de reduzir a barreira ao investimento 
nesta tecnologia, nomeadamente através de microcrédito. 
 

Sustentabilidade • Verificam-se fortes indícios de assoreamento da albufeira. Acresce que a 
orografia da albufeira dificultará, se não mesmo impossibilitará, qualquer 
operação de desassoreamento levado a cabo. 

• Convém serem instalados corredores florestais nas encostas do Planalto de 
Santa Catarina, para proteger a albufeira.  
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• Convém ser repensada a agricultura no Planalto de Santa Catarina, idealmente 
substituindo a agricultura de sequeiro, por culturas arbóreas permanentes e 
protetoras do solo, ou por silvo-pastorícia. 

Rede de adução • A rede de adução foi inaugurada no início do 2021 e, aquando da visita ao 
terreno da equipa de avaliação (em junho de 2021), não era observável 
qualquer contributo desta para a agricultura local, uma vez que apenas 
dois agricultores aderiram à mesma. 

• Convém estudar a extensão da rede mais a jusante, procurando que esta 
chegue aos terrenos de várzea no Charco, e na proximidade da povoação da 
Ribeira da Barca; 

• Convém continuar a promover os serviços da AdR na Ribeira do Tabugal, 
procurando que mais agricultores adiram aos seus serviços. 

 
 

 



   
 

   
 

Portos: 

As duas infraestruturas portuárias sob análise encontram-se implantadas em duas realidades 

diferentes, que convém ter em conta. O Porto da Praia é um porto central, localizado na capital e 

maior cidade do país, atraindo naturalmente bastante tráfego. Por sua vez, o Porto de Porto Novo, na 

ilha de Santo Antão, está localizado no extremo oposto à cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. 

Apesar da sua posição estratégica com potencial para servir de hub para as duas ilhas, não possui o 

mesmo potencial para atrair, só por si, tráfego marítimo. 

O projeto de expansão e modernização dos dois portos teve como objetivo o aumento do potencial 

de receção de tráfego marítimo simultâneo, reduzindo a congestão dos portos, reduzindo o período 

em que cada navio está atracado e, assim, reduzindo os custos operacionais diretos da operação dos 

navios, bem como indiretos de todos os operadores económicos ligados à cadeia de valor da indústria 

dos transportes marítimos. Em conformidade, a análise utilizou indicadores apropriados, a fim de 

comparar a situação, antes e depois, destas intervenções de melhoria e assim determinar o seu 

impacto. 

A análise dos indicadores permite afirmar que a melhoria dos portos teve um impacto significativo 

relativamente: a) ao aumento da capacidade de movimentação de cargas, nomeadamente das cargas 

contentorizadas no Porto da Praia, segundo maior porto do país; b) ao aumento da capacidade de 

movimentação de passageiros, principalmente no Porto de Porto Novo; c) ao aumento da 

produtividade das operações portuárias; d) aos melhores resultados de desempenho económico-

financeiro por parte da ENAPOR, contribuindo, portanto, para assegurar a sustentabilidade da 

empresa e das operações portuárias no país; e) à redução dos tempos de espera das embarcações 

para atracar; e, principalmente, f) ao ter evitado um incremento de custos às empresas de navegação 

num montante estimado de 21,6M USD ao longo dos últimos 6 anos (2015-2020). 

 



   
 

   
 

Quadro Síntese: Porto da Praia 

Tema Conclusões Recomendações Preliminares 

Movimentação 
de carga 
marítima 

• Contribuiu para o aumento da capacidade de movimentação de 
carga, permitindo uma taxa de crescimento anual de 18,5% para 
carga total de 2015 a 2019 e 15,2% para carga contentorizada de 
2016 a 2019. 
 

• No futuro, e para garantir um crescimento das atividades portuárias para 
além daquele promovido pelo crescimento da economia local, a ENAPOR 
poderia explorar a possibilidade de uma parceria estratégica para 
transformar o Porto da Praia num terminal de transbordo internacional de 
carga marítima. Em geral, esse tipo de parceria requer um acordo 
operacional e de investimento com grandes empresas de navegação e, 
também, algum porto importante e que opera grandes volumes de carga 
em outros continentes. 
 

Produtividade 
das operações 
portuárias 

• Contribuiu para aumentar a produtividade das operações 
portuárias, ao permitir o crescimento da movimentação de cargas, 
ao mesmo tempo que se verificou uma redução nos tempos de 
espera para atracar e uma certa estabilidade no tempo de serviço 
às embarcações, aliada a uma redução no número de trabalhadores 
da ENAPOR; 

• Contribuiu para reduzir o tempo médio de espera total para atracar 
de 5,57 horas (2013) para 3,74 horas (2020); 

• Permitiu uma poupança de 21,6M USD ao longo dos últimos 6 anos 
— desde as intervenções para a expansão e modernização do porto 
— para toda a cadeia de valor envolvendo a indústria da navegação 
no Porto da Praia. 
 

• De modo a manter os ganhos de produtividade ao longo dos anos, e face 
a um crescimento do volume de carga, a ENAPOR poderá considerar a 
compra e instalação de uma grua-pórtico, quando a movimentação de 
contentores se aproximar dos 100 mil TEUs/ano. Tal também permitirá 
atrair navios mais modernos e com maior capacidade e livrar-se da 
sobretaxa EFF aplicável a navios mais antigos e menos eficientes, que 
atualmente operam naquele porto. 
 

Desempenho 
económico-
financeiro da 
ENAPOR 

• Contribuiu para melhorar o desempenho económico-financeiro da 
ENAPOR que exibiu resultados líquidos crescentes de 2013 a 2019; 

• Margem EBITDA média de 32,6% entre 2013 e 2019;  

• Média anual de rentabilidade de capitais próprios de 12% (2016 a 
2019). 

• Procurar manter uma estrutura de custos e rendimentos e uma estratégia 
de negócios, que possa garantir a sustentabilidade do bom desempenho 
económico-financeiro verificado nesses últimos anos. 
 

Trabalho e 
desenvolvimento 
local 

• Contribuiu para o desenvolvimento do mercado laboral local, quer 
em termos de uma maior profissionalização dos trabalhadores, 
quer em termos de abertura de novas oportunidades de negócios, 
principalmente para a função de transitário. 

• Convém que a ENAPOR mantenha uma política de recrutamento de novos 
quadros e de contratação de serviços a terceiros, tendo em vista a média 
relativamente alta de funcionários com elevado tempo de serviço e, 
também, para dar resposta à procura criada por novas tecnologias que 
vão sendo adotadas no âmbito das atividades portuárias.  
 

Turismo 

• Não foram verificados indícios de integração direta na cadeia de 
valor do turismo.  

• A existência de infraestrutura portuária tem potencial para dar resposta, 
em parte, às necessidades do setor do turismo. Importa, assim, 
equacionar o desenvolvimento e integração da cadeia de valor do setor 
do turismo. 
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Ambiente 

• Existem resultados positivos e negativos. Os negativos devem-se ao 
aumento do número de embarcações e, por consequência, uma 
maior geração de resíduos sólidos por parte dos navios que entram 
e saem do porto, uma geração de efluentes, emissões atmosféricas, 
contaminação do mar por óleos e material orgânico despejado no 
mar sem tratamento e dragagem do canal de acesso. Os positivos 
são a redução do volume de camiões que circulavam anteriormente 
pelas vias urbanas da área central da cidade, deslocando-o para 
áreas menos densamente habitadas onde os riscos de 
segurança/vida e de poluição causada por exaustão veicular e ruído 
são mais baixos e, também, uma melhor utilização do espaço 
ocupado pelas operações portuárias, que experimentaram um 
crescimento significativo, sem exigir a ocupação de novas áreas 
para a sua expansão. 

• Convém monitorizar os riscos de poluição ambiental e de segurança/vida 
e adotar medidas de mitigação, para evitar que estes riscos cresçam e se 
tornem uma menos-valia para a atividade portuária. 
 

Sustentabilidade 

• Parece estar assegurada, dado os resultados positivos alcançados, 
principalmente no aumento do volume de cargas e da 
produtividade e dos resultados financeiros da ENAPOR, bem como 
no evitamento de congestionamento nos portos. 

• Devido à situação geográfica de Cabo Verde como país insular, a 
sustentabilidade da atividade portuária na Praia parece estar assegurada. 
No entanto, existirá sempre oportunidade para reforçar a 
sustentabilidade mediante a adoção, por parte da ENAPOR, de novos 
modelos de negócio, especialmente no que se refere a focar no seu papel 
de landlord port authority, já definido na legislação do país.  
 

 



   
 

   
 

 

Quadro Síntese: Porto de Porto Novo 

Tema Conclusões Recomendações Preliminares 

Movimentação de 
carga marítima e de 
passageiros 

• Contribuiu para o aumento da capacidade de movimentação de carga, 
registando um valor total de carga movimentada de 759 389 toneladas entre 
2015 e 2020, com uma média anual de 126 565 toneladas e uma taxa anual de 
crescimento de 4,4% no mesmo período;  

• Contribuiu para o aumento da capacidade de passageiros e, também, um 
maior nível de conforto como resultado da construção da gare marítima. No 
período de 2016 a 2019, foi registado o valor de 1 285 741 de passageiros, o 
que resulta numa média anual de 321 435 passageiros, valor este três vezes 
maior que o movimento de passageiros no Porto da Praia, no mesmo período.  

• Dada a vocação primordial de ser um porto de cabotagem e de passageiros, 
convém focar a estratégia de investimentos e de negócios nessas duas 
funções desempenhadas pelo Porto de Porto Novo, de modo a garantir uma 
maior eficiência na utilização dos recursos de capital. 
 

Produtividade das 
operações portuárias 

• Contribuiu para aumentar a produtividade das operações portuárias, ao 
permitir a receção de navios de longo curso e a movimentação de carga 
contentorizada, ainda que esta seja relativamente pequena quando 
comparada ao Porto da Praia; 

• Constata-se ainda, que o tempo total médio de espera é de aproximadamente 
2 horas, sendo este valor bastante aceitável e considerado como atracação 
imediata após a chegada do navio ao porto. 

• Os dados disponíveis parecem indicar a manutenção, num nível estável, da 
movimentação de cargas e de passageiros, dado um crescimento médio 
anual de 4,4% para a movimentação de cargas e 5,3% para passageiros, no 
período compreendido entre 2016 e 2019. Os dados parecem, assim, indicar 
que as infraestruturas atuais têm capacidade de absorver o crescimento 
futuro durante vários anos; 

• De modo a poder atender a uma eventual procura de navios de cruzeiro de 
maior porte, poder-se-ia considerar a hipótese de aumentar a extensão do 
cais n.º 1 para permitir a atracação desse tipo de embarcação. Atualmente, 
os navios de cruzeiro de maior porte têm de permanecer fundeados na baía 
onde se localiza o porto e os passageiros trazidos ao terminal portuário em 
pequenas embarcações. 

Trabalho e 
desenvolvimento local 

• Verifica-se a ausência de um contributo significativo para o desenvolvimento 
de novos postos de trabalho no âmbito das operações portuárias executadas 
pela ENAPOR. Dito isto, importa destacar a criação de alguns postos de 
trabalho em função de novos equipamentos que passaram a fazer parte do 
porto como, por exemplo, a grua para a movimentação de contentores, os 
equipamentos de combate a incêndios e de produção de gelo, que é vendido 
aos pescadores. Além daqueles criados pelos serviços de alfândega e 
segurança, referentes ao desembaraço de mercadorias importadas, que 
chegam diretamente a Santo Antão.  

• Todos os inquiridos durante a visita de campo afirmaram que a expansão e 
modernização do porto contribuiu para um aumento das atividades 
económicas em Porto Novo. Importa destacar que a Ilha de Santo Antão tem 
uma produção agrícola importante e abastece as demais ilhas do país. Todo o 
excedente é escoado através do porto de Porto Novo. 

• Não há qualquer recomendação relativamente a esta rubrica. 
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Turismo 

• O único indício de integração direta com a cadeia de valor do turismo é o 
transporte de visitantes, para além dos moradores da Ilha de Santo Antão. A 
Ilha tem um grande potencial turístico e atrai muitos visitantes que chegam 
pelo ferry que opera a partir de Mindelo, na Ilha de São Vicente. Essa ilha conta 
com um aeroporto internacional e, portanto, permite a integração da Ilha de 
Santo Antão na cadeia de turismo internacional.  

• Apesar do papel importante que o porto de Porto Novo desempenha no 
transporte de visitantes à Ilha de Santo Antão, seria desejável articular um 
plano para melhor aproveitar o potencial para o desenvolvimento do turismo 
nessa região, observando-se obviamente as limitações impostas pelas 
condições ambientais da Ilha de Santo Antão, de maneira a garantir a 
sustentabilidade ambiental. 
 

Ambiente 

• Há resultados positivos e negativos. Os negativos estão relacionados com as 
operações portuárias normais, como em qualquer outro porto, e consistem 
numa maior geração de resíduos sólidos por parte dos navios que entram e 
saem do porto, uma geração de efluentes, emissões atmosféricas, 
contaminação do mar por óleos e material orgânico despejado no mar sem 
tratamento. Os positivos são uma maior eficiência nas operações, fazendo 
com que os tempos de funcionamento dos motores das embarcações sejam 
reduzidos a um mínimo possível; um maior conforto ambiental para os 
passageiros, em função da gare marítima que foi construída como parte da 
expansão e modernização do porto; e uma diminuição do risco de incêndio e 
de danos causados, dado os equipamentos de combate a incêndios. 

• Convém monitorizar os riscos de poluição ambiental e de segurança/vida, e 
adotar medidas de mitigação, evitando que estes riscos cresçam e se tornem 
uma menos-valia para a atividade portuária. 

Sustentabilidade 

• Parece estar assegurada pelos resultados financeiros positivos da ENAPOR, e 
da importância do porto de Porto Novo para o transporte de passageiros e o 
escoamento da produção agrícola da Ilha de Santo Antão. 

• Devido à situação geográfica de Cabo Verde como país insular, a 
sustentabilidade da atividade portuária em Porto Novo parece estar 
assegurada, dado ser o único meio de transporte que permite ligar Santo 
Antão ao resto do país e do mundo. No entanto, existirá sempre uma 
oportunidade para reforçar a sustentabilidade mediante a adoção, por parte 
da ENAPOR, de novos modelos de negócio e de parcerias que possam fazer 
melhor uso do potencial existente.  
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ANEXO 
Apresentado em documento separado. 


