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Particularidades do arquipélago

 Superfície: 4033 Km
2 .. 

Localização: No Oceano Atlântico a Oeste do 

continente africano

 10 Ilhas, sendo 9 habitadas. Santa Luzia não está habitada, e está 

consagrada como reserva natural.   

 População (2017): 537 661 habitantes.   Para 2030 prevê-se uma 

população de 621.141 habitantes / Densidade Populacional: 133,32 

habitantes/km
2

 22 Municípios 

 PIB a Preços de mercado (2016): 165 782 (Milhões de ECV) , PIB per 

capita (2016): 312 067 (ECV)

 Habitações no meio rural de forma dispersa nas encostas e planaltos

próximos dos terrenos de cultivo. Nas zonas urbanas, as habitações

obedecem quase sempre a planos de desenvolvimento municipal

 Vulnerabilidades naturais: Orografia acidentada, dificuldade de

penetração. Escassez das chuvas e a falta de recursos minerais.

Disponibilidade de água é reduzida.

 Custos de insularidade: Multiplicação de infra - estruturas de saúde e

de transporte e educação
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Organização administrativa e 

ocupação do solo

 As 9 ilhas habitadas do arquipélago estão organizadas em 22 

Municípios, sendo algumas ilhas um município, outras com dois, e 

por vezes três municípios

 Construções nas Zonas urbanas, nos planaltos, leito das ribeiras e 

encostas, com forte densidade no litoral, com o desenvolvimento de 

pequenas povoações e cidades, unidades industriais e turísticas

 Nas Zonas rurais, o solo é quase todo ocupado por espaços 

agrícolas: A agricultura de regadio no leito das ribeiras e de 

sequeiro nas encostas e planaltos; Zonas silvo pastoris 

desenvolvem-se nos planaltos e zonas litorais.

 Os municípios têm nos diversos documentos de planificação, 

identificação de uso do solo. O Instituto Nacional de Gestão do 

Território, é a instituição que tem por missão gerir o espaço e 

definir o seu uso.
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Produção e Composição em Peso dos Resíduos 

Urbanos

As ilhas que mais produzem resíduos líquidos e sólidos são 

Santiago, Sal, São Vicente. As cidades: Cidade da Praia e de Santa 

Catarina. É nestas cidades e ilhas que se concentram maior 

atividade turística, população residente, imigrantes e serviços da 

administração central

No arquipélago de Cabo Verde a Produção de resíduos urbanos 

está estimada 

Em 170.636 toneladas;

Peso especifico médio resíduos de 127 kg/m3;

Produção per capita de resíduos urbanos 0,874 kg/hab*dia

The Waste Sector in Cape Verde: Challenges and Measures Joana Beta de Brito Mendonça, 

11/04/2019).
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 Fonte : The Waste Sector in Cape Verde: Challenges and Measures.Joana Beta 

de Brito Mendonça, 11/04/2019
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Produção dos Resíduos Urbanos7



Produção de resíduos 
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Recolha e tratamento de resíduos
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Zonas de acumulação de resíduos
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Recolha e tratamento de resíduos

 Cada município tem uma unidade de serviço de saneamento e ambiente

 Os resíduos domésticos são depositados nos em pequenos contentores 

próximo das habitações.

 Os camiões deslocam-se com um calendário fixo às diversas localidades 

até onde tem estrada carroçável.

 Os resíduos são depositados em espaços denominados de lixeiras 

afastados dos centros urbanos a céu aberto e não beneficiam de 

separação por tipo e nem são submetidos a nenhum tratamento particular.

 Até este momento em todo o país existe uma Infraestrutura de Deposição 

Final (Ilha de Santiago) financiado pela EU) um Aterro Sanitário 

Intermunicipal, localizado no concelho de São Domingos; Serve 9 

municípios; Período de vida: 18 anos; Volume: 1.701.500 m3
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Quadro institucional e legislativo
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Quadro institucional e legislativo

 Lei nº17/VIII/2012 Redefine o Regime Jurídico – Tributário da taxa ecológica criada 

pela Lei nº76/VII/2010, de 23 de Agosto

 Decreto-Lei 56/2015 de 17 de Outubro - Lei-quadro relativo à gestão dos resíduos

 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 32/2016 de 21 de Abril Elaborado no âmbito do projeto 

Roadmap de Resíduos em Cabo Verde, financiado pelo Fundo Ambiental de Portugal 

 Portaria nº18/2016 de 12 de Abril– guia transporte resíduos

 Decreto-lei nº65/2018 de 20 de Dezembro que aprova Lista Nacional de resíduos

 Decreto-Lei nº 32/2016 de 21 de Abril que aprova o Plano Estratégico Nacional de 

Prevenção e Gestão de Resíduos – PENGeR
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Desafios do Arquipélago de Cabo Verde em matéria de 

resíduos

 Procedimentos e sistemas com elevado grau de eficiência e eficácia numa 

relação custo/benefício otimizada;

 Infraestruturas que assegurem a qualidade do serviço e a proteção 

ambiental;

 Ecoeficiência e sustentabilidade ambiental da área dos resíduos;

 Sustentabilidade económico-financeira do sistema de gestão de resíduos;

 Valorização dos resíduos;

 Garantia de acesso à informação;

 Dinamização da participação pública;

 Fomento do conhecimento;

 Promoção da educação, formação e qualificação dos recursos humanos;

 Convergência na política de gestão dos resíduos no território nacional;

 Liberalização e regulação do setor dos resíduos;

 Garantia de efetiva concorrência no mercado de resíduos
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Alguns ganhos obtidos

 Pacote legislativo elaborado e aprovado

 Existência de Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Gestão de Resíduos

 Foram já elaboradas Planos Municipais de gestão de resíduos para todas as 

Ilhas (exceto Santiago) que contempla as medidas preconizadas no PENGER 

 Elaboração do Plano da Boavista financiado pela U E

 Foram elaborados os Planos de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal; 

Maio, Fogo e Brava, financiados Pelo Fundo Ambiental de Portugal enquadrado 

no Projeto Roadmap Resíduos em Cabo Verde

 Deu-se início à elaboração do Plano operacional de gestão dos resíduos da Ilha 

de Santiago- Financiado pelo Fundo Ambiental de Portugal

 Foi desenvolvido o sistema de informação sobre Resíduos SIRES e vai entrar 

em produção brevemente permitindo a recolha e disponibilização de 

informação do setor e licenciamento das operações de gestão de resíduos)

 Criação de redes de mudança de comportamento em todas as Ilhas e 

Municípios, composta por elementos da Câmara, outras entidades, ONGs, 

sociedade Civil; Foram formados elementos da rede; Foi desenvolvido Manual 

de comunicação
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