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The lesson to be learned is that, in order to ensure the maximum quantity 

and quality of the renewable natural resources for ourselves and our 

descendants, we must learn to use resource sustainably. To do this we must 

secure the cooperation of communities, industries, and governments in 

conservation campaigns which, for the coast, can be done effectively through 

a Coastal Zone Management (CZM) program (Clark, 1998). 
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RESUMO 

A integração das várias políticas e actividades com interferência nas áreas costeiras tem 

especial importância num país como Cabo Verde, em que se pode considerar a totalidade 

do território como uma área costeira.  

O presente trabalho tem como objectivo fazer o ponto da situação no que diz respeito às 

pressões antropogénicas no litoral da cidade do Mindelo (S. Vicente – Cabo Verde), 

identificar as situações de conflito de usos e propor um modelo de gestão que vise a 

compatibilização dos diversos usos com a conservação do ambiente marinho da área. 

Os resultados obtidos permitiram propor medidas para fazer face aos problemas 

identificados. Elaborou-se um modelo de gestão integrada, que pretende dar resposta às 

questões relativas ao ordenamento das actividades desenvolvidas na área costeira, à 

urbanização e infra-estruturas necessárias, ao desenvolvimento e implementação dos 

planos de gestão, e à cooperação regional, nacional e internacional no que diz respeito à 

troca de informação e aquisição de conhecimentos relativos à gestão integrada das áreas 

costeiras. Para a implementação deste modelo propõe-se a criação de uma entidade 

gestora na qual participem todas as entidades com intervenção no litoral da cidade do 

Mindelo. 
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ABSTRACT 

The integration of policies concerning the coastal area is especially important in Cape 

Verde, an insular country where almost all the territory is a coastal area. 

The main objective of this work was to inventory the anthropogenic pressures on the 

coast of the city of Mindelo (S. Vicente – Cape Verde), to identify the situations of conflict 

of uses and to propose a management model for the compatibilization of the existing 

uses with the conservation of the marine environment. 

The results of the research supported the creation of proposals to face the problems 

identified. A model for integrated management was developed to answer questions 

related to the regulation of activities in the area, to the needs of urbanization and 

infrastructure, to the implementation of management plans, and to regional, national and 

international cooperation in the exchange of information and acquisition of knowledge 

about coastal management. For the implementation of the model a management body, 

open to all the stakeholders of the Mindelo coastal area, was proposed.  
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Impactos antropogénicos no meio marinho 

Os recursos ambientais são vitais para a vida na terra, não só por constituírem fonte de 

subsistência para a humanidade, mas também por proporcionarem benefícios e 

prestarem serviços do tipo ambiental, cultural, social e científico. Serviços esses que têm 

servido de base ao desenvolvimento da humanidade, nomeadamente através da 

exploração e utilização dos recursos naturais, ao ponto de colocar em perigo a sua 

própria existência devido ao esgotamento dos mesmos e à degradação dos diversos 

elementos que compõem a natureza.  

A interacção entre a sociedade humana e a natureza evidencia duas necessidades, em 

grande medida antagónicas - a exploração e a conservação. A integração destes dois 

conceitos leva-nos a um terceiro - a utilização sustentada, que é a única solução 

equilibrada para a resolução do dilema em que nos encontramos, através do 

desenvolvimento sustentado. 

Os oceanos sempre foram considerados como infinitos nos seus recursos e na sua 

capacidade de assimilar as pressões a que são sujeitos através das actividades humanas 

desenvolvidas em terra ou no mar. No entanto, com o desenvolvimento do conhecimento 

científico dos processos ambientais, hoje sabe-se que a riqueza dos oceanos é finita 

assim como a sua capacidade de assimilação/incorporação das pressões que sobre eles 

exercemos no nosso dia-a-dia, o que só vem reforçar a necessidade de uma abordagem 

integrada no que respeita à gestão dos ecossistemas marinhos. 

Cerca de 2/3 da superfície terrestre encontra-se coberta pelos oceanos, que constituem 

uma grande fonte de vida e energia, importante para a manutenção dos sistemas 

animais e vegetais do nosso planeta. 

A qualidade das águas costeiras e oceânicas é um elemento fundamental para a 

conservação dos ecossistemas e, consequentemente, dos recursos marinhos explorados 

pelas actividades humanas (p. ex. pescas, aquacultura, turismo). Para a conservação ou 

recuperação dos ecossistemas marinhos é necessário gerir, de forma integrada no tempo 

e no espaço, as diversas actividades humanas, até porque os respectivos efeitos não se 

limitam às fronteiras de cada espaço geográfico e/ou político. 

A utilização sustentada dos recursos marinhos pressupõe o seu profundo conhecimento e 

a sua gestão integrada. 
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Torna-se portanto necessário tomarmos consciência dos perigos que advêm dos impactos 

antropogénicos no meio marinho, principalmente em relação a ecossistemas onde, regra 

geral, a produtividade primária e secundária é bastante elevada e onde se exerce a maior 

parte da actividade de pesca. A maioria destes ecossistemas situa-se dentro dos limites 

das plataformas continentais, que são as áreas mais fortemente poluídas/contaminadas 

do planeta. 

São várias as formas de poluição marinha que, desde logo, pode ser classificada segundo 

a sua origem: poluição marítima (resultante das actividades marítimas) e poluição 

telúrica (resultante das actividades terrestres). Também são vários os produtos 

introduzidos no mar, conforme as actividades existentes. 

As medidas de prevenção e combate à poluição marinha têm como base o 

reconhecimento da importância da biodiversidade marinha e a necessidade de uma 

gestão mais equilibrada e sustentável dos recursos com vista à sua recuperação e/ou 

conservação. 

Quando observamos os ecossistemas marinhos, sobretudo nas áreas costeiras, do ponto 

de vista da diversidade biológica, da produtividade ou ainda do fornecimento de serviços, 

chegamos facilmente à conclusão de que se trata de ecossistemas de extrema 

importância para a sobrevivência do nosso planeta. 

As áreas costeiras são territórios de interacção geográfica, física, ecológica, humana e 

económica entre o mar e a terra e não são susceptíveis de uma delimitação geográfica 

rígida já que, consoante a natureza dessas interacções, podem abranger maiores ou 

menores extensões terrestres ou aquáticas. Os ecossistemas marinhos associados a 

estes territórios estão em permanente equilíbrio instável, que resulta sobretudo da 

elevada pressão demográfica a que estão sujeitos. Os principais centros populacionais do 

mundo, bem como as principais zonas industrializadas, localizam-se nas faixas costeiras, 

e, Cabo Verde não é excepção (Praia, Mindelo, Sal Rei, Porto Novo, Palmeira, Pedra 

Badejo, entre outros). 

Este facto resulta na degradação do ambiente marinho e respectivos recursos, devido 

quer à exploração directa dos recursos vivos e não vivos quer aos impactos negativos 

ocasionados pelos resíduos líquidos e/ou sólidos produzidos pela rede urbana e industrial, 

que em muitos casos são lançados directamente no meio marinho com maior ou menor 

grau de tratamento. 
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Uma das formas de contribuir para a preservação da biodiversidade marinha das áreas 

costeiras, procuradas para fins habitacionais, de lazer e/ou industriais, é a identificação e 

caracterização das fontes de pressão, das substâncias poluidores, dos seus impactos no 

meio marinho e a posterior implementação de medidas/soluções para os eliminar e/ou 

minimizar (tratando o problema na fonte). 

São vários os instrumentos internacionais que estabelecem os princípios fundamentais 

para a conservação do ambiente marinho e consequentemente da biodiversidade 

marinha. 

Ao adoptarem os tratados internacionais, os Estados deverão transpor para o seu 

ordenamento jurídico interno os objectivos e procedimentos preconizados pelos mesmos 

e, de acordo com a sua realidade nacional produzir legislação e regras de conduta 

ambiental que permitam uma utilização e gestão sustentáveis dos recursos existentes na 

sua área de jurisdição. 

Outro aspecto importante na conservação da biodiversidade marinha é a implementação 

de medidas de gestão das áreas costeiras que visem o ordenamento destas áreas, com o 

consequente controlo dos impactos antropogénicos, produzidos pelas actividades 

desenvolvidas na orla costeira. 

A utilização económica e ecologicamente sustentável dos recursos oceânicos implica 

muito mais do que a melhoria da gestão em sectores individuais, como o das pescas, do 

transporte marítimo e da extracção off-shore de petróleo, gás e outros minerais. Exige 

antes de tudo, o reconhecimento da forma como as actividades realizadas em terra 

afectam o oceano. O enorme crescimento da actividade económica e o estabelecimento 

de cada vez mais pessoas nas zonas costeiras estão a ameaçar o valor ecológico dos 

oceanos, em igual proporção. 

A aplicação dos princípios e metodologias da gestão integrada das áreas costeiras (GIAC) 

constitui um meio de admitir e integrar as diferenças de objectivos, de opinião e as 

incertezas relativamente aos processos naturais actuais e futuros, promovendo assim a 

exploração sustentável dos recursos costeiros. 

1.2 - Objectivos e âmbito 

O presente trabalho tem como objectivo elaborar uma proposta de linhas de orientação 

para um programa de gestão integrada da área costeira do Mindelo, que compatibilize os 

usos existentes com a conservação do ambiente marinho da área. Para tal foi necessário 

fazer o ponto da situação no que diz respeito às fontes de pressão do litoral da cidade do 

Mindelo e identificar as potenciais situações de conflito de usos. 
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A motivação que levou à escolha deste tema para a elaboração da dissertação para 

obtenção do grau de Mestre em Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Marinhos, na 

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, decorre do desejo 

de aplicar os nossos conhecimentos académicos e profissionais no nosso país de origem, 

contribuindo assim para uma melhoria da conservação do ecossistema marinho e para 

uma maior protecção das águas e dos recursos marinhos costeiros de Cabo Verde. 

A constatação das fragilidades do país relativamente à conservação e gestão dos 

recursos marinhos, nomeadamente da biodiversidade marinha, em conjunto com os 

instrumentos internacionais de preservação do ambiente marinho e a legislação nacional 

existente permitirão um melhor enquadramento do presente trabalho, em que se 

pretende abordar as seguintes questões: 

- Que indústrias/empresas/entidades operam na orla marítima da cidade do 

Mindelo?; Que tipo de efluentes/resíduos produzem?; Que tipo de tratamento é 

dado a esses efluentes/resíduos?; Onde são lançados/depositados? 

- Quais são as tomadas de água do mar existentes? 

- Existem conflitos de utilização? 

- Existem planos de contingência regionais, locais e nacionais que abranjam essa 

área? 

- Medidas para solucionar os problemas identificados 

- Áreas para futuros estudos 

A metodologia utilizada consistiu na recolha de informação através de pesquisa 

bibliográfica, de entrevistas com representantes das entidades cuja actividade se insere 

na temática da conservação do meio marinho em Cabo Verde e com representantes das 

empresas implantadas na orla marítima da cidade do Mindelo e de registo fotográfico. 

Com a informação recolhida pretendeu-se elaborar um conjunto de propostas de 

soluções/medidas para a gestão integrada da área costeira do Mindelo, com base na 

assunção de que a gestão integrada das áreas costeiras é um processo de governação 

que consiste na rede legal e institucional necessária para assegurar que os planos de 

desenvolvimento e gestão da área costeira estão integrados com os objectivos 

ambientais e sociais e são elaborados e implementados com a participação de todos os 

utilizadores (Governos central e local, tecido empresarial, sociedade civil organizada, 

população em geral). 

Identificar e caracterizar as pressões antropogénicas sobre a zona costeira da cidade do 

Mindelo permite-nos encontrar soluções para a gestão e preservação dos recursos 

marinhos vivos e não vivos, importantes quer para a conservação da biodiversidade 

marinha quer para a economia da ilha, nomeadamente para a pesca, a produção de água 

potável e a indústria do turismo. 
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Pretende-se ainda que o presente trabalho constitua um contributo para a sistematização 

da informação existente no arquipélago no que diz respeito à gestão e conservação dos 

recursos marinhos. 

1.3 - Organização da dissertação 

No segundo capítulo da dissertação é abordada a questão da GIAC, onde se faz 

referência aos conceitos, instrumentos e princípios para se desenvolver um programa de 

GIAC. Também são abordadas as principais causas da degradação dos ecossistemas e a 

perda de recursos marinhos, sobretudo do ponto de vista sócio-económico.  

No terceiro capítulo faz-se o enquadramento do caso de estudo, com a localização 

geográfica do arquipélago e a sua caracterização biofísica e sócio-económica, os 

principais problemas ambientais, o quadro institucional e os instrumentos de gestão 

existentes. 

No quarto capítulo procede-se a uma breve descrição das entidades com actividade 

empresarial no litoral da cidade do Mindelo, identificadas durante as visitas efectuadas à 

ilha de S. Vicente em Setembro de 2001 e Janeiro de 2003. 

No quinto capítulo identificam-se as pressões e impactos antropogénicos a que a baía e o 

litoral do Mindelo estão sujeitos e os conflitos de utilização que aí poderão ocorrer. 

Por último, e à luz das constatações verificadas, no sexto capítulo foram propostas 

algumas soluções e medidas que espera-se possam vir a constituir um contributo para a 

implementação de um programa de gestão integrada do litoral da cidade do Mindelo. 
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2 - GESTÃO DAS ÁREAS COSTEIRAS 

2.1 - A degradação das áreas costeiras 

As ameaças que os recursos naturais das áreas costeiras enfrentam, incluem a 

intensificação da utilização do solo, a sobre-exploração dos recursos, o esvaziamento de 

áreas naturais, os efeitos da alteração climática e várias formas de poluição. Como é do 

conhecimento geral, muitas das maiores cidades do mundo estão localizadas em áreas 

costeiras e uma grande porção das actividades económicas, estão concentradas nessas 

cidades. Assim, actividades tradicionais como a pesca, aquacultura, silvicultura e 

agricultura, são encontradas lado a lado com outras actividades industriais, o transporte 

marítimo e o turismo. 

Por outro lado, as áreas costeiras são ecologicamente importantes, uma vez que 

fornecem um grande número de bens e serviços ambientais. A característica peculiar dos 

ambientes costeiros é a sua natureza dinâmica que resulta na transferência de matéria, 

energia e organismos entre os sistemas terrestre e marinho, sob a influência de forças 

motrizes que incluem condições climatéricas e atmosféricas a curto e longo prazo, bem 

como as alterações seculares do nível do mar e das marés (FAO, 1998). 

As pressões a que as áreas costeiras estão sujeitas resultam em impactos ambientais 

variados, que são categorizados e definidos de diferentes formas por diferentes autores. 

Clark (1998) faz a seguinte distinção:  

- Impactos directos - exemplos óbvios são o assoreamento e o aterro de zonas 

húmidas, as dragagens para a navegação, a sobrepesca, a destruição de mangais, 

e a descarga de resíduos; 

- Impactos indirectos (ou externos) - actividades no interior do território tais como 

a desflorestação, a cobertura indevida dos solos, a construção indevida de infra-

estruturas e a utilização indiscriminada de produtos químicos na agricultura, 

contribuem para a degradação indirecta do ambiente costeiro; 

- Impactos cumulativos - geralmente uma série de pequenos impactos acumulam-

se dando origem a um impacto significativo nos recursos costeiros; 

- Impactos do ecossistema - podem resultar de qualquer uma das categorias acima 

referidas, mas pertencem a uma escala de alterações com efeitos sentidos a 

longo prazo e com possibilidade de provocar alterações permanentes em todo o 

ecossistema; 

- Impactos socio-económicos - resultam de uma alteração directa ou indirecta no 

ambiente com impacto na condição económica da comunidade ou efeito na vida 

socio-cultural das populações; 
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- Impactos causados pela natureza - derivam de forças naturais tais como 

alterações globais de temperatura, El Niño, furacões, cheias, doenças e condições 

que resultem na morte gradual ou repentina de organismos ou em efeitos tóxicos 

nos humanos. 

Os impactos produzidos pelas actividades humanas no meio marinho levam à 

degradação, em especial das áreas costeiras, traduzindo-se de uma maneira geral na 

introdução no meio de produtos/substâncias ou energia. Assim, é importante fazer-se a 

distinção entre poluição e contaminação: 

Contaminação é a presença na água de elevadas concentrações de substâncias, 

sedimentos ou organismos, concentrações essas que estão acima do limite natural 

de tolerância da área e dos organismos que nela vivem (Clark, 1986). 

Poluição é a introdução pelo homem, directa ou indirectamente, de substâncias ou 

energia no ambiente marinho resultando em efeitos tão nocivos que causam 

prejuízos para os recursos vivos; põem em risco a saúde pública; constituem 

obstáculo às actividades marítimas incluindo a pesca; causam deterioração da 

qualidade da água; e, redução das actividades recreativas (MNE, 1985; GESAMP, 

1995). 

Por outras palavras a contaminação constitui um sinal de aviso, mas só por si não pode 

ser considerada poluição, a não ser que seja causada por actividades levadas a cabo pelo 

homem e provoque danos importantes no meio ambiente. 

Para uma eficaz implementação de um sistema de gestão numa área costeira é 

necessário conhecer e compreender as causas da degradação dos ecossistemas e da 

perda de recursos naturais na área costeira, tendo sempre presente a importância 

ambiental e económica desses recursos. 

A linha de costa é um local onde existe uma grande competição e conflito entre os 

utilizadores e onde os Governos devem desenvolver o tipo de políticas e programas que a 

gestão integrada das zonas costeiras oferece (Clark, 1998), o que implica a definição de 

políticas ou linhas de orientação, o planeamento, a implementação, a manutenção e a 

monitorização de programas de gestão integrada. 

Os recursos costeiros constituem um sistema interdependente com ligações directas e 

indirectas ao sistema de recursos terrestres, pelo que não podem ser considerados 

isoladamente (p. ex. a pesca pode depender da disponibilidade de habitats estuarinos 

para os juvenis, que são fortemente influenciados pela forma como são geridas as bacias 

hidrográficas). 
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Todas as actividades afectam directa ou indirectamente o meio ambiente onde estão a 

ser desenvolvidas e interagem com o mesmo. Essas interacções podem ser categorizadas 

como sendo sinergéticas, complementares, competitivas ou antagonistas (FAO, 1998): 

- Duas ou mais actividade são sinergéticas quando a sua interacção resulta num 

acréscimo da actividade económica (ou do bem estar) com benefícios ambientais 

superiores à soma dos seus resultados individuais. Por exemplo, a conservação de 

árvores em terrenos agrícolas não só fornece produtos de madeira, estabiliza os 

solos e gera produtos agrícolas, como também leva a uma utilização mais 

completa e racional da energia e produtividade dos solos, aumenta as relações 

sinergéticas entre as espécies, minimiza os riscos de pestes e doenças e 

diversifica as oportunidades económicas; 

- A complementaridade entre duas actividades existe quando elas partilham o(s) 

mesmo(s) recurso(s) ou instalações sem conflito e quando uma actividade fornece 

inputs à outra. Por exemplo, existe complementaridade quando a indústria 

florestal fornece madeira para a construção de embarcações ou madeira para a 

fumagem de pescado ou quando subprodutos da agricultura são utilizados na 

alimentação em pisciculturas. 

- Interacções de competitividade geralmente ocorrem quando duas ou mais 

actividades partilham um recurso limitado, resultando em conflito. Uma 

interacção de competitividade pode ser recíproca ou assimétrica. Um exemplo de 

competição recíproca é quando fábricas e centros urbanos abastecem-se na 

mesma fonte de águas subterrâneas, cada um sofrendo da subsequente redução 

da quantidade de água disponível. Um exemplo de competição assimétrica é 

quando a água é utilizada para rega a montante, afectando o fluxo de água para 

jusante com o consequente prejuízo dos habitats de espécies piscícolas. 

- Uma interacção antagonista ocorre quando o produto de uma actividade degrada 

os recursos ou modifica o ambiente de uma forma que prejudica outra actividade. 

Por exemplo, a poluição resultante dos centros urbanos, da actividade industrial 

ou da actividade agrícola que afecta a pesca (matando as espécies, destruindo os 

habitats e contaminando o pescado com substâncias nocivas para a saúde 

pública). As interacções antagonistas também podem ser assimétricas ou 

recíprocas.  

Os danos nos ecossistemas e nos recursos naturais das áreas costeiras, e 

consequentemente a redução nos bens e serviços ambientais, derivam do aumento da 

procura de recursos (especialmente a procura local originada pela pressão demográfica) 

e de práticas de gestão insustentáveis. 
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2.2 - Causas da degradação dos ecossistemas e da perda de recursos 
nas áreas costeiras 

2.2.1 - Causas de natureza sócio-económica-institucional 

Segundo Turner e Jones (1991 fide FAO, 1998) as causas dos danos nos ecossistemas e 

nos recursos naturais podem ser analisadas à luz de causas de natureza sócio-

económica-institucional, que ocorrem devido a três “falhas” interligadas: falha de 

mercado (a que está intimamente ligado o direito de propriedade); falha de políticas ou 

de intervenção; e falha de informação. 

Falha de mercado e direitos de propriedade 

Em termos económicos é muito importante o estabelecimento dos direitos de propriedade 

dos bens ou serviços ambientais a gerir, o que nos permitirá definir as condições de 

acesso e gestão dos mesmos. 

Existem quatro tipos de direitos de propriedade (FAO, 1998): 

- Propriedade do estado - recursos geridos pelo estado; 

- Propriedade de cesso livre - recursos cujo acesso não é controlado; 

- Propriedade comum - recursos em que um grupo de pessoas/entidades têm 

direitos exclusivos de acesso para um fim especifico ou geral; 

- Propriedade privada (alienável) – recursos detidos por indivíduos ou entidades 

legais, onde os proprietários podem excluir outros, transferir os direitos de 

propriedade, gerir e investir. 

A propriedade e os direitos são fundamentais para distribuir os recursos naturais, uma 

vez que eles determinam quem tem o direito legal (a responsabilidade) de controlar o 

acesso ao recurso. Para qualquer regime é essencial que o sistema de autoridade possa 

satisfazer as expectativas dos legítimos donos. Quando o sistema de autoridade falha, a 

gestão dos recursos naturais falha e todo o sistema se altera (p. ex. a propriedade 

comum degenera em acesso livre). 

Em muitos países as águas costeiras e os seus recursos são considerados como “bens 

comuns”, i.e., não são pertença de uma pessoa ou agência, mas são propriedade comum 

disponível igualmente a todos os cidadãos, com o Governo como “guardião”. Trata-se de 

um antigo direito público, jure communia: Et quidem naturali jure communia sunt 

omnium haec: era, aqua profluents, et mare per hoc litora maris (pela lei da natureza 

estas coisas são comuns à espécie humana: o ar, a água corrente, o mar e 

consequentemente as áreas costeiras) (Clark, 1998). 
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Nos últimos anos, a degradação de recursos de livre acesso levou a um aumento da 

consciência em relação ao valor desses recursos para a sociedade. Mais atenção está por 

isso a ser dada ao estabelecimento ou reestruturação de instituições para gerir o acesso 

a recursos ameaçados, de modo a ajudar a proteger a sociedade das externalidades 

negativas. Tendo em conta as dificuldades em contabilizar os bens e serviços ambientais 

de um dado recurso, especialmente a longo prazo, e o valor que a ele é atribuído por 

diferentes grupos de utilizadores, o mercado não é um guia fiável para as decisões de 

gestão (FAO, 1998). 

As falhas de mercado significam que os preços do mercado, que orientam as decisões 

individuais de utilização dos recursos, não conseguem reflectir os danos resultantes da 

sua utilização. Quando tal acontece os Governos nem oferecem aos utilizadores 

incentivos para a conservação dos recursos oceânicos nem protegem os recursos em 

risco (CMIO, 1998). 

Falha de políticas 

A falha de políticas é a causa mais importante de perda de recursos naturais e 

degradação de ecossistemas. Normalmente derivam da persecução de políticas que 

visam ganhos económicos imediatos e a falta de consciência das implicações a longo 

prazo da não intervenção. 

Em muitos casos a falha de políticas significa que as políticas não responderam à 

degradação actual ou a ameaças de degradação dos recursos ou ecossistemas, ou não 

tiveram em consideração as visões/opiniões locais. Isto leva ao enfraquecimento das 

instituições responsáveis pela situação, à ausência de uma estrutura legal ou a uma fraca 

capacidade de execução. Tais situações podem aplicar-se a recursos costeiros que foram 

abertos à exploração (FAO, 1998). 

A perda de recursos e a degradação de ecossistemas só poderão ser travadas se forem 

adoptadas e implementadas políticas apropriadas. A tomada de consciência 

relativamente às consequências ambientais, sociais e económicas da falha de políticas, 

que constituem preocupação mundial, tais como o aquecimento global ou a perda da 

diversidade biológica, está felizmente a pressionar os Governos a ratificarem as políticas 

actuais e a criarem políticas ambientais apropriadas às suas realidades. 

Mais especificamente, as seguintes medidas deverão ser adoptadas: 

- Legislação relativa à sustentabilidade a longo prazo do ambiente; 

- Estruturas descentralizadas estabelecidas com base na efectiva participação a 

todos os níveis; 

- Incentivos aos produtores; e 

- Provisão de suporte que não pode ser coberto pelos recursos locais. 
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No contexto actual da globalização e interdependência, as instituições internacionais 

muitas vezes impõem a reforma de políticas relativas a forças de mercado, que nem 

sempre têm em consideração as necessidades dos Estados cujo poder de argumentação 

é fraco. 

A preocupação ambiental global e a troca internacional de bens e serviços são, todavia, 

governadas por convenções e acordos que influenciam a tomada de decisão a nível local 

e nacional. Enquanto a eficiência económica e a competitividade são claramente 

importantes, as preocupações a nível local deverão ser ouvidas na arena macro-política 

com vista a reflectir e respeitar a diversidade ambiental, cultural e económica dos 

Estados (FAO, 1998). 

Segundo GESAMP (2001) as raízes dos problemas que afligem os mares e costas 

mundiais residem parcialmente no fracasso dos Governos em garantirem suficiente 

comprometimento político e económico e na falta de capacidade que muitos têm em 

tomar acções efectivas mesmo quando assim o desejam. 

Mas, as causas dos problemas assentam também em poderosas forças sociais, políticas e 

económicas que confrontam constantemente os Governos, sobretudo nos países em 

desenvolvimento com necessidades imediatas que têm que ser satisfeitas, limitando a 

sua capacidade (autoridade) em adoptar e implementar efectivas soluções de longo 

prazo. 

Falha de informação 

Frequentemente nos países em desenvolvimento falta informação, especialmente em 

áreas relativas aos recursos renováveis e, mais particularmente, ao estado dos recursos 

renováveis (especialmente as pescarias), à dinâmica dos recursos naturais, à utilização 

da terra e padrões de propriedade, às condições institucionais, sociais e culturais e ao 

nível de investimento nas áreas costeiras. De igual modo, a monitorização ambiental (p. 

ex. a qualidade da água) normalmente não é feita (FAO, 1998). 

A informação perfeita nunca estará disponível mesmo nos países mais avançados, 

todavia quanto mais informação estiver disponível melhor será a base para as decisões 

políticas, podendo a sua falta contribuir para a falha de políticas. 

O custo (humano e financeiro) da recolha sistemática de dados poderá constituir um 

entrave à disponibilização de informação. No entanto, tal poderá ser contornado 

(reduzindo os custos) se identificarmos com precisão a informação necessária 

relativamente à área costeira ameaçada, com vista à tomada de decisão. 



Caracterização ambiental e proposta de gestão integrada para o litoral da cidade do Mindelo (S. Vicente – Cabo Verde) 

Marina N’Deye Pereira Silva Pág. 13/124

A falta de informação não deverá ser razão para a inactividade. Acções úteis poderão ser 

tomadas mesmo onde só exista informação relativamente superficial e existem sempre 

bons argumentos para aplicar o princípio da precaução - princípio 15 da declaração do 

Rio de Janeiro sobre Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (UN, 2003): “In order to 

protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states 

according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, 

lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective 

measures to prevent environmental degradation”. Por outras palavras “na dúvida, 

proteger”. 

2.2.2 – Conflitos de interesse 

As pressões antropogénicas devidas às actividades desenvolvidas nas áreas costeiras têm 

consequências que se podem traduzir em impactos ambientais ou conflitos de interesses 

entre as partes interessadas ou uma combinação das duas. 

Existem dois tipos de conflitos de interesse que podem ser identificados como resultado 

de pressões antropogénicas nas áreas costeiras: conflitos entre utilizadores e conflitos 

entre as agências governamentais que administram os programas de gestão e 

conservação dos ecossistemas costeiros ou marinhos. O impacto resultante do conflito 

depende do grau de dificuldade da sua resolução e do número de utilizadores que 

estiveram envolvidos (Lasut e Kumur, 2001). 

Os conflitos entre utilizadores podem ocorrer devido a: 

- Competição pelo espaço (entre a actividade industrial e a comunidade local que 

usa a área para a pesca artesanal e utilizadores indirectos como os grupos 

ambientais); 

- Competição pelo mesmo recurso (como quando a pesca comercial e a de recreio 

têm como alvo as mesmas espécies); 

- Competição pelos mesmos espaços ou infra-estruturas em terra, nos portos ou 

cais ou noutros locais da costa (como quando as actividades recreativas 

competem com a aquacultura). 

Os conflitos entre as agências governamentais acontecem quando há: 

- Sobreposição da jurisdição ou quando ela não está definida; 

- Diferenças entre os mandatos legais e a missão das agências; 

- Estilos de actuação diferentes e colaboradores com diferentes níveis de formação 

e experiência; 

- Falta de comunicação e informação entre elas; 

- Pressão dos doadores/parceiros. 
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2.3 - Gestão integrada das áreas costeiras 

2.3.1 - Conceitos 

As áreas costeiras são geralmente definidas como áreas de interface ou de transição 

entre a terra e o mar, incluindo os grandes lagos interiores. São áreas diversificadas em 

função, forma e dinâmica e, pelas suas características, não permitem uma definição 

precisa por fronteiras espaciais rígidas. 

As fronteiras definidas para fins de gestão são pragmáticas, influenciadas pelo âmbito 

geográfico das preocupações de gestão, incluindo aspectos biofísicos, económicos, 

sociais, institucionais e organizacionais. Deste modo, a fronteira de uma área costeira 

pode variar no tempo, para fins de gestão, conforme os aspectos a serem tratados se 

tornem mais extensos e complexos e requeiram soluções mais abrangentes (FAO, 1998). 

A gestão das áreas costeiras como actividade governamental formal surgiu pela primeira 

vez nos Estados Unidos da América em 1972 com a adopção pelo congresso do Coastal 

Zone Managment Act que levou à adopção do termo “gestão da zona costeira”. 

Várias outras nações iniciaram os seus esforços para a implementação da gestão costeira 

em finais dos anos 70 início dos anos 80. Todavia muitos dos programas estabelecidos 

tratavam apenas de um único sector, isto é, erosão costeira ou utilização da linha de 

costa, sem tentar abordar a totalidade da zona costeira e a totalidade dos seus 

problemas (Post e Lundin, 1996). 

Em meados dos anos 80 o termo foi revisto e adoptou-se a expressão “gestão integrada 

da zona costeira” (GIZC), em consequência da experiência ter evidenciado as 

dificuldades inerentes à utilização de um só sector na tentativa de gerir algo tão 

complexo como a zona costeira (FAO, 1998; Post e Lundin, 1996). 

Na prática, a legislação referente à gestão costeira define com precisão ou sem 

ambiguidades a zona costeira, sem ter em consideração possíveis alterações que venham 

a surgir com o tempo. Como resultado, diferentes zonas costeiras dentro da mesma área 

podem cair na jurisdição de diferentes planos de gestão costeira e as suas fronteiras 

podem ser definidas de forma diferente, prevalecendo os aspectos de gestão local (FAO, 

1998). 

Para fins de planeamento prático, a zona costeira é uma área especial, com 

características especiais, cujas fronteiras são geralmente determinadas por problemas 

específicos a serem tratados (Post e Lundin, 1996). 

A utilização da gestão integrada da área costeira (GIAC) torna explicita o facto de que a 

degradação dos recursos costeiros pode resultar de actividades fora da zona costeira. 
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Quando baseado no planeamento e evolução ambiental e socio-económica a gestão das 

áreas costeiras é um poderoso mecanismo para distribuir recursos naturais e controlar o 

desenvolvimento desordenado, requerendo uma rede de ligação entre todas as 

actividades governamentais relevantes, incluindo o planeamento do desenvolvimento 

económico dos países. 

A chave está numa gestão unitária, que trate a área costeira como uma unidade única e 

coordene os interesses de todos os utilizadores com intervenção na área costeira numa 

agenda colectiva (Clark, 1998). 

2.3.2 - Princípios 

A gestão integrada da área costeira e dos oceanos pode ser definida como “um processo 

dinâmico e continuo em que as decisões são tomadas para o uso sustentado, o 

desenvolvimento e a protecção das áreas e dos recursos costeiros e marinhos” (Cicin-

Sain e Knecht, 1998). 

Os objectivos da gestão integrada da área costeira são o atingir o desenvolvimento 

sustentável das áreas costeiras e marinhas; reduzir a vulnerabilidade das áreas costeiras 

e dos seus habitantes aos perigos naturais; e manter os processos ecológicos essenciais, 

os sistemas de suporte de vida e a diversidade biológica nas zonas costeiras e marinhas. 

A gestão integrada das áreas costeiras tem ainda como objectivo maximizar os benefícios 

fornecidos pelas áreas costeiras e minimizar os conflitos e os efeitos nocivos da sua 

utilização, sobre os recursos e o ambiente, potencializando as relações sinergéticas e 

complementares e eliminando as relações competitivas e antagonistas (Post e Lundin, 

1996; FAO, 1998), promovendo a interligação e harmonização entre os diferentes 

sectores tradicionalmente costeiros e as actividades marítimas/oceânicas (Cicin-Sain e 

Knecht, 1998). 

A GIAC tem início com um processo de análise para estabelecer os objectivos de 

desenvolvimento e gestão que se pretende para a área costeira, devendo assegurar que 

os processos de estabelecimento dos objectivos, planeamento e implementação 

envolvam o maior número possível de grupos com interesse na área; que o melhor 

compromisso possível entre os diferentes interesses é encontrado; e, que se atinge um 

equilíbrio nas utilizações dadas às áreas costeiras do país. 

As nações costeiras devem estar em posição de desenvolver uma estrutura de GIAC que 

sirva especificamente ao seu país - à natureza das suas áreas costeiras, à sua estrutura 

institucional e governamental e às suas tradições, cultura e condição económica (Post e 

Lundin, 1996). Todavia, existem alguns princípios e características que são comummente 

aceites. 
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De acordo com Post e Lundin (1996) a GIAC foca 3 objectivos operacionais: 

- Reforço da gestão sectorial, através por exemplo do treino/formação, legislação e 

equipa de trabalho; 

- Preservação e protecção da produtividade e diversidade biológicas dos 

ecossistemas costeiros, sobretudo através da prevenção da destruição de 

habitats, poluição e sobre-exploração; 

- Promoção do desenvolvimento racional e utilização sustentável dos recursos 

costeiros; 

e as características que a distinguem são as seguintes: 

- Move-se para lá das aproximações tradicionais, que tendem a ser sectorialmente 

orientadas (cada uma tratando de um só factor) e fragmentada em carácter, e 

procura gerir a área costeira como um todo utilizando uma aproximação 

ecossistémica quando possível. 

- É um processo analítico que aconselha os governantes das prioridades, 

compromissos, desafios, trocas, problemas e soluções. 

- É um processo dinâmico e contínuo de administração do uso, desenvolvimento e 

protecção da área costeira e dos seus recursos através de objectivos 

democraticamente acordados. 

- Emprega uma perspectiva multidisciplinar e holística, que reconhece as 

interligações entre os sistemas costeiros e os usos. 

- Mantém um equilíbrio entre a protecção de ecossistemas “valiosos” e o 

desenvolvimento de economias dependentes da área costeira. Estabelece 

prioridades para os usos, tendo em consideração a necessidade de minimizar o 

impacto no ambiente, de mitigar e restaurar se necessário, e procurar o local mais 

apropriado para implantação das instalações. Estas são actividades contidas na 

avaliação de impactos ambientais. 

- Opera dentro de limites geográficos estabelecidos, como definido por órgãos 

governamentais, que usualmente incluem todos os recursos costeiros. 

- Procura os contributos de todos os principais utilizadores para estabelecer as 

políticas para a distribuição equitativa do espaço e dos recursos na área costeira. 

É essencial a existência de uma estrutura governativa para tal tomada de decisão. 

- É um processo evolutivo, por vezes requerendo soluções interactivas para 

complexas questões económicas, sociais, ambientais, legais e de regulamentação. 

- Integra necessidades sectoriais e ambientais. A GIAC deve ser implementada 

através de arranjos legais e institucionais em níveis apropriados do Governo e da 

comunidade. 
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- Providencia um mecanismo para reduzir ou resolver conflitos que possam ocorrer, 

envolvendo a atribuição de recursos ou utilização de sítios específicos assim como 

a aprovação de autorizações e licenças. 

- Promove a consciência ao nível governamental e comunitário sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável e o significado da protecção ambiental. É antes pró-

activo (incorporando o planeamento do desenvolvimento) e não reactivo 

(aguardando por propostas de desenvolvimento antes de agir). 

A Agenda 21 adoptada por todas as nações presentes na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente e o Desenvolvimento do Rio de Janeiro em 1992 dá um papel 

proeminente à GIAC na parte A (a gestão integrada e o desenvolvimento sustentável das 

áreas costeiras e marinhas, incluindo as zonas económicas exclusivas) do capítulo 17, 

sendo os seus princípios enumerados no parágrafo 17.5 (UN, 2003a): 

- Providenciar uma política integrada e processos de tomada de decisão para 

promover a compatibilidade e o equilíbrio das utilizações; 

- Identificar utilizações existentes ou projectadas para a área costeira e as suas 

interacções; 

- Concentrar em questões bem definidas; 

- Aplicar aproximações preventivas na planificação e implementação; 

- Promover a aplicação e o desenvolvimento de métodos que reflictam alterações 

nos valores resultantes da utilização de áreas costeiras e marinhas, incluindo a 

poluição, erosão marinha, perda de recursos e destruição de habitats; 

- Providenciar às organizações, grupos e indivíduos preocupados o acesso à 

informação relevante e a oportunidade para consultar e participar no planeamento 

e na domada de decisão em níveis adequados. 

Os princípios nos quais se baseiam um programa de GIAC estão entre as recomendações 

contidas na Agenda 21 e são os seguintes (FAO, 1998; Post e Lundin, 1996): 

- Princípio da precaução 

- Princípio da acção preventiva 

- Princípio do poluidor-pagador 

- Responsabilidade de não causar danos ambientais transfronteiriços 

- Uso racional e equilibrado dos recursos naturais 

- Envolvimento da sociedade civil 

- Equidade inter-geracional 
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Uma boa gestão das zonas costeiras pode assumir múltiplas formas. No entanto, 

segundo CE (1999), todas as iniciativas bem sucedidas seguem determinados princípios 

gerais: 

- Ter uma perspectiva muito abrangente; 

- Basear-se no conhecimento das condições específicas da área abrangida; 

- Trabalhar com processos naturais (compreender os processos naturais e a 

dinâmica dos sistemas costeiros); 

- Garantir que as decisões do presente não limitem as opções do futuro; 

- Recorrer ao planeamento participativo de modo a obter consenso; 

- Garantir o apoio e o desenvolvimento de todas as entidades administrativas 

interessadas; 

- Utilizar uma combinação de instrumentos jurídicos, económicos, acordos 

voluntários, fornecimento de informação, soluções tecnológicas, investigação e 

educação. 

O Mandato de Jakarta sobre a conservação e utilização sustentável da biodiversidade 

marinha e costeira de 1995, relativo à CDB, identifica algumas acções a tomar para a 

implementação da convenção no meio marinho e costeiro. De entre essas acções 

destaca-se a instituição da GIAC, incluindo a gestão dos recursos costeiros com base na 

comunidade e a prevenção e controlo da poluição com origem em terra (Fontaubert et 

al., 1996). 

Por sua vez a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climática de 1992 

exorta as partes a cooperarem nos preparativos para a adaptação aos impactos da 

alteração do clima desenvolvendo e elaborando, entre outros, planos adequados e 

integrados para a gestão das áreas costeiras. 

Do mesmo modo o Programa de Acção de Barbados para o Desenvolvimento Sustentável 

dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento de 1994 reforça a necessidade de 

medidas que preconizem a implementação de programas de gestão integrada das áreas 

costeiras, por parte dos estados insulares em vias de desenvolvimento.  

2.3.3 - Instrumentos 

Os oceanos, costas e ilhas têm um importante papel de suporte sem o qual a vida no 

planeta não seria possível, pelo seu poder regulador do clima a nível mundial, pela 

enorme diversidade e produtividade biológicas e por proporcionarem numerosas 

actividades económicas e de lazer. Pelo que atingir o desenvolvimento sustentável dos 

oceanos, costas e ilhas é um enorme desafio e constituirá um grande passo em direcção 

ao desenvolvimento sustentável global. 
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São várias as evidências da importância dos oceanos e zonas costeiras para o equilíbrio 

sócio-económico do nosso planeta (DESA, 2001; Cicin-Sain et al., 2002; Cicin-Sain et al., 

2004) que deverão ser tidas em conta quando se trata de elaborar um programa de 

GIAC. 

- Os oceanos compreendem 72 % da superfície da terra; 

- 50 % da população mundial vive em áreas costeiras; 

- 70 % das megacidades (mais de 8 milhões de habitantes) são costeiras; 

- 44 das nações são pequenos estados insulares em desenvolvimento (SIDS), que 

dependem especialmente dos oceanos; 

- As zonas costeiras contribuem para 90 % das pescarias globais, que garantem a 

subsistência de 400 milhões de pescadores; 

- 90 % do comércio mundial é feito por via marítima; 

- As viagens e o turismo são a maior indústria mundial, grande parte dela ligada às 

áreas costeiras e marinhas; 

- Cerca de 25 % das necessidades energéticas mundiais são produzidas no alto 

mar; 

- A aquacultura marinha, uma indústria em rápida ascensão, contribui para 30 % 

do consumo mundial de pescado; 

- Os recursos dos recifes de coral contribuem com 375 biliões de dólares anuais 

para a economia mundial. 

Ao contrário do planeamento terrestre o planeamento do uso e exploração dos oceanos e 

áreas costeiras é relativamente recente, apesar dos recursos marinhos e costeiros desde 

sempre terem sido explorados pelo homem. 

O encorajamento mundial às nações costeiras para desenvolverem as suas próprias 

infra-estruturas de GIAC emergiu durante a preparação para a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD) realizada no Rio de Janeiro 

(Brasil) em Junho de 1992 e que viria a adoptar a Agenda 21 (o Programa de Acção para 

o Desenvolvimento Sustentável).  

Várias foram as iniciativas levadas a cabo pelos organismos internacionais tendo por 

base o capítulo 17 da Agenda 21 relativo à “protecção dos oceanos, todos os tipos de 

mares, incluindo mares fechados e semi-fechados, e áreas costeiras, e a protecção, 

utilização racional e desenvolvimento dos seus recursos vivos”, com o objectivo de 

contribuir para a gestão integrada do meio marinho (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1 – Principais instrumentos relativos aos oceanos, costas e ilhas. 
 

DOMÍNIO INSTRUMENTOS DATA 
Convenção quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas (UNFCCC) 1992 Alterações 

climáticas Protocolo de Kyoto relativo à Convenção UNFCCC  1997 
Convenção sobre a protecção e utilização dos cursos de água transfronteiriços e dos lagos 
internacionais 

1992 
Bacias 
hidrográficas Convenção das Nações Unidas sobre as diferentes utilizações da navegação dos cursos de 

água internacionais 
1997 

Convenção de Ramsar relativa às zonas húmidas de importância internacional especialmente 
como habitat de aves aquáticas 

1971 

Convenção sobre comércio internacional de espécies da fauna e da flora selvagem ameaçadas 
de extinção (CITES) 

1973 

Convenção sobre conservação de espécies migratórias de animais selvagens 1979 
Convenção sobre a diversidade biológica (CDB) 1992 
Mandato de Jakarta sobre a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica 
marinha e costeira 

1995 

Iniciativa internacional sobre recifes de coral (ICRI) 1995 
Protocolo sobre áreas protegidas especiais e diversidade biológica no mediterrâneo 1996 

Biodiversidade 
marinha 

Protocolo de Cartagena sobre bio-segurança 2000 
Herança cultural Convenção para a protecção da herança cultural subaquática 2001 

Convenção das Nações Unidas sobre o directo do mar (UNCLOS) 1994 
Acordo relativo à implementação da Parte XI da Convenção UNCLOS  1994 
Autoridade internacional do leito do mar (ISBA) 1996 
Tribunal internacional sobre o direito do mar (ITLOS) 1997 
Comissão sobre os limites da plataforma continental (CLCS) 1997 

Lei do mar 

Regras sobre a prospecção e exploração dos nódulos polimetálicos das áreas internacionais do 
leito do mar 

2000 

Programa da UNEP para os mares regionais  
Processo consultivo informal dos oceanos da Assembleia-Geral das Nações Unidas  
Convenção das Nações Unidas sobre o combate à desertificação (UNCCD) 1994 
Declaração sobre o estabelecimento do conselho do Árctico 1996 
Convenção para a protecção do ambiente marinho do Atlântico Nordeste (OSPAR) 1998 
Protocolo para o meio marinho sobre o tratado de protecção ambiental do Antárctico  1998 
O Oceano Nosso Futuro – Relatório da Comissão Mundial Independente para os Oceanos 1998 

Meio marinho 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativamente à gestão 
integrada da zona costeira: uma estratégia para a Europa (COM/2000/0547 final) 

2000 

Pequenos estados 
insulares 

Programa de acção de Barbados para o desenvolvimento sustentável dos pequenos estados 
insulares em desenvolvimento (PABo) 

1994 

Convenção internacional para a regulamentação da pesca da baleia (ICRW) 1946 
Acordo para promover a conformidade com as medidas internacionais de conservação e gestão 
pelos navios de pesca em alto mar 

1993 

Código de conduta para a pesca responsável e para planos de acção internacionais 
relacionados (IPOA) 

1995 Pescas 

Acordo sobre as provisões da convenção das Nações Unidas sobre a direito do mar 
relativamente à conservação e gestão de espécies transzonais e espécies altamente 
migratórias 

1995 

Convenção para a prevenção da poluição marinha por imersão de resíduos e outros produtos 
(LDC 72) 

1972 

Convenção internacional para a prevenção de poluição proveniente de navios de 1973 e o 
Protocolo de 1973 (MARPOL 73/78) 

1973 

Código para a carga em segurança de embalagens de combustível nuclear irradiado, plutónio e 
resíduos altamente radioactivos e vitrificados a bordo de navios 

1993 

Convenção de Basel sobre o controlo de movimentos transfronteiriços e deposição de resíduos 
perigosos 

1993 

Programa de acção global para a protecção do ambiente marinho das actividades situadas em 
Terra 

1995 

Convenção internacional sobre prevenção, actuação e cooperação no combate à poluição por 
hidrocarbonetos (OPRC 95) 

1995 

Protocolo à convenção para a prevenção da poluição marinha por imersão de resíduos e outros 
produtos (LDC 72) 

1996 

Convenção internacional sobre a responsabilidade civil e compensação pelos prejuízos 
causados pelo transporte marítimo de substâncias nocivas e potencialmente perigosas (HNS) 

1996 

Convenção de Roterdão sobre os procedimentos de informação antecipada para certos 
produtos químicos perigosos e pesticidas no comércio internacional 

1998 

Protocolo sobre responsabilidade à Convenção de Basel 1999 
Programa do GEF/UNDP/IMO para a gestão global das águas de lastro (GloBallast) 2000 
Convenção de Estocolmo sobre poluente orgânicos persistentes (POP) 2001 
Convenção internacional sobre responsabilidade civil pelos prejuízos devidos à poluição pelas 
bancas (combustíveis) dos navios (BUNKERS) 

2001 

Convenção internacional sobre o controle dos sistemas anti-vegetativos perigosos nos navios 
(ANTI-FOULING) 

2001 

Poluição marinha 

Convenção internacional para o controlo e gestão das águas de lastro e sedimentos (BALLAST) 2004 
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A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), adoptada na Cimeira do Rio em 1992 

exorta os estados membros a implementarem acções para protegerem a biodiversidade 

marinha e costeira nas áreas sob sua jurisdição. 

Segundo Fontaubert et. al (1996) deverão ser tidos em consideração todas as 

actividades e processos sob sua jurisdição ou controlo que ocorram dentro das áreas de 

sua jurisdição ou no alto mar, independentemente de onde ocorram os seus efeitos, em 

conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). 

A implementação dos resultados da Cimeira do Rio (1992) foi avaliada em diferentes 

fóruns, sendo de referir 2 marcos importantes: i) 1997 em Nova Iorque, e ii) 2002 em 

Joanesburgo aquando da realização da Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (CMDS). 

Outro marco importante para a governação dos oceanos foi o protagonizado pela 

Comissão Mundial Independente para os Oceanos (CMIO) que culminou, com a 

publicação do seu relatório em 1998. 

No referido relatório (CMIO, 1998) conclui-se que a resolução dos problemas dos oceanos 

passa pela: 

- Busca da equidade nos oceanos através da definição dos oceanos como recurso 

comum, permitindo que os países e povos partilhem de uma forma mais 

equitativa os benefícios da exploração dos recursos e acelerem o desenvolvimento 

social e económico das nações desfavorecidas; 

- Definição do valor dos oceanos, as futuras abordagens devem nortear-se pelo 

princípio da precaução, por um pronto reconhecimento do valor ecológico dos 

oceanos, pela rápida internalização de todo o leque de efeitos externos das 

tomadas de decisão sobre os oceanos; 

- Eficaz governação dos oceanos, que deve assentar em políticas e programas mais 

objectivos e com capacidade de resposta para a zona costeira. Deve ainda incluir 

acções a nível local, nacional, regional e global, nomeadamente no que respeita 

às actividades humanas que, directa ou indirectamente, exercem impactos 

negativos de longa duração sobre a saúde dos oceanos. 

As iniciativa ambientais existentes proporcionam um grande número de mecanismos e 

procedimentos para a negociação, resolução de conflitos e supervisão da implementação 

e conformidade com os requisitos propostos. Tal facto facilita e promove a cooperação 

entre os estados, organizações internacionais e constitui o processo internacional de 

governação ambiental, elaboração de leis e regulação. 
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No entanto verifica-se que muitas das iniciativas políticas ainda não atingiram os 

objectivos para que foram criadas e não estão a ser implementadas de uma forma 

coordenada, sobretudo nos países em vias de desenvolvimento (com destaque para os 

pequenos estados insulares), devido a constrangimentos de vária ordem a nível nacional, 

regional e internacional. 

2.3.4 - Modelo a aplicar 

Existe um grande número de instrumentos legais capazes de promover os objectivos da 

GIAC, no entanto identificar eficazmente os mecanismos legais que permitam concretizar 

os conceitos e princípios, tais como o desenvolvimento sustentável, que estão na base da 

GIAC torna-se um desafio para o decisores e gestores. Para tal poderão ser utilizados 

alguns mecanismos legais que permitirão (FAO, 1998):  

- Guiar o exercício da actividade administrativa; ou seja estipular vários princípios 

gerais que a agência executiva ou oficial deve ter em consideração de modo a ser 

mais expedita na tomada de decisão;  

- Alterar os direitos de posse e utilização dos recursos costeiros; se for claro que o 

regime de propriedade existente na área costeira poderá impedir a realização dos 

objectivos propostos, poderá ser aconselhável redistribuir os direitos relevantes 

(onde for possível); 

- Estabelecer áreas protegidas nas quais serão aplicadas medidas de gestão e 

conservação, trata-se de uma medida muito importante quando utilizada para 

conservar recursos ameaçados; 

- Proceder ao zonamento e estabelecimento de linhas de base costeiras 

(mecanismo pró-activo em oposição à avaliação de impacto ambiental de 

projectos específicos que é por natureza reactivo) definindo os locais onde se 

pode desenvolver determinada actividade e em que condições. 

Existem vários exemplos de problemas/aspectos que podem desencadear a necessidade 

de uma maior eficácia e uma aproximação integrada à gestão de uma dada área costeira, 

nomeadamente através da implementação de um programa de GIAC. 

Regra geral uma crise ou evento importante precipita a acção, despertando os 

utilizadores para a urgência do problema ou situação. Muitos dos problemas costeiros 

não são de ocorrência aguda ou pontual (calamidades) mas acontecimentos de 

ocorrência crónica e prolongada no tempo, como seja a poluição, a erosão e a perda da 

diversidade biológica. 
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A seguir encontram-se alguns dos problemas/aspectos que podem levar à 

implementação de um programa de GIAC (Post e Lundin, 1996): 

- Sérios problemas de depleção dos recursos; 

- Aumento da poluição do ambiente costeiro e oceânico; 

- Perda ou dano de ecossistemas costeiros produtivos; 

- Aumento da perda de vidas ou propriedades devido a desastres naturais; 

- Potenciais oportunidades económicas associadas a novas formas de 

desenvolvimento na área costeira; 

- O desejo de aumentar os benefícios económicos resultantes da utilização dos 

recursos costeiros (actividade marítimo-portuária, pesca); 

- Conflitos de interesse entre grupos de utilizadores. 

Normalmente essas situações não têm que estar presentes em toda a costa. De facto, o 

mais certo é que os problemas ocorram primeiro num dado local e o reconhecimento da 

severidade do mesmo seja feito pelos utilizadores locais ou pelo Governo local. Muitas 

vezes o processo de implementação de um programa de GIAC pode ser iniciado antes do 

Governo central ser envolvido no processo. 

Devido à natureza comum dos recursos costeiros, os mesmos são geridos pelos 

departamentos governamentais em benefício das populações. 

O programa de gestão integrada deverá ter bem definido qual o mecanismo de 

coordenação inter-agências e qual o papel e as responsabilidades dos intervenientes 

(Post e Lundin, 1996), como sejam: os Governos central, estatal ou local; os ministérios 

e outras instituições governamentais com missões sectoriais especializadas; as 

instituições de investigação; os utilizadores costeiros; e, o público em geral. 

Após a aprovação do programa deverá ser criada a equipa que irá desenvolver o 

trabalho, que deverá ser composta por especialistas das mais diversas áreas das ciências 

humanas e sociais e da natureza, constituindo assim uma equipa de trabalho 

multidisciplinar. A equipa poderá incorporar especialistas em outras áreas conforme os 

problemas que forem sendo identificados. 

Existe uma enorme gama de arranjos institucionais possíveis para a implementação do 

programa de GIAC. 

Segundo FAO (1998) podem ser feitas as seguintes distinções no que diz respeito à 

forma de integração dos objectivos de gestão: 
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a) Integração multisectorial que envolve a transposição de objectivos comuns para 

sectores de planeamento sectoriais, através da coordenação das várias agências 

responsáveis pela gestão costeira com base em políticas comuns e pondo em 

contacto várias agências governamentais e outros utilizadores para trabalharem 

com vista a atingirem objectivos comuns seguindo estratégias acordadas em 

conjunto; 

b) Integração sistemática em que é criada uma nova estrutura institucional 

integrada através da atribuição a uma única instituição das iniciativas de gestão, 

de desenvolvimento e de políticas. 

Por outro lado GESAMP (2001) destaca três arranjos possíveis: 

a) Mecanismo de integração institucional onde um organismo é responsável pela 

maior parte, ou pela totalidade, dos aspectos da gestão costeira; 

b) Aproximação institucionalmente coordenada onde uma instituição coordena os 

planos e o trabalho das outras; 

c) Coordenação institucional conseguida através de consultores dentro de um 

quadro legislativo. 

A integração é um importante mecanismo para o planeamento e implementação de uma 

área costeira, podendo ser distinguidos três tipos (FAO, 1998): 

Integração de sistemas - advém da necessidade de assegurar que todas as 

interacções e questões, independentemente da sua origem, são consideradas. 

Integração funcional - concentra-se em assegurar que as intervenções da gestão 

são consistentes com os objectivos de gestão da área costeira. 

Integração de políticas - refere-se à necessidade de incorporar políticas, estratégias 

e planos de gestão com políticas, estratégias e planos de desenvolvimento. 

Outro mecanismo de extrema importância no planeamento de uma área costeira é a 

coordenação. A coordenação do programa é feita por um corpo coordenador (Post e 

Lundin, 1996) composto por uma agência líder, ministérios participantes, Governos locais 

e os diferentes utilizadores do recurso costeiro (grupos comunitários, organizações não-

governamentais, instituições de pesquisa e agências governamentais a vários níveis, 

incluindo central, regional e local) com o objectivo de (FAO, 1998): 

- Promover e fortalecer a cooperação e comunicação multiagências e multisectorial; 

- Proporcionar um fórum de negociação e resolução de conflitos; 

- Reduzir as rivalidades através da minimização de sobreposições e lacunas nas 

responsabilidades. 
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Figura 2.1 - Níveis de coordenação necessários na implementação 
de um programa de GIAC (Fonte: FAO, 1998). 

De acordo com FAO (1998) são necessários 3 níveis de coordenação (Figura 2.1) para a 

implementação de um programa de GIAC: 

- Coordenação vertical - cooperação entre os vários níveis hierárquicos do Governo 

(central, regional e local); 

- Coordenação horizontal - centra-se em conseguir a cooperação dentro de um 

nível específico da hierarquia, tais como ao nível local dentro do Governo local, 

sectoriais e de vários utilizadores; 

- Coordenação temporal - refere-se à obtenção de um faseamento óptimo das 

acções de gestão. 

Qualquer que seja o caminho escolhido é importante integrar o planeamento da GIAC no 

plano económico nacional e no plano de desenvolvimento sectorial, de forma a assegurar 

um apropriado apoio institucional e financeiro e a garantir que os objectivos da GIAC  

sejam compatíveis com os planos de desenvolvimento e de gestão nacionais e sectoriais. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 2.2 - Relação hierárquica entre os níveis nacional e sectorial de planeamento e o 
planeamento integrado da área costeira (Fonte: FAO, 1998). 
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Os países adoptam políticas para atingir as suas necessidades particulares. Mas, no que 

concerne à conservação das costas e mares e à gestão integrada das zonas costeiras, 

isso deverá ser estabelecido com base numa estrutura de planos de desenvolvimento 

gerais (GESAMP, 2001) que contenha, entre outros, os seguintes elementos: 

- Legislação que providencie uma base legal para a protecção e gestão dos mares e 

costas e defina as condições em que os recursos naturais deverão ser utilizados e 

preservados; 

- Provisões para a cooperação internacional para identificar pontos de interesse 

comum, primeiramente ao nível regional e sub-regional, e mitigar os danos em 

áreas partilhadas; 

- Princípios que são centrais na gestão dos recursos dos mares e costas, incluindo o 

princípio da precaução, o princípio da acção preventiva; o princípio do poluidor-

pagador, e os princípios da equidade; 

- Um processo político que estabeleça e actualize as metas e os objectivos para a 

gestão do ambiente marinho, reconhecendo que se trata de uma experiência de 

aprendizagem baseada num constante emergir de conhecimento; 

- Um processo político que assegure informação adequada e útil e análises para 

informar a tomada de decisão, incorpore os custos ambientais e o valor dos 

serviços ambientais, e estabeleça prioridades; 

- Arranjos institucionais que providenciem a devolução da gestão ao mais baixo 

nível praticável, aproximando-a de uma forma integrada, e para consulta com os 

utilizadores dos recursos nas decisões que os afectam – e permita que participem 

na tomada de decisão; 

- Procedimentos no processo político que providencie evidência temporal de 

alterações ambientais devidas às actividades humanas; 

- Um processo político que promova uma efectiva comunicação entre os peritos, os 

decisores e o público; 

- Mais celeridade para avaliar a lista de instrumentos políticos disponíveis e aplicar 

os mais apropriados; 

- Mecanismos financeiros que tornem possível atingir as metas e encarar as 

prioridades; e 

- Programas educativos para assegurar a participação pública informada. 

Em resumo a GIAC deverá ser uma abordagem estratégica para a gestão das áreas 

costeiras definida com base nos princípios de gestão integrada e em boas práticas 

identificados em programas pilotos. Dever-se-á realizar um levantamento nacional para 

identificar quais os principais intervenientes, quadro jurídico, as políticas e instituições 

que influenciam a gestão da área costeira. 
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Após o levantamento deverá ser elaborada uma estratégia nacional, ou quando 

apropriado várias estratégias para execução dos princípios de gestão integrada da área 

costeira. A implementação das estratégias será acompanhada pela elaboração de 

relatórios, que deverão traduzir o acompanhamento, avaliação e revisão das mesmas. 

A GIAC é um processo dinâmico, contínuo e interactivo destinado a promover a gestão 

sustentável das áreas costeiras, composto por fases de recolha de informação, 

planeamento, tomada de decisão, gestão e acompanhamento; o que constitui um 

verdadeiro processo de desenvolvimento estratégico de políticas. 

Idealmente um programa de gestão costeira integrada deverá ser posto em prática tendo 

como base um quadro de gestão integrada e coerente e dentro de limites geográficos 

bem definidos (Chua, 1993). 

2.3.5 – Resolução de conflitos 

Devido ao valor dos recursos e à importância das actividades que ocorrerem nas áreas 

costeiras, torna-se inevitável a ocorrência de competição e conflitos em relação à 

distribuição e utilização de tais recursos. 

Conforme já foi referido, uma das metas fundamentais da GIAC é antecipar, evitando ou 

resolvendo, a ocorrência de conflitos entre os vários usos costeiros e determinar a 

utilização mais apropriada dos recursos costeiros. 

Por outro lado a resolução de conflitos é uma das preocupações centrais de qualquer 

sistema legal, logo os tribunais terão um importante papel na resolução de disputas nas 

áreas costeiras. A existência de legislação apropriada é indispensável para a criação dos 

arranjos institucionais e o estabelecimento de procedimentos que reduzam a ocorrência 

de conflitos e facilitem a resolução dos mesmos quando acontecerem. 

Segundo FAO (1998), para fins analíticos os conflitos têm 4 dimensões, às quais deverão 

ser adicionadas a dimensão ambiental: 

- Os actores (ou as partes em presença); 

- O recurso em disputa; 

- A parte que cada actor tem no recurso; e, 

- O estado a que o conflito chegou (ou em que se encontra). 

O tradicional processo legislativo de cima para baixo (top-down) e o recurso aos 

tribunais, no contexto da gestão dos bens e serviços ambientais, provou muitas vezes ser 

um método ineficaz de regulação de interesses competitivos e resolução de conflitos. Tal 

facto levou a um crescente interesse pelas técnicas alternativas de resolução de disputas 

(ADR - Alternative Dispute Resolution) (FAO, 1998). 
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Estas técnicas incluem a arbitragem, a mediação e a negociação directa e meios 

alternativos para evitar ou gerir conflitos, tais como a governação (rule-making) 

negociada (FAO, 1998). A implementação de um programa de GIAC deverá dar 

preferência a este tipo de técnicas, uma vez que se tratam de técnicas que pretendem o 

engajamento activo dos actores na procura de um resultado aceitável para todas as 

partes envolvidas. 

Com o aumento do número de pessoas que se muda para as áreas costeiras e o aumento 

global da população, é razoável pensar que os conflitos em relação aos recursos costeiros 

irão aumentar nos próximos anos. Assim, os gestores costeiros e as pessoas envolvidas 

na gestão integrada das áreas costeiras têm que se familiarizar com as técnicas 

existentes para a resolução de conflitos (UNESCO, 2002b). 

O primeiro passo em qualquer processo de resolução é a descrição da natureza e causa 

do conflito. É importante identificar todas as partes interessadas e juntá-las de um modo 

participativo para se tentar construir consensos e um acordo numa estrutura consultiva 

(UNESCO, 2002b). 

Na construção do acordo dever-se-á ter em consideração: procurar alterar as 

mentalidades de modo a prevenir futuros conflitos; definir um ponto comum ou processo 

ou mecanismo do conhecimento de todos, que permita às partes em conflito abordarem 

e resolverem o conflito; ter uma entidade neutra envolvida no desenvolvimento do 

acordo (p. ex. uma instituição educativa); aplicar um acordo de práticas inteligentes 

(wise practices) tal como vêm sendo definidas pela UNESCO (UNESCO, 2002a; UNESCO, 

2002b). 

A etapa final é a implementação do acordo, que lança mão de abordagens adicionais tais 

como: envolver as partes interessadas em actividades específicas, educar e aumentar a 

consciência ambiental. 

As práticas inteligentes são definidas como acções, ferramentas, princípios e decisões 

que contribuem significativamente para atingir o desenvolvimento sustentável nas áreas 

costeiras. São descritas por 17 características genéricas (UNESCO, 2002b), de entre as 

quais algumas são particularmente relevantes para a prevenção e resolução de conflitos: 

processo participativo; construção de consensos; e, a necessidade de respeitar o quadro 

tradicional e cultural (através da participação dos responsáveis locais). 

2.3.6 – Indicadores e a GIAC 

As boas decisões são baseadas em informação relevante, credível e confiável. É preciso 

melhorar o nosso conhecimento dos processos costeiros e marinhos e preencher o défice 

de entendimento existente entre a comunidade científica e técnica e os decisores. 
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A adopção de uma abordagem integrada do desenvolvimento da área costeira permite-

nos obter informação apropriada e compatível com necessidades dos utilizadores a todos 

os níveis – nacional, regional e local. Para tal a utilização de indicadores comparáveis que 

nos permitam avaliar o estado das costas e o grau de implementação de um sistema de 

GIAC é de extrema importância. 

Os indicadores podem fornecer uma visão simplificada de um fenómeno mais complexo, 

ou pistas sobre uma tendência ou evento que não pode ser imediatamente observado, ou 

seja, quantificam e simplificam a informação. 

Foi com esse objectivo que o grupo de peritos em GIAC da União Europeia (EU ICZM 

Expert Group, 2003, 2004a e 2004b) definiu um conjunto de indicadores, agrupados em 

dois tipos: 

a) Indicadores para medir o progresso na implementação da GIAC – avaliam o 

progresso na utilização de mecanismos e processos de GIAC apropriados, 

através de critérios semi-quantitativos. Se a GIAC for vista como um processo 

cíclico, por etapas (degraus), poderá ser possível ordenar os vários degraus 

necessários para passar de uma situação onde a GIAC não está a ser utilizada 

para uma onde está completamente implementada; 

b) Indicadores de desenvolvimento sustentável das zonas costeiras – medem o 

estado geral da costa e as tendências gerais de convergência, ou divergência, da 

sustentabilidade. 

Utilizados em conjunto, com o tempo, estes indicadores deverão evidenciar uma 

correlação entre o processo de tomada de decisão da GIAC e a melhoria na 

sustentabilidade das comunidades costeiras e dos ecossistemas e biodiversidade costeira. 

As decisões que utilizam uma abordagem integrada deverão levar a uma melhoria no 

estado da área costeira com um concomitante progresso para o desenvolvimento 

sustentável e aumento dos valores da biodiversidade. Os indicadores que medem o 

desenvolvimento sustentável darão aos decisores indicações sobre a necessidade de 

acções de GIAC. 
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3 - ENQUADRAMENTO DO CASO DE ESTUDO 

3.1 - Localização 

Cabo Verde é um arquipélago constituído por 10 ilhas e 8 ilhéus (Figura 3.1), com 

4 033 km2 (SEPA, 1999; Lima, 2000; Barbosa, 2002), situado em pleno oceano Atlântico 

a cerca de 500 km da costa ocidental africana, entre os 14º 48' - 17º 12' de latitude N e 

22º 40' - 25º 22' de longitude W (Hidroprojecto, 1997b). 

O arquipélago é constituído por 2 grupos de ilhas: Barlavento (S. Antão, S. Vicente, S. 

Luzia, S. Nicolau, Sal e Boa Vista) e Sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava). e possui 

uma extensa ZEE (zona económica exclusiva), cuja área estimada é de 700 000 km2 

(cerca de 175 vezes superior à área terrestre) (SEPA, 2000) e 1 017 km de linha de 

costa caracterizada essencialmente por ser muito acidentada, apresentando nas ilhas 

mais orientais relevos mais suaves com alguma predominância de costas arenosas 

(Barbosa, 2002). 

 
Figura 3.1 - Mapa do arquipélago de Cabo Verde (Fonte: UNIMAPS, 2005). 
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Devido à sua origem vulcânica as ilhas têm plataformas insulares bastante reduzidas, 

entre 5 e 10 milhas. Em Santo Antão, S. Vicente e Sal a profundidade da plataforma 

insular é inferior a 200 metros (Bravo de Laguna, 1984 fide ANMCV, 2003). As ilhas de S. 

Vicente, S. Luzia e S. Nicolau e os Ilhéus Branco e Raso encontram-se na mesma 

plataforma representando cerca de 30 % da placa continental de Cabo Verde (ANMCV, 

2003). 

3.2 - Caracterização biofísica 

O clima em Cabo Verde é do tipo tropical seco e varia com a altitude e a exposição aos 

ventos, submetido ao regime dos ventos alísios do nordeste, com temperaturas 

moderadas na ordem dos 24 ºC (Houmoller et al., 1998) e uma fraca amplitude térmica 

(SEPA, 1999). A temperatura média da superfície do mar é de 23 ºC. Os ventos 

predominantes sopram de nordeste, com uma velocidade entre 5 e 9,7 m/s (Houmoller 

et al., 1998). 

Cabo Verde localiza-se numa zona de forte influência dos ventos alísios de nordeste, 

entre a zona dos grandes anticiclones subtropicais a norte e a zona inter-tropical de 

convergência (ZITC) a sul (Hidroprojecto, 1997b). 

No período entre Dezembro e Março ventos quentes (Harmattan) do Sahara (de este), 

diminuem a humidade do ar e transportam grandes quantidades de poeiras, originando 

uma bruma seca e acastanhada que afecta seriamente a visibilidade nas ilhas (Houmoller 

et al., 1998), conhecida no arquipélago como “pó di terra”. 

Existem 2 estações no arquipélago: a estação seca - de Novembro a Julho, e a estação 

das chuvas - de Agosto a Outubro (Houmoller et al., 1998). A estação das chuvas é 

caracterizada por ventos húmidos de sul sudoeste (SEPA, 1999). 

A precipitação média anual nas ilhas é de cerca de 277 mm, variando de ilha para ilha 

consoante a topografia e altitude das mesmas, atingindo valores apreciáveis nas ilhas 

montanhosas (S. Antão, Santiago, Fogo e Brava). Do total da precipitação 67 % 

evapora-se, 20 % corre para o mar e 13 % infiltra-se alimentando os lençóis 

subterrâneos (Houmoller et al., 1998). 

De Dezembro a Julho a corrente das Canárias atinge o arquipélago; encontrando-se de 

Julho a Novembro sob a acção da contracorrente equatorial que atinge 

predominantemente a parte sul e sueste das ilhas e a corrente equatorial norte que 

atinge a parte norte do arquipélago (Hidroprojecto, 1997b). 
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Como consequência da sua insularidade o arquipélago possui uma diversidade de 

recursos biológicos marinhos e terrestres, boa parte de natureza endémica, que se 

encontra ameaçada pelo isolamento e localização geográfica, pressão climática e 

demográfica, poluição de origem telúrica e marítima, introdução de espécies exóticas e a 

contínua exploração dos recursos naturais (já de si fragilizados), situação que conduziu 

já à degradação de alguns recursos vivos e não vivos, em alguns casos até à extinção 

(SEPA, 1999). 

A flora é representada, na sua maioria, pelas plantas que, directa ou indirectamente, 

foram introduzidas pelo homem desde a colonização do arquipélago e cerca de 85 

espécies, 17 géneros e 11 famílias são aceites como endémicas, muitas delas 

constituindo variantes muito próximas da Macaronésia (Medina et al., 2001). 

Presentemente, calcula-se que 84 espécies estejam já extintas devido à desertificação 

(Houmoller et al., 1998; Fortes, 1999). 

A fauna terrestre é principalmente composta por aves, répteis e artrópodes. Das mais de 

36 espécies de aves que se reproduzem em Cabo Verde, 15 (47,2 %) estão em perigo de 

extinção. Das espécies de répteis identificadas 25 % encontram-se ameaçadas de 

extinção ou já se extinguiram. 

Ao nível dos artrópodes estão referenciadas: 111 espécies de aracnídeos, das quais 46 

são consideradas endémicas; cerca de 25 espécies de gastrópodes terrestres (7 de água 

doce e 18 de habitat essencialmente terrestres) continuam ameaçadas de extinção ou 

vulneráveis; cerca de 470 espécies de coleópteros sendo que 155 são endémicas, cerca 

de 301 (64 %) estão ameaçadas de extinção, presumindo-se que cerca de 70 já estejam 

extintas (Houmoller et al., 1998; Fortes, 1999; Medina et al., 2001). 

A produtividade primária das águas marinhas é considerada elevada, apresentando 

fracas variações sazonais, oscilando entre 150 a 500 mC/m2/dia (Hidroprojecto, 1997b; 

Fortes, 1999). O arquipélago situa-se numa zona tropical onde segundo Numan (1992 

fide Fortes, 1999), para além das espécies migratórias existem 273 espécies de peixes 

das quais 70 % são endémicas. 

Os principais recursos marinhos são os grandes e pequenos pelágicos, os demersais e as 

lagostas; em menor quantidade encontramos moluscos (principalmente cefalópodes), 

tubarões, alguns peixes de grandes profundidades, corais, algas, tartarugas e crustáceos 

(Hidroprojecto, 1997b). 

A fauna marinha é muito rica, quer em termos específicos quer em termos ecológicos, 

funcionais e taxonómicos, em representantes de diversos grupos: gastrópodes, 

crustáceos, moluscos, répteis, peixes e mamíferos.  
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No que diz respeito à ictiofauna encontram-se inventariadas cerca de 160 famílias, 

compostas por cerca de 400 géneros e 639 espécies de peixes, muitas delas, comuns 

entre os arquipélagos da macaronésia (Medina et al., 2001).  

Nos últimos anos tem sido feito um esforço para a compilação de toda a informação 

biológica do arquipélago, traduzida em algumas publicações do SEPA (Secretariado 

Executivo para o Ambiente) actual DGA (Direcção-Geral do Ambiente), do INIDA 

(Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário) e do INDP (Instituto 

Nacional de Desenvolvimento das Pescas), o que permite a identificação das pressões a 

que os recursos estão sujeitos com vista a uma melhor gestão e conservação dos 

mesmos. 

3.3 – Caracterização sócio-economia 

Segundo o recenseamento realizado em 2000 (INE, 2002) a população de Cabo Verde é 

de 434 625 habitantes com uma densidade populacional de 108 habitantes/km2. Assiste-

se a uma crescente concentração das populações nos centros urbanos, que por sua vez 

se situam na sua grande maioria nas áreas costeiras. 

No que diz respeito a S. Vicente a população da ilha cresceu de uma forma regular, tendo 

atingido em 2000 os 66 671 habitantes e uma densidade populacional de 298,9 

habitantes/km2 (INE, 2000; INE, 2002); cerca de 94 % da população da ilha vive na 

cidade do Mindelo (62 497 habitantes). Paralelamente observa-se um crescimento do 

parque industrial do Mindelo. 

As condições sócio-económicas de Cabo Verde vêm conhecendo melhorias significativas 

nos últimos anos (SEPA, 2000). A agricultura e a pesca são a base da economia, 

complementada com o comércio e a prestação de serviços. Na última década foi dada 

especial atenção ao turismo, tendo sido eleito como vector estratégico para o 

desenvolvimento sócio-económico do país. 

Em 1997, foram identificadas 6 727 empresas, das quais 6 633 (98,6 %) estavam 

activas. Destas, dois terços situam-se em Santiago e S. Vicente, representando 77 % do 

volume de emprego e 87 % do volume de negócios do país (SEPA, 2000). 

Segundo a Direcção-Geral de Indústria, em Dezembro de 1995 existiam 52 unidades 

industriais em S. Vicente (29 % do potencial industrial do País) (SEPA, 2000), 

concentrando-se em actividades como a reparação naval; a produção e distribuição de 

água dessalinizada e electricidade; a armazenagem e comercialização de combustíveis 

líquidos; a moagem de cereais e café; a panificação; os refrigerantes; o fabrico de 

cigarros, calçado e vestuário, de sabão e de massas alimentícias; a indústria metalúrgica, 

de construção civil e hoteleira. 
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O mar exerce uma forte influência no tecido socio-económico cabo-verdiano, podendo-se 

afirmar que a sobrevivência do cabo-verdiano depende em grande medida do mar, facto 

que se encontra patente nas trocas comerciais (por via marítima) inter-ilhas e com o 

estrangeiro, na alimentação (a pesca) e na cultura, sendo várias as actividades que 

envolvem a utilização do mar como recurso: transporte marítimo de mercadorias e 

passageiros, turismo, construção e reparação naval, extracção de inertes para a 

construção civil, dessalinização da água do mar para abastecimento público, pesca, 

produção de sal e actividades recreativas e desportivas. 

Estima-se que o potencial de pesca esteja entre 32 000 e 37 000 toneladas por ano, 

incluindo pelágicos, demersais e crustáceos (Programa de Governo 2001-2005). Apesar 

deste potencial e dos investimentos realizados no sector (portos de pesca, pequenas 

embarcações e instalações de frio) o sector da pesca tem contribuído de forma modesta 

para o PIB interno, com um valor de cerca de 3 %, mercê das capturas e exportações 

igualmente modestas (SEPA, 2000), empregando 6 a 7 % da população activa (Programa 

de Governo 2001-2005). 

Em termos médios, durante a última década, o consumo per capita situou-se em 17 kg, 

tendo a taxa média anual de produção de pescado superado a taxa de crescimento da 

população, respectivamente 5 % e 2,4 % (Medina et al., 2001). 

A pesca artesanal assegura o consumo interno de pescado. Em 1999 a frota artesanal 

era composta por 1 267 embarcações e 4 283 pescadores, tendo a média das capturas 

dos últimos 5 anos se situado entre as 5 000 e 6 000 toneladas. A frota industrial era 

composta por 77 embarcações e 432 pescadores, com uma captura anual de 4 000 

toneladas de pescado, que se destinam sobretudo ao abastecimento das fábricas de 

conserva e à exportação (Medina et al., 2001). 

O sector do turismo em Cabo Verde insere-se na política global de desenvolvimento 

sócio-económico do país e apresenta um crescente significado na economia cabo-

verdiana, tendo contribuído para 3,65 % do PIB em 1999 (SEPA, 2000) e segundo dados 

do INE em 2000 contribui para 7 % e em 2004 para 12 %. 

3.4 - Principais problemas ambientais 

Os principais problemas ambientais que se encontram no arquipélago são comuns a 

todas as ilhas, surgindo com maior ou menor intensidade, e resultam sobretudo das 

características naturais do arquipélago (secas frequentes; chuvas torrenciais; ventos 

fortes; reduzido coberto vegetal; escassos recursos naturais) aliada à crescente pressão 

antrópica exercida sobre os recursos ambientais (crescimento populacional, migração 

interna, urbanização, aumento do parque industrial e automóvel, exploração dos recursos 

vivos e não vivos e o turismo). 
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Um dos principais problemas ambientais em Cabo Verde tem a ver com o saneamento 

básico e o tratamento de resíduos domésticos, industriais e hospitalares. 

A cobertura geral de esgotos é de cerca de 25 %, distribuída entre rede de esgotos 

(8 %), fossas sépticas (5 %), latrinas secas (1 %) e outros (11 %) (Fortes, 1999). Os 

efluentes que não são encaminhados para os locais de tratamento (apenas os centros 

urbanos do Mindelo (65 %) e da Praia (9 %) possuem uma rede de esgotos) com certeza 

que se infiltram no solo ou escorrem em direcção ao mar. 

Outra questão que se põe com muita pertinência no arquipélago diz respeito à deposição 

não controlada dos resíduos sólidos. Estima-se que em média são produzidos 

800 g/dia/pessoa de lixo, sendo a sua composição estimada em 70 a 80 % de matéria 

orgânica biodegradável (SEPA, 2000; Fortes, 1999). Os resíduos mal depositados são 

arrastados para o mar pelas cheias (o que é bem visível anualmente nas embocaduras 

das ribeiras após as primeiras chuvas). 

A generalidade dos centros urbanos do país não dispõe de equipamentos suficientes para 

a recolha e tratamento eficazes dos resíduos (sólidos e líquidos) de origem doméstica, 

industrial e hospitalar e a própria organização dos sistemas de recolha é deficiente. 

A actividade marítimo-portuária tem uma grande expressão na economia do arquipélago, 

sobretudo devido às trocas comerciais nacionais e internacionais que se fazem por via 

marítima. Por outro lado a localização do arquipélago faz com que o mesmo se encontre 

na encruzilhada do tráfego marítimo mundial, ficando sujeito às implicações ambientais 

que daí advêm. 

 
Figura 3.2 - Principais rotas marítimas internacionais de transporte de crude 

(Fonte: Fearnleys (1998) fide OSPAR Commission, 2000). 
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A nível mundial estima-se que cerca de 327 milhões de toneladas de petróleo bruto são 

transportadas anualmente por navios tanques, à volta do Cabo da Boa Esperança, do 

Médio Oriente para a Europa e América do Norte (IPIECA, s/d fide Lopes dos Santos, 

1999). 

Parte desse petróleo, bem como a maior parte do petróleo exportado pela Nigéria na 

zona do Golfo da Guiné na África Ocidental, atravessa a ZEE de Cabo Verde (Lopes dos 

Santos, 1999). 

De acordo com dados de instituições internacionais (ITOPF, s/d fide Fortes, 1999) 

circulam nas proximidades das águas do arquipélago 1,9 milhões de barris de petróleo 

por dia em navios de centenas de milhares de toneladas de deslocamento 

(120 000 - 180 000 toneladas). Segundo Barbosa (2002) são centenas os navios que 

navegam diariamente na ZEE de Cabo Verde, estimando-se que mais de 50 sejam 

petroleiros. 

Devido ao tráfego marítimo que atravessa as águas cabo-verdianas e ao volume e tipo 

de mercadorias transportadas, existe um perigo potencial de poluição das águas e costas 

do arquipélago. 

Os acidentes em que estejam envolvidos hidrocarbonetos ou outras substâncias 

perigosas poderão pôr em risco as espécies marinhas e a qualidade da água, interferindo 

directamente com as actividades da pesca, dessalinização da água do mar para 

abastecimento de água potável às populações, turismo e actividades recreativas e 

desportivas. 

Uma pequena parte dos produtos de petróleo que circulam nas águas cabo-verdianas 

destinam-se aos portos do Mindelo (S. Vicente), da Palmeira (Sal) e da Praia (Santiago), 

onde se localizam os principais parques de armazenagem de produtos de petróleo, 

existindo dois operadores no país: a SHELL Cabo Verde SARL, subsidiária da 

multinacional Royal Dutch Shell e a ENACOL SA. 

O sector energético cabo-verdiano depende em grande medida da importação de 

produtos de petróleo. Em 1995 foram consumidas cerca de 103 302 toneladas 

equivalentes de petróleo, das quais 73 348 corresponderam à importação de petróleo e 

representaram 71 % das necessidades energéticas do país. Os restantes 29 % foram 

assegurados pela utilização de lenha e biomassa (26,8 %) e de energia eólica (2,2 %) 

(SEPA, s/d; SEPA, 2000). A energia produzida através de combustíveis fósseis é 

consumida na sua maior parte pelos transportes (54 %), seguida pela produção de 

electricidade e de água dessalinizada (31 %). 
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Apesar da variedade de fontes e produtos poluidores, a poluição marinha causada por 

acidentes com petroleiros é a mais conhecida, talvez por os acidentes em si e as 

respectivas marés negras serem notícia de destaque na comunicação social e 

despertarem o interesse do grande público.  

O relatório da National Reserarch Coucil da U.S. National Academy of Sciences publicado 

em 2002 estima em 1,3 milhões de toneladas a quantidade de hidrocarbonetos que entra 

anualmente no mar (NRC, 2002 fide GPA, 2004), sendo que as principais categorias de 

inputs são: as fontes naturais; as descargas operacionais dos navios; as descargas de 

fontes em terra; os derrames provocados por acidentes com navios; a exploração 

offshore de hidrocabonetos e a precipitação atmosférica (GPA, 2004). 

Tabela 3.1 - Principais fontes de hidrocarbonetos derramados no meio 
marinho (Fonte: GPA, 2004). 

 

 
NRC 

(2002) 
APPEA 
(s/d) 

GESAMP 
(1993) 

Fontes naturais 46% 7% 11% 
Fontes em terra 37% 50% 
Descargas operacionais de navios 

37% 
33% 

Acidentes com navios 12% 
24% 

Exploração offshore 3% 
14% 

2% 
Precipitação atmosférica  9% 13% 

Em Cabo Verde as potenciais fontes de poluição marítima devem-se ao tráfego marítimo 

que se verifica nas suas águas, às operações de rotina dos navios em porto e ainda os 

resíduos líquidos e sólidos dos navios que procuram os portos nacionais. 

Outra questão que constitui motivo de preocupação em Cabo Verde tem haver com a 

contaminação provocada pelo inadequado manuseamento dos óleos usados e resíduos 

oleosos. 

Os óleos usados resultam dos combustíveis dos motores e máquinas utilizados quer no 

transporte quer nas mais diversas indústrias. Quando lançados directamente no 

ambiente ou nos esgotos os óleos usados contaminam os solos, as águas subterrâneas e 

superficiais e provocam estragos nas ETAR. Por outro lado quando queimados sem 

tratamento adequado libertam substâncias tóxicas – solventes clorados (PCB), metais 

pesados (arsénio, cádmio e chumbo) e compostos orgânicos (benzeno e naftaleno). 

Em 1994 foi realizado, pela Associação Garça Vermelha (AGV), um inquérito à maioria 

das oficinas de mecânica e metalomecânica e empresas da ilha de S. Vicente, cujas 

conclusões evidenciaram a forma pouco cuidada como esta questão dos óleos usados e 

resíduos oleosos vinha sendo tratada e a necessidade de se agir perante uma situação 

que apresentava fortes indícios de vir a tornar-se cada vez mais difícil de controlar. 
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A extracção de areia para a construção civil é uma actividade levada a cabo com muita 

intensidade nas praias de todo o país (nomeadamente nas ilhas de Santiago, S. Vicente e 

Maio) (Fortes, 1999) constituindo um sério problema ambiental para o arquipélago. Esta 

actividade levou já à destruição total de algumas praias, o que provoca a erosão costeira 

e perda de habitats marinhos causando o desaparecimento de algumas espécies, 

diminuindo as áreas de lazer e provocando a intrusão salina nas desembocaduras de 

algumas ribeiras. 

Outro aspecto importante a ter em conta relativamente à gestão das áreas costeiras 

prende-se com a crescente pressão demográfica junto das áreas costeiras, como 

resultado da migração massiva das populações rurais em direcção aos centros urbanos 

(na sua maioria situados no litoral) em busca de trabalho e melhores condições de vida. 

Tal facto implica um maior cuidado no que respeita ao ordenamento do território, com 

especial atenção para as questões de infra-estruturação urbana, abastecimento de água 

e saneamento básico. 

Aliado à pressão demográfica temos a pressão turística, que tem verificado um crescente 

aumento nos últimos anos e que se prevê continue a crescer fruto das escolhas feitas 

pelos sucessivos Governos com vista ao desenvolvimento económico do país. 

A pesca é uma importante fonte de subsistência para o país, contribuindo para o 

consumo de proteínas e a entrada de divisas como resultado das exportações, que tem 

um impacto directo na conservação da biodiversidade marinha do arquipélago. Em S. 

Vicente a pesca tem um papel importante na economia da ilha quer através do 

abastecimento para consumo quer como sector empregador. 

A exploração dos recursos vivos através da pesca constituiu uma pressão directa 

exercida pelo homem sobre o meio marinho, com a redução dos stocks de algumas 

espécies. 

O principal problema que se enfrenta no que diz respeito à actividade da pesca e à 

gestão dos recursos haliêuticos prende-se com a implementação e fiscalização da 

legislação actualmente em vigor, nomeadamente no que diz respeito às quantidades 

capturadas e às artes utilizadas. 

Assim, segundo alguns autores (Medina et al., 2002; Nascimento, 2004) a legislação 

existente necessita de actualização à luz dos novos avanços tecnológicos e da 

investigação pesqueira, passando a compreender toda a actividade da pesca e tornando-

se de aplicação mais eficaz e eficiente. 
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Figura 3.3 – Pescadores lançando a rede próximo das instalações da ONAVE (2004). 

Todo o arquipélago é vulnerável aos efeitos das alterações climáticas e a uma eventual 

subida do nível médio do mar, podendo-se encontrar em todas as ilhas locais onde o 

risco de inundação é considerável pondo em causa a integridade das infra-estruturas 

existentes no litoral (Soares et al., 2000). 

O Programa Nacional de Investigação e Conservação da Biodiversidade Marinha 

elaborado em 2000 pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP, 2000), 

contem um conjunto de sub-programas que traduzem as preocupações e necessidades 

do país em relação à conservação e gestão da biodiversidade marinha. 

3.5 - Quadro institucional sobre ambiente em Cabo Verde 

3.5.1 – Evolução das políticas 

A natureza insular de Cabo Verde faz com que a pressão dos factores naturais e 

antropogénicos no meio marinho seja sentida com grande intensidade, o que exige a 

adopção de medidas que permitam a gestão integrada e sustentada dos recursos 

naturais e os usos de todo o território nacional. Tais medidas implicam a implementação 

de normas de gestão e ordenamento que visem controlar o conjunto das actividades que 

se processam nas áreas costeiras e no meio marinho. 
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Para fins de gestão ambiental o Governo deve dirigir, conduzir e controlar os bens 

ambientais de acordo com a capacidade de suporte do meio. A gestão faz-se através de 

instrumentos e inclui medidas económicas, regulamentos e normas, investimentos e 

financiamentos e requisitos institucionais e legais. 

Estes instrumentos consistem na aplicação de programas de utilização dos ecossistemas, 

baseados em teorias ecológicas sólidas, de modo a que se mantenha da melhor forma 

possível o equilíbrio dos ecossistemas. A gestão correcta exige, primeiramente, o 

conhecimento profundo do ecossistema para o qual ele é aplicado. 

Os primeiros passos para a implementação de tais medidas foram dados desde a 

independência do arquipélago em 1975 com a adopção da primeira constituição da 

República de Cabo Verde, sem esquecer as preocupações evidenciadas pela legislação 

publicada antes de 1975 (alguma dela ainda em vigor como é o caso da definição do 

domínio público marítimo), desde a descoberta das ilhas. 

Desde a independência, a 5 de Julho de 1975, até 1991 a política de preservação do 

meio ambiente se concentrou essencialmente no mundo rural, com importantes 

investimentos na luta contra a erosão e a desertificação, na recuperação do coberto 

vegetal e na mobilização e valorização dos recursos hídricos, facto que pode ser 

verificado através dos sucessivos Programas de Governo (1975-1980, 1981-1985 e 

1986-1990) e Planos Nacionais de Desenvolvimento (1982-1985 e 1986-1990), surgindo 

em 1986-1990, com alguma força, a preocupação com o reordenamento do território, o 

desenvolvimento integrado e o prosseguimento da política de desenvolvimento de 

energias novas e renováveis. 

A partir de 1991 os Programas de Governo passam a dar uma importância particular ao 

meio ambiente, fazendo referência específica (Programa de Governo para 1991-1996) à 

ecologia, ambiente e recursos naturais e preconizando a protecção e preservação do 

meio ambiente e da qualidade de vida do cidadão, considerando que ao desenvolvimento 

é indispensável um ecossistema equilibrado (SEPA, 1999). 

O Programa de Governo para 1996-2001 faz referência explícita ao desenvolvimento 

sustentável do meio marinho. Assim, afirma-se que “o meio marinho e as costas do 

nosso país serão tratados como um ecossistema costeiro. Será definida uma estratégia 

coordenada tendo como principais tarefas a preservação dos recursos naturais e do 

equilíbrio do meio ambiente, como a promoção do desenvolvimento sustentável e 

harmonioso da zona costeira” (SEPA, 1999). 
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Em 1996 pela primeira vez faz-se referência num Programa de Governo à biodiversidade, 

fixando-se como objectivo a realização de um programa de protecção da biodiversidade e 

dos recursos genéticos (SEPA, 1999), definindo-se como um dos objectivos principais a 

protecção do mar, das zonas costeiras e dos seus recursos, assegurando a sua 

exploração sustentável. 

O IV PND(1997-2000) (Plano Nacional de Desenvolvimento) tinha como uma das principais 

linhas de orientação a abordagem de forma integrada dos seguintes temas (SEPA, 1999): 

conservação dos recursos naturais, da biodiversidade e das zonas costeiras; protecção e 

ampliação das áreas florestais; ambiente urbano em toda a sua envolvente; cooperação 

internacional. 

Uma das medidas estratégicas preconizada pelo V PND(2002-2005) é a protecção e 

valorização do litoral e das zonas costeiras, reconhecendo-se a evidência de que “a orla 

costeira é relativamente extensa e importante mas apresenta indícios de degradação, em 

resultado de práticas inadequadas de infra-estruturação; de sobre-exploração das águas 

subterrâneas; de degradação através da deposição não controlada de resíduos sólidos e 

líquidos; e de aumento da salinidade da água, como consequência da exploração 

desenfreada da apanha da areia nas praias; e que a actividade turística pode, a médio 

prazo, representar uma enorme pressão sobre a orla costeira”. 

O Programa de Governo para 2001-2005 prevê em matéria de ambiente a valorização 

dos recursos e a conservação dos ecossistemas. No que diz respeito ao meio marinho o 

Governo compromete-se a proteger os ecossistemas marinhos, bem como as zonas 

costeiras, garantindo uma exploração sustentável dos seus recursos. 

Para atingir este objectivo destacam-se os seguintes programas e planos: plano de 

ordenamento do território; plano de ordenamento da orla costeira; programa de 

protecção da biodiversidade e dos recursos genéticos; programa de controlo da intrusão 

salina; programa de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, hospitalares e outros; 

programa de tratamento de efluentes; programa de controlo da poluição marinha. 

3.5.2 – Instituições 

São várias as entidades com competências na área ambiental e cuja actividade vai no 

sentido de dar cumprimento aos diversos programas delineados a nível governamental, 

conforme pode-se verificar da análise da tabela 3.2: 
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Tabela 3.2 - Entidades com competências na área ambiental (Fonte: SEPA, 2000; Orgânica do Governo, 2002). 
 

 Competências 

Assembleia 
Nacional 

- Para além do seu papel de aprovação e fiscalização de leis e competência genérica para legislar 
em tudo quanto não seja reservado ao Governo, a Constituição de 1992 cometeu à Assembleia 
Nacional a competência exclusiva para fazer leis de bases sobre “o sistema de protecção da 
natureza, dos recursos naturais e do património histórico e cultural” e aprovar tratados que 
versem matérias da sua competência legislativa relativa ao ambiente. 

Governo - Avaliar os impactos ambientais directos ou indirectos das actividades económicas desenvolvidas 
pelas principais empresas que operam no país. 

Ministério da 
Educação e 
Valorização dos 
Recursos 
Humanos 
(MEVRH) 

- Criar as condições favoráveis à integração da educação ambiental nos programas oficiais de 
ensino básico, através do Programa de formação e informação para o ambiente, de acordo com o 
Programa Saheliano de Educação formulado pelo CILSS (Comité Inter-estados de Luta contra a 
Seca no Sahell). 

Ministério das 
Infra-estruturas e 
Transportes (MIT) 

- Propor, coordenar e executar as políticas em matéria de obras públicas, construção civil, infra-
estruturas, transportes, comunicações, ordenamento do território e habitat, navegação e 
segurança aéreas, navegação e segurança marítimas, bem como actividades relacionadas com as 
áreas marítimas sob a soberania ou jurisdição de Cabo Verde. 

- Executar medidas de prevenção e combate da poluição dos mares, nomeadamente o vazamento 
de lixos, resíduos atómicos e industriais, salvaguardando os recursos do leito do mar, do subsolo 
marinho e do património subaquático. 

- Definir, formular e implementar as orientações políticas em matéria de gestão do território e, 
cartografia e cadastro. 

- Elaborar e implementar os planos de ordenamento das ilhas, incluindo as zonas de 
desenvolvimento turístico integral (ZDTI). 

Ministério do 
Ambiente, 
Agricultura e 
Pescas (MAAP) 

- Propor, coordenar e executar as políticas em matéria de agricultura, silvicultura, pecuária, pescas 
e recursos marinhos, alimentação, ambiente e recursos hídricos, meteorologia e geofísica e 
superintender as medidas propostas em matéria de política de segurança alimentar. 

Ministério da 
Economia, 
Crescimento e 
Competitividade 
(MECC) 

- Acompanhar o processo de produção industrial no tocante ao armazenamento, lançamento, 
tratamento, destruição e gestão de resíduos e lixos industriais. 

- Assegurar a concepção, execução, coordenação e controlo da política energética nacional, 
exercendo a sua actividade nas áreas das energias novas e renováveis. 

- Propor, coordenar e executar as políticas públicas para as actividades económicas de produção de 
bens e serviços, incluindo a indústria, a energia, o comércio, o turismo, as actividades de serviço 
às empresas, bem como a promoção e apoio ao investimento e desenvolvimento empresarial, 
visando quer a sua competitividade quer a produtividade e o crescimento da economia, e em 
estreita coordenação com os outros domínios relevantes do Governo. 

Municípios 

- Saneamento básico e salubridade. 
- Promover e apoiar medidas de protecção dos recursos hídricos e de conservação do solo e da 

água. 
- Estabelecer e gerir os sistemas municipais de: abastecimento de água; esgotos, descarga, 

evacuação e reutilização de águas residuais; recolha, tratamento, aproveitamento ou destruição 
de lixos e de limpeza pública; drenagem pluvial; rede de tratamento de controlo da qualidade de 
água. 

- Campanhas e programas de arborização e reflorestação e a criação de espaços verdes. 
- Elaborar e implementar os Planos Directores Municipais. 

Organizações Não 
Governamentais 

- Proteger o ambiente, luta contra a pobreza e desenvolvimento local e comunitário . 
- Parceiras indispensáveis para a implementação dos planos nacionais para o ambiente. 
- Animação das comunidades, planificação de projectos comunitários, execução de certos projectos, 

propor projectos para financiamento. 
Empresas - Adopção de procedimentos de gestão ambiental com vista à protecção do ambiente. 

3.5.3 – Legislação vigente 

A Constituição de 1992 consagra o direito ao ambiente, e define que “o Estado e os 

municípios, com a colaboração das associações de defesa do meio ambiente, adoptarão 

políticas de defesa e de preservação do meio ambiente e velarão pela utilização racional 

de todos os recursos naturais” (Lima, 2000; Nascimento, 2000). 

A nível legislativo o Governo, através das suas instituições preparou e aprovou uma série 

de leis onde se define o necessário quadro legislativo e os mecanismos regulamentadores 

necessários para proteger, controlar, materializar e vigiar o impacto das actividades 

humanas, industriais e outras no território nacional (Anexo I). 
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A legislação ambiental constituiu uma importante ferramenta para a gestão dos recursos 

ambientais e abrange as seguintes áreas: recursos naturais terrestres; recursos naturais 

marinhos; áreas protegidas; ordenamento do território. 

Relativamente à conservação e exploração dos recursos marinhos destaca-se o Decreto-

lei nº 17/87 de 18 de Março que define os princípios gerais da política de aproveitamento 

dos recursos haliêuticos, designadamente normas de acesso aos referidos recursos, 

regras de planificação da sua gestão e de controlo e fiscalização do exercício da pesca e 

actividades conexas e bem assim as medidas de política a implementar, na perspectiva 

do desenvolvimento integrado de todo o sector, dotando o Estado de um quadro jurídico 

apropriado quanto aos princípios que devem reger o exercício da pesca, constituindo por 

outro lado um instrumento de mobilização e orientação dos operadores de pescas. 

Importa realçar a ratificação da Convenção UNCLOS em 1987, que só viria a entrar em 

vigor a nível mundial em 1994, através do Lei nº 17/III/87 de 3 de Agosto e a 

delimitação das áreas marítimas sob jurisdição de Cabo Verde (mar interior, águas 

arquipelágicas, zona contígua, mar territorial, zona económica exclusiva e plataforma 

continental) pela Lei nº 60/IV/92 de 21 de Dezembro. 

Pela sua importância na definição da política de ambiente em Cabo Verde destaca-se a 

Lei de Bases da Política do Ambiente (Lei nº 86/IV/93 de 26 de Julho) regulamentada 

pelo Decreto-legislativo nº 14/V/97 de 1 de Julho, que regula um conjunto de matérias 

respeitantes à avaliação e estudo de impacto ambiental; às instalações perigosas, 

insalubres ou incómodas; aos resíduos; aos recursos geológicos; à poluição atmosférica; 

ao ruído; à protecção de espaços naturais, paisagens, sítios, monumentos e espécies 

protegidas; ao regime de fiscalização, crimes e contra-ordenações. 

Também merecem destaque, pela sua relevância para a conservação do meio ambiente e 

o desenvolvimento sustentado do país, o Código da Água (Lei nº 41/II/84 de 18 de 

Junho); a Lei de Bases do Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico (Lei 

nº 85/IV/93 de 16 de Junho); o Decreto-lei nº 69/97 de 3 de Novembro que proíbe a 

extracção, exploração de areia nas dunas, nas praias e nas águas interiores; a Lei 

nº 48/V/98 de 6 de Abril que regula a actividade florestal; o Decreto-lei nº 3/2003 de 24 

de Abril que estabelece o regime jurídico dos espaços naturais; a Lei de Base das Pescas 

(Decreto-lei nº 17/87 de 18 de Março) que reflecte os princípios consagrados na 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e normaliza os princípios gerais da 

política de exploração dos recursos haliêuticos. 
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O Decreto-legislativo nº 2/93 de 1 de Fevereiro define que “com vista à valorização e 

protecção dos recursos naturais que constituirão a base do desenvolvimento turístico do 

País, as áreas identificadas como possuidoras de especial aptidão para o turismo serão 

declaradas como zonas turísticas especiais (ZTE)”. Apesar do referido diploma definir os 

espaços apenas com finalidade turística, o mesmo deverá ser tido em conta no que diz 

respeito à gestão das áreas costeiras. 

No diploma em questão são definidos 2 tipos de zonas: 

- Zonas de desenvolvimento turístico integral (ZDTI): “constituem ZDTI as áreas 

que, por possuírem excelentes condições geográficas e valores paisagísticos, têm 

especial aptidão para o turismo e sejam declaradas como tais pelo Governo”; 

- Zonas de reserva e protecção turística (ZRPT): a) “as áreas contíguas às ZDTI 

dotadas de alto valor natural e paisagístico e cuja preservação seja necessária 

para assegurar a competitividade do produto turístico de Cabo Verde a curto e 

médio prazo” e b) “as outras áreas que, possuindo também alto valor natural e 

paisagístico, deverão manter-se em reserva para serem posteriormente 

declaradas ZDTI”. 

3.5.4 - Instrumentos de gestão 

A legislação existente prevê a elaboração de vários instrumentos de gestão que dão 

indicações sobre as linhas a seguir em matéria de utilização e gestão dos recursos 

ambientais: 

- Esquema Nacional de Ordenamento do Território 

- Esquemas Regionais de Ordenamento do Território 

- Estratégia Nacional e Plano de Acção sobre a Biodiversidade 

- Estratégia Nacional e Plano de Acção sobre as Mudanças Climáticas 

- Estratégia Nacional para o Ambiente 

- Plano de Acção Florestal Nacional 

- Plano de Acção Nacional para o Ambiente 

- Plano Director Municipal (“conduzirá à estruturação de um Sistema Municipalizado 

de Ambiente, dotado de meios e dimensão necessários ao cabal desempenho das 

suas funções”) 

- Plano Nacional de Desenvolvimento 

- Planos de Desenvolvimento Municipal (os municípios reconhecem que a 

coordenação/concertação com o poder central deve ser cada vez mais consolidado 

por forma a contribuir para um melhor desenvolvimento local) 

- Planos de Desenvolvimento Urbano 

- Planos de Gestão das Zonas Costeiras 
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- Planos de Gestão das Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado 

- Planos de Gestão das Zonas de Reserva e Protecção Turísticas 

- Planos de Gestão do Parques Industriais 

- Planos de Gestão dos Recursos da Pesca 

- Planos de Ordenamento do Território 

- Planos Municipais de Ordenamento do Território 

- Programa de Acção Nacional de Luta Contra a Desertificação e de Mitigação dos 

Efeitos da Seca 

Em 1997 a DGMP (Direcção-Geral da Marinha e Portos) promoveu um projecto de gestão 

da zona costeira, que resultou na apresentação de um Plano Director da Zona Costeira 

(PDZC), com base na caracterização física da zona costeira de todo o país e na 

identificação dos conflitos de uso (particularmente nas zonas de acesso ao mar), 

composto por 3 volumes: 

Volume I - Atlas da natureza da costa e da ocupação do litoral e reconhecimento 

fotográfico; 

Volume II - Caracterização dos processos naturais e dos recursos vivos; 

Volume III - Plano Director da Zona Costeira. 

O referido plano é um regulamento administrativo cujas disposições são de cumprimento 

obrigatório tanto para as intervenções de natureza pública como para as de iniciativa 

privada ou cooperativa. Os principais objectivos do PDZC são (Hidroprojecto, 1997c): 

proteger e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural da zona 

costeira; ordenar os usos e as actividades específicas na área costeira; valorizar e 

quantificar as praias consideradas de importância estratégica por razões ambientais ou 

turísticas; orientar o desenvolvimento das actividades específicas da zona costeira. 

A área de jurisdição do PDZC é delimitada pela batimétrica dos 200 metros e pela linha 

equidistante de 200 metros do limite terrestre do domínio público do estado marítimo 

(DPEM) tal como definido no artigo 1º (7º) do Decreto nº 43894/69 de 10 de Setembro: 

“os terrenos situados numa zona considerada continuamente e no contorno de quaisquer 

baías, estuários, até 80 metros, medidos no plano horizontal, a partir da linha das 

máximas preia-mares”. 

Apesar da regulamentação contida no PDZC dar cumprimento ao disposto no artigo 29º 

da Lei de Bases da Política do Ambiente e da DGMP aplicar as suas disposições no 

cumprimento das suas funções, o mesmo ainda não foi formalmente aprovado. 
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Para efeitos do PDZC foram definidas as seguintes categorias de espaços (mutuamente 

exclusivas):  

Tabela 3.3 - Categorias de espaços definidos no PDZC (Fonte: Hidroprojecto (1997c); Almeida (2002)). 
 

CATEGORIAS DE 
ESPAÇOS 

TIPOS DE ESPAÇO CONDICIONANTES (PARA ALÉM DAS QUE POSSAM 
SER ESTABELECIDAS POR DIPLOMA PRÓPRIO) 

OBSERVAÇÕES 

Zonas de protecção de 
recursos vivos (reservas 
naturais) 

Definidas na Lei nº79/III/90 
(Ilha de S. Vicente - baía das 
Gatas) 

Zonas de protecção 
paisagística 

A definir pela DGMP Zonas de 
Protecção 

Zonas de protecção 
arqueológicas 

- Aquacultura 
- Pesca com rede 
- Pesca desportiva e caça submarina 
- Caça 
- Captura de exemplares da fauna e da flora locais 
(excepto para fins científicos devidamente 
autorizados) 

- Recolha de salvados sem autorização sancionada 
em contrato de exploração 

- Desportos motorizados 
- Construção pesada 

A definir pela DGMP 

Zonas de desenvolvimento 
turístico integral 

Definidas no Decreto 
Regulamentar nº7/94 de 23 de 
Maio (B. O. nº20) (Ilha de S. 
Vicente - S. Pedro, Palha 
Carga, Praia Grande) 
Decreto Regulamentar nº8/98 
de 31 de Dezembro (B. O. 
nº48) (Ilha de S. Vicente - baía 
das Gatas) 

Zonas de reserva e 
protecção turísticas 

- Alteração do relevo 
- Tráfego rodoviário e marítimo que não observe 
elevados padrões de silêncio 

- Actividades industriais que interfiram com 
elevadas condições de repouso e lazer 

- Sobrevoo por aeronaves com motor abaixo de 
1000 pés de altitude, com excepção dos 
destinados a operações de vigilância e 
salvamento 

- Actividades industriais e de armazenagem, ou 
outras, que de algum modo possam causar 
inconvenientes ao repouso e lazer dos utentes 

Definidas no Decreto 
Regulamentar nº7/94 de 23 de 
Maio (B. O. nº20) (lha de S. 
Vicente - coroa costeira) Zonas de 

desenvolvimento 
turístico 

Zonas balneares 

- Permanência de caravanas auto ou similares nos 
parques e zonas de estacionamento no período 
nocturno 

- Jogos de bola ou similares fora das áreas 
afectadas a esse fim 

- Permanência e circulação de animais domésticos 
- Utilização de equipamentos sonoros e 
actividades geradoras de ruído, para além das 
inerentes à realização de espectáculos e de 
eventos desportivos devidamente autorizados 

- Sobrevoo por meios aéreos de desporto e recreio 

Estabelecidas pela DGMP sob 
proposta da Direcção-Geral do 
Turismo 

Zonas de exploração 
(operações que satisfaçam 
as necessidades do tráfego, 
actuais e presumíveis a 
médio prazo) 

Zonas portuárias 
Zonas de expansão 
(destinadas a satisfazer as 
necessidades de 
desenvolvimento do porto 
presumíveis a longo prazo) 

- Não é permitida a construção sem autorização 
da Autoridade Portuária central 

- Exercício de actividades que não estejam 
directamente afectas às funções portuárias 

(Ilha de S. Vicente - Porto 
Grande do Mindelo) 

Zonas de 
extracção de 
areia 

 

- Geralmente interdita na zona costeira, excepto 
no mar em profundidades superiores a 10 
metros (zH) com um limite anual por local de 
100.000 m3 

 

Zonas urbanas  
- As condicionantes visam compatibilizar as novas 
intervenções com a ocupação preexistente e 
salvaguardar e valorizar a orla costeira 

A determinação é feita caso a 
caso pela respectiva autarquia 
conjuntamente com a DGMP 
(ilha de S. Vicente - Mindelo) 

Não se pode deixar de fazer referência ao facto de, em 1994, Cabo Verde ter aprovado a 

CDB, adoptada no Rio de Janeiro em 1992, após o que procedeu aos trabalhos para dar 

cumprimento aos objectivos da mesma, nomeadamente a elaboração do Plano de Acção 

e a Estratégia Nacional sobre a Biodiversidade em 1999. 
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Para a elaboração da estratégia foi estabelecida a seguinte visão: “por uma sociedade 

consciente do papel e dos desafios ligados à biodiversidade, convencida das suas 

responsabilidades para com as gerações futuras e determinada a utilizar os recursos de 

maneira sustentável” e definido como prazo temporal para que a estratégia se torne 

realidade um horizonte de 10 anos, ou seja 2010 (SEPA, 1999). 

Para que tal aconteça o país deverá alcançar uma série de “metas” para os quais foram 

estabelecidos objectivos operacionais definidos a partir de 8 temas unificadores: 

sustentabilidade agrícola; sustentabilidade pecuária; sustentabilidade florestal; 

sustentabilidade da pesca; conservação in situ e ex situ; vulgarização, informação e 

formação; investigação e formação; quadro jurídico e institucional; tendo sido propostas 

acções prioritárias para eliminar e/ou minimizar os problemas identificados (SEPA, 1999). 

A implementação das acções de conservação e utilização sustentável da biodiversidade 

assentam nos três grandes princípios da CDB: a participação das populações, a 

abordagem integrada e a parceria. Princípios esses que encontram paralelo nos 

fundamentos em que se baseia a GIAC. 

Segundo SEPA (1999) uma utilização é sustentável se permitir satisfazer as necessidades 

das populações actuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O 

conceito de desenvolvimento sustentável apoia-se em 3 princípios: princípio da 

solidariedade - solidariedade entre os povos e as gerações, o desenvolvimento deve ser 

benéfico para todos; princípio da precaução - deve-se dar a possibilidade de pôr em 

causa as acções e de recuar quando não se está seguro das consequências; princípio da 

participação - associar as populações às tomadas de decisão. 

Um importante documento para o conhecimento da biodiversidade marinha em Cabo 

Verde, e por conseguinte para a sua conservação, é o relatório “A diversidade biológica 

de Cabo Verde: análise e hierarquização das pressões humanas sobre a Diversidade 

Biológica Marinha e identificação das prioridades para a sua conservação e utilização 

sustentável” (Relatório I e II, 1999-2002) realizado pelo INDP aquando da elaboração do 

Plano de Acção e Estratégia Nacional sobre Biodiversidade. 

Em 2004 foi apresentado o PANA II(2004-2014) com o objectivo geral de definir as 

orientações estratégicas de aproveitamento dos recursos naturais bem como os seus 

efeitos sobre a gestão sustentável das actividades económicas. O referido plano indica 

como áreas prioritárias de intervenção da política ambiental em Cabo Verde: a gestão 

integrada dos recursos hídricos e disponibilidade da água; a infra-estruturação sanitária 

básica; a conservação da biodiversidade; e, o ordenamento do território. 
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3.6 – A ilha de S. Vicente e o Porto Grande do Mindelo 

A situação geográfica do arquipélago de Cabo Verde muito cedo o colocou na posição de 

ponto de escala das viagens de ligação entre os quatro continentes (Europa, África, 

América e Ásia). 

Primeiro como entreposto comercial de escravos, local de adaptação de algumas espécies 

hortícolas, porto de abastecimento de víveres e água, depois como porto de depósito de 

carvão para o reabastecimento dos navios a vapor que cruzavam o Oceano Atlântico. 

No primeiro quartel do século XIX chegaram a Cabo Verde hidrógrafos ingleses à procura 

de um porto para servir o comércio e o serviço postal entre Inglaterra e América do Sul, 

África e Ásia, tendo o seu interesse sido despertado pela ilha de S. Vicente, devido aos 

“seus bons portos” e ao facto de se situar “numa posição muito vantajosa para os navios 

que seguiam rota Sul para África e América do Sul” (FDN, 1984). 

Em 1838-1839 a Companhia (inglesa) das Índias, através de John Lewis obteve a licença 

para estabelecer um depósito flutuante de carvão de pedra no Porto Grande de S. 

Vicente, para abastecimento dos navios da companhia, mas o empreendimento teve 

curta duração (FDN, 1984). 

O Cônsul inglês, até então residente na ilha de S. Antão, mudou a sua residência para 

Mindelo em 1850 e pediu licença para a montagem de um depósito de carvão em terra, 

ao que se seguiu um rápido estabelecimento de outras companhias carvoeiras, todas elas 

inglesas (Silva, 1996). No seguimento desses acontecimentos a Alfândega de S. Vicente, 

até aí dependente da ilha de S. Antão, foi elevada à categoria de Alfândega Maior, tendo 

as funções do Chefe das Alfândegas do Círculo do Norte sido transferidas do Director da 

Alfândega da Boa Vista para S. Vicente. Em Abril de 1851 é nomeado o primeiro Patrão-

Mór da ilha de S. Vicente para o policiamento do porto (FDN, 1984). 

Segundo Lopes (1959), a partir de 1850 os ingleses começaram a instalar grandes 

depósitos de carvão no Porto Grande: Royal Mail Steam Packet em 1850, no ano 

seguinte a Patent Fuel, em 1853 a Visger & Miller, a Cory Brothers & Coy. em 1875, a 

Wilson, Son & Coy. em 1885 e, onze anos mais tarde, isto é, em 1896, a Companhia S. 

Vicente. 

O aumento de trabalhadores nas companhias carvoeiras e em outras actividades 

paralelamente desenvolvidas, o crescimento de construções urbanas e o crescimento do 

número de navios que utilizam o Porto Grande contribuíram para o desenvolvimento 

administrativo da ilha, tendo a povoação do Mindelo sido elevada a vila (Silva, 1996), por 

Decreto Régio, a 29 de Abril de 1858 (FDN, 1984). 
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A 10 de Março de 1874 chegou à ilha o primeiro cabo telegráfico submarino, trazido da 

ilha da Madeira pela companhia Brazilian Telegraph. Em Junho desse ano S. Vicente foi 

ligada ao Brasil, os cabos foram amarrados na Matiota onde a companhia edificou as suas 

instalações, transformando-se assim no mais importante centro de telecomunicações 

internacionais da África Ocidental (FDN, 1984; Silva, 1996). 

Devido ao seu rápido crescimento populacional e económico, Mindelo foi elevada a cidade 

(Silva, 1996), por Decreto Régio, a 14 de Abril de 1879, suplantando rapidamente a Praia 

(capital da colónia na ilha de Santiago) (FDN, 1984). 

A população continuou a crescer, acompanhando o desenvolvimento registado nos vários 

sectores da economia, iniciando-se um período em que as construções na zona portuária 

sofreram um grande avanço com a edificação dos equipamentos do porto e de ajudas à 

navegação (FDN, 1984). 

A substituição do carvão de pedra pelos óleos minerais como combustível dos navios, em 

resultado da invenção e introdução definitiva do motor de combustão interna, levou a 

que em 1919 fossem construídas as primeiras instalações de armazenamento de 

combustíveis líquidos destinados à navegação. Nesse ano a empresa The Lisbon Coal & 

Oil Fuel Company, Limited (Shell Portuguesa) obteve licença para construir um depósito 

na praia da Galé e um cais na praia da Salina (FDN, 1984). 

Em 1923 a Italcable obtém licença para amarrar o seu cabo submarino na Matiota, 

iniciando a ligação telegráfica entre a Itália e a América do Sul. Na década de 40 com a 

introdução da telegrafia sem fios, o interesse estratégico de S. Vicente para o telégrafo 

diminui e em 1973/74 terminam as actividades do telégrafo inglês (FDN, 1984). 

Entre 1930 e 1935 dá-se uma grande crise no mercado do carvão e dos óleos e em 1958 

as companhias carvoeiras deixam o Porto Grande (FDN, 1984). 

Na década de 60 é construído o aeroporto, a nova central eléctrica e é inaugurada a 

empresa JAIDA de abastecimento de água dessalinizada. 

Apesar da crise e das dificuldades, as bases da moderna economia da cidade do Mindelo 

provaram ser mais sólidas do que as que tinham sido anteriormente desenvolvidas no 

arquipélago, nomeadamente a economia baseada na agricultura. Graças a esse facto S. 

Vicente apresenta uma economia bastante diversificada com um elevado nível de 

especialização, sem deixar de referir as infra-estruturas de saúde e educação, de 

produção e distribuição de energia eléctrica e água potável, de telecomunicações, de 

armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos (Silva, 1996). 
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A ilha de S. Vicente é a sétima do arquipélago de Cabo Verde em tamanho, com 227 km2 

e 84 646 m de linha de costa (Hidroprojecto, 1997a). A baía do Mindelo localiza-se na 

parte nordeste da ilha e tem por limites a linha que une a Ponta de João Ribeiro e a 

Ponta do Morro Branco e a linha de costa da cidade do Mindelo.  

 

Figura 3.4 - Localização da baía do Mindelo. 

Como já foi anteriormente referido a implantação e o desenvolvimento da cidade do 

Mindelo estiveram desde sempre ligados à baía do Mindelo e ao Porto Grande. 

Em 1956 a construção dos molhes na sua posição actual, substituindo os anteriores e 

permitindo a atracação de navios maiores provocou uma mudança radical na relação 

entre a cidade e a sua principal actividade económica. 

Foi construída uma estrada de acesso, junto ao litoral (a Avenida Marginal), permitindo 

que outras actividades dependentes do porto fossem implantadas a norte do porto 

(CABNAVE, ELECTRA) e mais tarde, com a expansão da cidade e a necessidade de mais 

terrenos, a sul da baía (SHELL, ENACOL, ONAVE, Porto de Pesca, Zona industrial do 

Lazareto) (Figura 3.5). 
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Devido à importância que as actividades marítimo-portuárias têm no desenvolvimento da 

ilha, estão sediadas na cidade do Mindelo algumas instituições de âmbito nacional cuja 

actividade está directamente ligada à gestão e conservação do meio marinho.  

 

Figura 3.5 - Localização actual das actividades desenvolvidas na Baía do Mindelo (Fonte: Google, 2005). 

3.7 - Instituições sediadas na ilha de S. Vicente 

3.7.1 - DGMP 

Até 2001 a Direcção-Geral da Marinha e Portos (DGMP) dependia do Ministério do 

Turismo, Transportes e Mar (MTTM) que era responsável pela política ambiental das 

áreas marítimas e ecossistemas marinhos e pelo desenvolvimento e implementação do 

plano de controlo da poluição do mar e zonas costeiras. 

Com a extinção do MTTM as suas competências foram distribuídas pelo MAAP e o MIT. 

Actualmente a DGMP depende do MIT e passou a ser o departamento responsável pela 

promoção e coordenação da cooperação entre as diversas entidades para a prevenção da 

poluição do mar e salvaguarda dos recursos marinhos, com competências de fiscalização 

e licenciamento de actividades no domínio público marítimo. 
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Figura 3.6 - Edifício da DGMP, no centro da fotografia (2003). 

3.7.2 - Capitania dos Portos de Barlavento 

Na área em estudo encontra-se a sede da Capitania dos Portos do Barlavento, que é uma 

repartição marítima com responsabilidades de fiscalização/policiamento, aplicação das 

leis, segurança marítima e a salvaguarda da vida humana no mar. 

As repartições marítimas de Cabo Verde, também designadas autoridades marítimas - 

capitanias e delegações marítimas - são serviços da DGMP e regem-se pelas disposições 

previstas no Regulamento das Capitanias de Cabo Verde, aprovado pelo Decreto-lei 

nº 34/98 de 31 de Agosto. 

De acordo com o Artigo 2º do referido regulamento: 

1. A jurisdição marítima é o poder conferido às autoridades marítimas para, no 

exercício da sua competência, aplicar as leis e os regulamentos marítimos, 

conhecer e punir as infracções àquelas disposições. 

2. As repartições marítimas têm jurisdição sobre portos, baías, enseadas, águas 

arquipelágicas e costas das ilhas que compõem o arquipélago e sobre 

embarcações nacionais e estrangeiras que se encontrarem nas áreas sob a sua 

área de jurisdição.  

3. A área de jurisdição das repartições marítimas é limitada pela linha exterior da 

zona contígua.  
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As repartições marítimas têm as seguintes atribuições, segundo o Artigo 3º do mesmo 

regulamento: 

1. Às repartições marítimas incumbe, cumprir e fazer cumprir as disposições legais 

relativas: às marinhas de comércio, de pesca e de recreio, rebocadores e 

embarcações auxiliares; à indústria da pesca; à segurança e disciplina da 

navegação marítima; à iluminação e sinalização para segurança da navegação; à 

assistência a pessoas e embarcações em perigo; à disciplina nas praias e 

assistência aos banhistas; à segurança da exploração do leito e subsolo do mar; 

aos objectos achados no mar ou por este arrojados; à poluição marítima; aos 

terrenos do domínio público marítimo e ilhas artificiais; aos inscritos marítimos. 

2. Às repartições marítimas incumbe também o policiamento geral das respectivas 

áreas de jurisdição, sem prejuízo das atribuições policiais de outras entidades. 

3.7.3 - INDP 

O INDP é um instituto público criado pelo Decreto-lei nº 33/92 de 16 de Abril, dotado de 

personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira, cientifica e técnica, dentro 

do MAAP, com competências específicas para a realização de estudos de natureza 

biológica e ecológica e a formulação de recomendações com vista a uma exploração dos 

recursos haliêuticos em bases sustentáveis. 

 
Figura 3.7 - Edifício do INDP, no centro da fotografia (2003) 
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Para a prossecução das suas atribuições, compete ao INDP em geral (INDP, 2005): 

1. Formular recomendações para a exploração dos recursos haliêuticos em bases 

sustentáveis, capazes de proporcionar o aumento gradual da contribuição das 

diferentes pescarias para o desenvolvimento do sector das pescas; 

2. Promover acções conducentes ao desenvolvimento técnico económico e social 

das pescas, em concordância com as políticas, os planos e os programas 

estabelecidos para o sector das pescas pelo Governo; 

3. Assegurar uma utilização eficiente e eficaz dos recursos colocados a disposição 

do INDP para a realização das suas atribuições, através dos dispositivos 

adequados de planificação sectorial e de gestão interna. 

3.7.4 - AGV 

A Associação Garça Vermelha (AGV) foi criada em 1996, com o objectivo de recolher os 

óleos usados, principalmente na ilha de S. Vicente. Fazem parte da Associação a SHELL, 

a ENACOL, a CABNAVE, a ELECTRA, a ENAPOR, entre outros (AGV, s/d; UCP-PRCRI, 

2002). 

Segundo documento disponibilizado pela associação "é objectivo geral da AGV contribuir 

para a criação de condições para a defesa e protecção do meio ambiente do país, com 

especificidade para a questão dos óleos usados. É objectivo específico da AGV criar uma 

estrutura homogénea capaz de permitir a criação de condições para o funcionamento 

integral da AGV e para o desenvolvimento de acções concretas ao nível do país; infra-

estruturas específicas para o armazenamento de óleos usados e de resíduos de óleos nas 

principais ilhas do país." 

Após a sua fundação e no decurso da sua existência, a associação vem dedicando-se 

fundamentalmente ao projecto de gestão de óleos usados e resíduos de óleos, tendo 

conseguido, com o esforço e o apoio dos seus associados, criar o mínimo de condições 

necessárias para a recolha e armazenagem de óleos usados e resíduos oleosos. 

Foram construídos dois centros de armazenagem, um na zona da Galé e outro na lixeira 

municipal, com capacidade total para 195 m3 (óleos usados) e 150 m3 (resíduos de 

óleos) (AGV, s/d). Em 2001 os tanques de armazenagem da associação encontravam-se 

no limite da sua capacidade máxima, existindo ainda diversas carências quer em termos 

de recursos materiais e humanos, quer em termos da efectiva implementação do sistema 

de recolha. Perante as dificuldades enfrentadas, pode-se considerar como satisfatório o 

trabalho já desenvolvido. 
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Em 2004 a AGV possuía 7 tanques no centro de armazenagem da Galé, com uma 

capacidade total para 462 m3 (462 000 litros) de óleos usados (AGV, 2005). Na Tabela 

3.4 estão representadas as quantidades de óleos usados recolhidos pela AGV desde 

1998. 

Tabela 3.4 – Quantidades de óleos usados (em litros) recolhidos nos centros 
de armazenagem da AGV entre 1998 e Agosto de 2005 (Fonte: AGV, 2005). 

 
 GALÉ  

ANO AGV SHELL 
LIXEIRA 

TOTAL 
1998 62 000 - - 62 000 
1999 1 000 - - 1 000 
2000 - - - - 
2001 2 000 - - 2 000 
2002 1 200 - - 1 200 
2003 - 38 000 - 38 000 
2004 3 575 - 53 200 56 775 
2005 40 600 - 28 600 96 200 

TOTAL 148 375 81 800 230 175 

Mas o maior problema da associação reside no facto de não existirem soluções no país 

para o destino final dos resíduos recolhidos. Neste momento qualquer solução terá que 

passar pelo transporte dos resíduos para uma unidade de refinação e/ou recuperação 

fora do arquipélago. 

3.7.5 - CMSV 

A CMSV (Câmara Municipal de S. Vicente) é responsável pelo saneamento básico na ilha 

- recolha de resíduos urbanos, limpeza das ruas, drenagem da água das chuvas, gestão e 

manutenção da ETAR na Ribeira de Vinha e da lixeira municipal. 

No Mindelo a recolha domiciliária de resíduos sólidos cobre quase todos os bairros da 

cidade através de camiões não compactadores. Nos bairros de difícil acesso a recolha é 

feita através de contentores de 230 litros, colocados estrategicamente. 

Diariamente a CMSV transporta para aterro sanitário (lixeira controlada) cerca de 210 m3 

de lixo doméstico e hospitalar, que em situações normais é depositado nas valas e depois 

de queimado é aterrado (ANMCV, 2003). Os resíduos hospitalares são colocados numa 

zona predeterminada da lixeira (Houmoller et al., 1998) existindo um plano para instalar 

um incinerador no hospital central da ilha. 

A rede de esgotos em Mindelo cobre uma taxa de 60 % da população (ANMCV, 2003). 

Esta rede de esgotos desemboca na ETAR da Ribeira de Vinha, que tem uma capacidade 

para 2 250 m3/dia de água residual com um circuito de retenção de cerca de 23 dias 

(Lopes, 2002b). A média de evaporação é estimada em 110 m3/dia (ANMCV, 2003). 

O tratamento é puramente biológico, estando a ETAR dotada de duas lagoas anaeróbias, 

duas facultativas, duas de maturação e uma lagoa de estabilização com capacidade de 

armazenagem total de 55 000 m3 (Lopes, 2002b).  
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Para além do tratamento dos efluentes líquidos produzidos pela cidade, a ETAR tem como 

objectivo a utilização do efluente tratado na produção agrícola. No entanto devido à falta 

de material para o total funcionamento do laboratório da estação (falta de reagentes) 

somente 1/5 do efluente produzido está a ser utilizado, nomeadamente na rega dos 

jardins e parques municipais e para a reflorestação. O restante efluente está a ser 

armazenado nos reservatórios de irrigação e posteriormente é lançado nos solos. 

As lamas activadas resultantes do processo de tratamento são removidas das lagoas de 3 

em 3 anos e, neste momento, são depositadas na zona destinada para a agricultura com 

o intuito de serem utilizadas depois de analisadas e trituradas (Lopes, 2002b). 

Segundo Lopes (2002b) a ETAR já está a funcionar acima da capacidade para a qual foi 

inicialmente dimensionada (já têm chegado à estação volumes de 2 500 - 2 600 m3) o 

que sugere a necessidade urgente de se efectuarem obras de correcção e de ampliação 

da mesma. 

Outra competência importante da câmara municipal tem a ver com o ordenamento do 

território e das actividades com impacto directo no território, uma vez que é a Câmara 

(através do seu PDM) que define as vocações de usos dos diversos espaços municipais e 

que licencia as construções e as actividades dentro das suas áreas de jurisdição. 

O PDM1999-2001 de S. Vicente reconhece a necessidade de adopção de uma política 

ambiental no município, traduzida no Plano Municipal de Meio Ambiente, como uma 

estratégia que “conduzirá à estruturação de um Serviço Municipalizado de Ambiente, 

dotado de meios e dimensão necessários ao cabal desempenho das suas funções”. 

Defende ainda que essa política estabelecerá regras e limites para o exercício de 

actividades industriais com impacto negativo (SEPA, 2000). 

3.7.6 - ISECMAR 

O Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar (ISECMAR) é uma instituição de 

Ensino Superior, com personalidade jurídica e dotado de autonomia administrativa, 

financeira, patrimonial, científica e pedagógica. As actividades do instituto tiveram início 

em 1984, ano em que foi criado, para dar vazão às necessidades de quadros nas áreas 

das ciências náuticas. Trata-se de uma instituição vocacionada para o ensino e 

investigação nas áreas das ciências do mar, com a missão de formação superior nas 

áreas de engenharia e ciências do mar e a realização de actividades de investigação e 

desenvolvimento experimental no domínio da ciência e da tecnologia.  

O ISECMAR tem o papel de formar os futuros intervenientes nas actividades 

desenvolvidas na orla costeira, pelo que deverá ter a preocupação de incorporar nos seus 

curricula a vertente da integração das diferentes matérias com vista à abordagem 

integrada dos diferentes assuntos e à resolução dos conflitos de utilização. 
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3.7.7 - Comunidade Portuária da Ilha de S. Vicente 

A Comunidade Portuária da Ilha de S. Vicente, pretende englobar as estruturas 

associativas, entidade e empresas cujas áreas de actividade estão ligadas ao Porto 

Grande do Mindelo, com o objectivo de dinamizar o desenvolvimento do porto e o sector 

portuário local. 

3.7.8 – Sociedade de Desenvolvimento Turístico para S. Vicente 

A Sociedade de Desenvolvimento Turístico para S. Vicente (SDTSV), criada em Março de 

2005, conta com a participação do Município de S. Vicente, do Estado e de privados 

interessados e tem como missão gerir as ZDTI de S. Vicente e fazer os necessários 

investimentos em infra-estruturas impulsionando o desenvolvimento da ilha. 

A criação da SDTSV insere-se na concretização dos quatro eixos estratégicos que o 

Governo anunciou para o desenvolvimento da ilha de S. Vicente: transformação de S. 

Vicente numa ilha portuária, num centro industrial para a exportação, num centro 

comercial e ainda numa ilha turística e cultural. 

3.7.9 – Sociedade de Gestão da Zona Industrial do Lazareto 

O Conselho de Administração da Sociedade de Gestão da Zona Industrial do Lazareto 

(ZIL) (365 hectares) assinou com o Governo, em Março de 2005, um contrato de 

concessão de serviço público para a instalação, gestão, exploração e promoção da ZIL, 

com duração de 20 anos. Espera-se que a ZIL venha a constituir um instrumento 

fundamental para a dinamização para a dinamização do sector industrial em S. Vicente. 

A sociedade de gestão tem um capital social de 25 milhões de escudos cabo-verdianos e 

são accionistas a Câmara Municipal de S. Vicente (35 %), o Estado de Cabo Verde 

(32,5 %), a Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de Barlavento 

(22,5 %), a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (5 %) e a 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Barlavento (5 %). 

3.8 - Perspectivas futuras para o desenvolvimento e expansão do Porto 

Grande 

O ordenamento do litoral da baía do Mindelo deverá ter em linha de conta o 

desenvolvimento e expansão do Porto Grande. Do ponto de vista recreativo e turístico a 

baía do Mindelo é muito importante, devido sobretudo às condições oferecidas pela praia 

da Lajinha a norte e pelo fundeadouro de embarcações de recreio a sul, para além disso 

o porto presta um importante contributo à economia da ilha e do país. 
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O desenvolvimento do Porto Grande implica o repensar do modelo de desenvolvimento 

urbanístico e industrial que se pretende para a ilha de S. Vicente e em particular para a 

cidade do Mindelo. Qualquer que seja a opção tomada terá de ser implementada em 

consonância com a preservação do ambiente. 

Segundo o estudo levado a cabo pelo DHV Consultants BV (1999) são várias as 

alternativas que se afiguram para o desenvolvimento e expansão do Porto do Mindelo. 

Tomando em consideração os cenários recreativos e turísticos, da praia e da frente de 

água, a norte e a sul dos actuais equipamentos portuários, alguns constrangimentos ao 

desenvolvimento deverão ser tidos em conta, sob pena de se pôr a perder as qualidades 

ambientais e turísticas da baía do Mindelo. Para a DHV Consultants BV (1999) a futura 

expansão do porto Grande terá um impacto negativo, se não mesmo destrutivo, da praia 

da Lajinha e do seu potencial de desenvolvimento. 

Precauções deverão ser tidas em consideração uma vez que a construção de grandes 

equipamentos portuários, como um parque de movimentação e armazenagem de 

contentores, poderá danificar a frente ribeirinha da cidade do Mindelo, afectando não só 

a praia da Lajinha como também a herança arquitectónica da cidade (de traços 

coloniais), aspectos bastante importantes quer para a preservação da memória colectiva 

dos habitantes da ilha (e do país) quer para o turismo náutico que se pretende trazer 

para a ilha, aproveitando a rota dos navios de cruzeiro. 

Dada a posição estratégica das ilhas, entre os EUA e a África do Sul por um lado, e entre 

a Europa e a África do Sul por outro lado, a localização do Porto Grande afigura-se ser 

favorável às actividades de transbordo para as nações do oeste africano e às actividades 

turísticas e recreativas (DHV Consultants BV, 1999). 

As conclusões do Encontro de Reflexão sobre o Sector Marítimo e Portuário realizado em 

Mindelo nos dias 22 e 23 de Maio de 2001 (Duarte e Sequeira, 2001) indicam haver duas 

correntes de pensamento relativamente ao desenvolvimento do porto Grande do Mindelo. 

Por um lado há quem defende que, dado os custos inerentes à criação de condições para 

o exercício dessa actividade serem bastante elevados para o país a juntar ao facto de 

Cabo Verde não ser um país gerador de tráfego nem se encontrar numa zona geradora 

de tráfego, se deveria abandonar a ideia de transformação do Porto Grande do Mindelo 

num porto de transbordo de mercadorias. 

Por outro lado, existe uma corrente que entende que por se tratar de uma questão 

estratégica para o arquipélago, não se deve pôr de lado as diligências no sentido da 

transformação do Porto Grande do Mindelo num porto de transbordo de mercadorias para 

a sub-região africana (Duarte e Sequeira, 2001). 
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Segundo nota do Administrador-delegado para o Porto Grande, citada pelo jornal digital 

“Paralelo14” de 02-07-2004, estão previstas: 

- A construção de uma marina oceânica com capacidade para 200 embarcações; 

- O aproveitamento do potencial de desenvolvimento dos tráfegos ligados ao 

turismo náutico no Porto Grande e na baía do Mindelo, especificamente, do 

tráfego de navios de cruzeiro e de náutica de recreio; 

- O reordenamento dos espaços terrestres e a promoção da rentabilização da área 

de jurisdição da ENAPOR; 

- A melhoria da eficiência das operações portuárias, dando resposta às exigências 

logísticas/operacionais como o tráfego roll-on/roll-off, de contentores, 

combustíveis, pesca e passageiros; 

- A preparação da empresa para os desafios da privatização; 

- A certificação do porto à luz do Código ISPS, preparando-o para responder às 

novas exigências de segurança impostas pela IMO; 

- A melhoria da articulação porto-cidade e a valorização dos espaços de interface 

urbano-portuários, definindo soluções que assegurem a transição harmoniosa e a 

qualificação de espaços mal aproveitados, impedindo situações de rotura e 

chamando a afluência de pessoas; 

- A salvaguarda de terrenos para futura expansão do porto. 

Presentemente estão a ser feitos os estudos para definir o modelo de privatização da 

ENAPOR, sabe-se no entanto que apenas os serviços comerciais é que serão 

concessionados a operadores privados, as infra-estruturas, como os cais e terraplenos, 

continuarão a ser património público inalienável e geridos por uma empresa estatal. 

A única certeza que existe é que findo o processo passarão a existir várias entidades 

privadas (de capital nacional e/ou estrangeiro) com uma palavra a dizer no que respeita 

à gestão portuária e logo parte interessada na gestão da área costeira da ilha. 
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3.9 - O sector marítimo-portuário 

A expansão do Porto Grande e a assunção da vocação marítimo-portuária da ilha de S. 

Vicente e por arrastamento de todo o arquipélago não poderá ser feito sem uma 

profunda remodelação da actual estrutura do sector. 

Cabo Verde adoptou a partir de 1 de Julho de 2004 o código ISPS cuja implementação 

obrigou o Governo a aprovar um regulamento para poder atribuir competências próprias 

a determinados organismos, em matéria de segurança marítima. Uma dessas novas 

entidades é a Comissão Nacional para a Segurança Marítima, presidida pela DGMP 

(reconhecida pela IMO como Autoridade Nacional para o código ISPS). Este órgão inclui 

entre outros as Capitanias dos Portos, as Forças Armadas, a Polícia Judiciária, a Guarda-

fiscal, as Alfandegas, a ENAPOR e a Protecção Civil. 

A Comissão Nacional para a Segurança Marítima tem como primeira tarefa elaborar e 

aprovar normas sobre segurança pública nos portos, navios e estaleiros navais. 

Paralelamente compete-lhe criar comissões portuárias de segurança e fazer o 

acompanhamento estatístico das transgressões ocorridas nos portos e estar ao corrente 

das sanções aplicadas a cada caso. 

Enquanto país costeiro e membro da IMO, Cabo Verde é obrigado a garantir segurança 

marítima a todos os navios que sulcam as suas águas, nomeadamente no que diz 

respeito à farolagem, cartas náuticas, ajudas à navegação, balizagem, sectores que 

necessitam de urgente actualização. 

De acordo com as conclusões resultantes do Encontro de Reflexão sobre o Sector 

Marítimo e Portuário realizado em Mindelo em Maio de 2001, a DGMP (autoridade 

marítima e portuária nacional) não está em condições de cumprir com as suas atribuições 

relativamente à navegação marítima internacional e nem é capaz de exercer a sua 

autoridade e defender o interesse público nas suas áreas de jurisdição (Duarte e 

Sequeira, 2001). 

Desse encontro resultaram uma série de sugestões/recomendações que se julga de todo 

pertinentes com vista ao saneamento do sector marítimo-portuário em Cabo Verde e ao 

cabal desempenho da enorme tarefa que está confiada à DGMP: 

- Revisão/actualização da estrutura da administração marítima de forma a servir os 

interesses de Cabo Verde; 

- Optimização do aproveitamento dos recursos humanos existentes na área 

marítima; 

- Actualização da legislação marítima cabo-verdiana de modo a inserir na ordem 

jurídica interna todo o conjunto de normas de direito marítimo internacional cujos 

tratados e convenções que as suportam foram objecto de adesão de Cabo Verde; 
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- Criação de uma comissão com o apoio da assistência técnica da IMO que terá a 

incumbência expressa de acompanhar todo o processo de implementação das 

convenções e tratados; 

- Optimização das relações com o ISECMAR de forma a se colher vantagens das 

capacidades técnicas nacionais existentes a nível daquela instituição de ensino, 

designadamente em matéria de formação, inspecção e certificação de marítimos; 

- Sensibilização do departamento governamental competente em matéria de 

relações internacionais para a atempada ratificação das convenções e dos 

tratados assinados por Cabo Verde; 

- Reforço da autoridade marítima com pessoal qualificado e criação de condições 

materiais para o desempenho adequado das suas funções; 

- Dotar a autoridade marítima de recursos financeiros, meios humanos e técnicos 

para o pleno exercício da sua autoridade; 

- Urgente dignificação da polícia marítima; 

- Inventariação das zonas de sombra com a autoridade portuária e definição clara 

das atribuições e competências de cada uma das autoridades nas áreas de 

jurisdição marítima e portuária; 

- Criação de condições para o pleno funcionamento do serviço de busca e 

salvamento; 

- Criação de um tribunal marítimo. 

Relativamente aos possíveis modelos institucionais existem pelo menos 3 hipóteses: a 

criação de uma autoridade marítimo-portuária, a criação de duas entidades distintas ou a 

manutenção do sistema actualmente existente (que se afigura o mais sensato, tendo em 

conta os constrangimentos orçamentais que o estado de Cabo Verde enfrenta), desde 

que se introduzam as recomendações feitas pelos participantes do referido encontro. 

Presentemente o sector está a sofrer uma profunda remodelação e tudo indica que se 

passará a ter um Instituto Marítimo-Portuário em substituição da DGMP. 
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4 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LITORAL DA CIDADE DO 
MINDELO 

4.1 - CABNAVE 

Seguindo a linha de costa de norte para sul a primeira empresa identificada é a 

CABNAVE, cujas instalações estão implantadas na Matiota. 

 
Figura 4.1 - Vista geral dos estaleiros da CABNAVE (2003). 

A CABNAVE foi criada em 1982 com o objectivo de proceder à reparação e construção de 

embarcações para o mercado nacional e internacional.  

Devido à actividade de construção e reparação naval a empresa utiliza anualmente cerca 

de 60 toneladas de óleos, o que resultou em 2001 na produção de cerca de 47 toneladas 

de resíduos.  

Resultante da sua actividade a empresa produz sucatas metálicas, resíduos provenientes 

das operações de decapagem dos cascos dos navios (areias impregnadas de tintas anti-

vegetativas utilizadas com a finalidade de impedir a fixação de organismos marinhos nos 

cascos das embarcações), resíduos oleosos e resíduos provenientes da limpeza dos 

esgotos dos navios e dos tanques de carga e combustível. 
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As águas residuais resultantes das lavagens e limpezas são lançadas no mar depois de 

passarem por um sistema de decantação existente na empresa (Gomes, 2000). Os 

resíduos oleosos e as lamas gerados na empresa são recolhidos em bidões e 

encaminhados para os tanques da AGV, os restantes resíduos líquidos são lançados na 

rede de esgoto. 

Os resíduos sólidos (incluindo as areias impregnadas de tinta) são encaminhados para a 

lixeira municipal e os resíduos metálicos são vendidos às oficinas para diversos fins 

(Gomes, 2000). 

Durante todo o processo de construção e reparação existe sempre o problema de 

escorrências para o mar. 

A empresa tem preocupações com a higiene e segurança no trabalho, bem como a 

formação dos trabalhadores. 

4.2 - ELECTRA 

A ELECTRA é o maior produtor nacional de energia eléctrica e de água dessalinizada em 4 

dos centros populacionais do país (cidade do Mindelo - S. Vicente, cidade da Praia - 

Santiago, Sal e vila de Sal Rei - Boa Vista). 

 
Figura 4.2 - Vista geral da ELECTRA no centro da fotografia (2003). 

Em S. Vicente as instalações de produção de água dessalinizada da ELECTRA ficam a 

norte da praia da Lajinha e produzem toda a água potável utilizada na cidade do Mindelo. 
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Até Dezembro de 2002 também funcionava neste local a unidade de produção de 

electricidade, altura em que entrou em funcionamento a central eléctrica do Lazareto (na 

zona industrial do Lazareto), construída com o propósito de respeitar as normas 

internacionais referentes aos níveis de ruído, segurança das instalações, localização e 

emissão de gases. Para além dos equipamentos necessários à produção de electricidade 

a nova central está dotada de um sistema de armazenagem de combustíveis, um sistema 

de tratamento e bombagem de combustíveis e um sistema de combate a incêndios. 

Para produzir electricidade e operar as unidades de dessalinização a empresa utiliza 

derivados de petróleo. Todo o combustível utilizado é transportado até às instalações por 

camiões cisternas, onde é armazenado em depósitos metálicos de superfície, 

resguardados por bermas de cimento. 

Em média, por dia, são gastos cerca de 7 000 toneladas de fuelóleo, 18 150 m3 de 

gasóleo e 1 430 toneladas de marine diesel oil para a produção de água dessalinizada e 

electricidade (GTC, 1998; Gomes, 2000). Segundo a UCP-PRCRI (2002), em 2001, foram 

consumidos cerca de 173 toneladas de lubrificantes, 1 tonelada de óleos usados e 20 

toneladas de fuel para produção de água dessalinizada. 

Após a queima, o combustível usado nas centrais é recolhido em tambores e enviado 

para as instalações operadas pela AGV. 

Por dia são captados cerca de 1 668 000 m3 de água do mar para dessalinização. No fim 

do processo, o efluente, constituído por água de refrigeração e uma salmoura (60 mg/l) 

com temperaturas da ordem dos 50 ºC, é lançado directamente no mar (GTC, 1998). 

Segundo a empresa (Gomes, 2000) a temperatura no local onde é lançado o efluente 

anda na ordem dos 25-26 ºC. 

Os resíduos líquidos das instalações são compostos por subprodutos do processo de 

dessalinização, lavagem e limpeza das instalações e resíduos dos óleos utilizados nos 

motores. Esses resíduos são lançados no esgoto sem pré-tratamento (GTC, 1998). 

Durante a limpeza anual das tubagens são utilizados ácidos para a desincrustação das 

canalizações. O efluente resultante é neutralizado antes da sua rejeição para o mar.  

Os gases produzidos na queima dos combustíveis são lançados directamente para a 

atmosfera, não existindo instrumentos de medição (GTC, 1998) que os permita 

quantificar. Os níveis de ruído constituem um problema, são muito elevados dentro das 

instalações (agora só utilizadas para dessalinização) e nas suas imediações.  
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Pode-se afirmar que a ELECTRA é o principal interessado em que a baía do Mindelo não 

seja poluída, uma vez que a sua actividade depende da qualidade da água da mesma. O 

local da tomada de água para dessalinização (Figura 4.3) situa-se do lado abrigado do 

vento, o que em princípio diminui o risco de contaminação por derrames provenientes do 

Porto Grande, que é um dos mais importantes clientes de água potável, consumindo 

100-200 m3 por navio. O grande risco de contaminação provém dos resíduos sólidos e 

líquidos produzidos na CABNAVE. 

 
Figura 4.3 - Tomada de água para dessalinização (2003). 

A política da empresa está orientada para a aquisição de metodologias e equipamentos 

mais eficientes, visando a substituição dos actuais por equipamentos menos poluentes. A 

empresa possui um plano de contingência em fase de implementação e um plano de 

segurança e maneio em desenvolvimento (UCP-PRCRI, 2002). 

4.3 - INTERBASE 

A INTERBASE, localizada no cais de pesca do Porto Grande (Figura 4.12), presta serviços 

de congelação e armazenagem frigorífica de pescado inteiro (principalmente tunídeos) 

destinado às conserveiras nacionais e à exportação em congelado, venda de gelo à frota 

pesqueira e ainda o processamento, congelação e armazenagem frigorífica de cavala 

para isco destinada à exportação (Gomes, 2000). 
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A empresa também disponibiliza as suas instalações para a congelação de outros 

produtos alimentares como carne, frutas e legumes. 

As águas residuais resultantes das operações de lavagem, limpeza, processamento do 

pescado e descongelação são rejeitadas directamente no mar, uma vez que a empresa 

não se encontra ligada à rede municipal de esgoto. Os óleos usados (480 a 600 

litros/ano) são armazenados em bidões e enviados para a lixeira municipal (Gomes, 

2000). 

A empresa tem problemas de emissão de gases de amónia para a atmosfera, devido ao 

mau estado de conservação das válvulas e tubagens (Gomes, 2000), inclusive existe 

registo de contaminação de produtos alimentares congelados, como atestam informações 

veiculadas pelo jornal digital “A Semana on-line” de 12-07-2005. 

4.4 - MOAVE 

A MOAVE - Moagem de Cabo Verde (Figura 4.4) é a empresa nacional responsável pela 

moagem de cereais desde 1972. A empresa dispõe de um silo com 4 000 toneladas de 

capacidade de armazenagem e tem capacidade para moagem de 60 toneladas de farinha 

por dia e emprega 50 trabalhadores. 

 
Figura 4.4 - Vista geral das instalações da MOAVE, no centro da fotografia (2003). 

A unidade apresenta problemas de emissão de gases e poeiras para a atmosfera e tem 

tentado minimizar o problema através da colocação de filtros para a retenção de poeiras 

e partículas de carbono (UCP-PRCRI, 2002). 
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Os resíduos sólidos produzidos pela empresa são enviados para a lixeira municipal 

(Gomes, 2000) e os óleos usados resultantes do processo de moagem são armazenados 

em bidões e encaminhados para a AGV (UCP-PRCRI, 2002). 

4.5 - SHELL 

Seguindo a linha de costa de norte para sul em frente ao Porto Grande situa-se um dos 

dois núcleos de instalações da SHELL (Figura 4.5). Neste núcleo encontram-se as 

instalações da sede da empresa e os reservatórios de combustível líquido para 

abastecimento dos navios. 

 
Figura 4.5 - Vista dos silos de armazenagem da SHELL na Avenida Marginal (2001). 

Na zona da Galé (Figura 4.6) encontra-se o segundo núcleo de instalações da SHELL, 

onde são armazenados os combustíveis descarregados pelos navios a partir das bóias 

(onde podem ancorar navios até 55 000 dwt) instaladas na baía em frente e 

encaminhadas para os depósitos por um oleoduto (Figura 4.7) com capacidade para 

2 000 toneladas/hora (DHV Consultant BV, 1999).  
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Figura 4.6 - Instalações da SHELL na zona da Galé (2004). 

 
Figura 4.7 – Oleoduto utilizado para descarga de combustível (2004). 

A empresa capta água para combate a eventuais incêndios através da canalização que se 

observa na Figura 4.8 e no mesmo local possui uma outra canalização que utiliza para 

descarregar águas residuais sem tratamento prévio (Figura 4.9). 
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Figura 4.8 – Canalização utilizada para captação de água para combate a incêndio (2003). 

 

Figura 4.9 - Canalização utilizada para descarga de águas residuais (2004). 

Os produtos armazenados neste segundo núcleo são enviados para o primeiro núcleo (de 

acordo com a necessidades do mercado) através de uma rede de canalizações instalada 

no subsolo da Avenida Marginal. 
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As operações na SHELL seguem a Shell International Procedures for Health, Safety and 

Environment, verificando-se a realização de uma auditoria de segurança de 2 em 2 anos 

na empresa. 

A SHELL promove a recolha de óleos usados, nomeadamente através da AGV e possui 

instalações de recepção especiais para o produto da limpeza dos tanques, que é feita de 

5 em 5 anos. 

A empresa possui planos de emergência para as suas instalações, tendo previsto para o 

orçamento de 2002 a aquisição de equipamento de combate à poluição por 

hidrocarbonetos. 

4.6 - Porto Grande - ENAPOR 

A ENAPOR é uma empresa totalmente pública, responsável pela administração dos Portos 

de Cabo Verde, fundada em 1982, cujos estatutos são definidos pelo Decreto nº 20/92 

de 8 de Fevereiro (ENAPOR, 2005). 

A estrutura da ENAPOR consiste em dois portos principais (com autonomia de gestão) 

que recebem o tráfico internacional, o Porto da Praia na ilha de Santiago e o Porto 

Grande na ilha de S. Vicente, onde se encontram os escritórios principais da empresa, e 

sete outros pequenos portos (um em cada ilha habitada) que operam como portos 

nacionais (ENAPOR, 2005). 

O Porto Grande de S. Vicente é o segundo porto mais importante de Cabo Verde em 

mercadoria movimentada (a seguir ao porto da Praia) e o primeiro em tráfego de navios 

e passageiros, desempenhando um papel importante na recepção e distribuição de todo o 

movimento comercial das ilhas vizinhas em particular e de Cabo Verde em geral. 

Para além dos equipamentos necessários ao desempenho dos serviços prestados pela 

ENAPOR, a empresa possui 5 rebocadores (Tabela 4.1) preparados para trabalhar dentro 

e fora do porto nas áreas de reboque de alto mar, atracação/desatracação, combate a 

incêndio e busca e salvamento e pretende adquirir um novo rebocador, com 2 900 CV e 

4,5 metros de calado, equipado com material de combate a incêndios e poluição por 

hidrocarbonetos. 

Tabela 4.1 - Características dos rebocadores da ENAPOR (Fonte: ENAPOR, 2005). 
 

 
Comprimento 

fora a fora 
(m) 

Tonelagem de 
Arqueação 

Bruta 

Calado a 
ré (m) 

Potência 
(HP) 

Tracção 
Máxima 

(toneladas) 

Autonomia 
(milhas 

náuticas) 

Monte Cara 34,5 429 4,60 2930 34 2000 

Damão 29,40 165,110 3,843 1200 17 2000 

Cabo Verde 25,00 148,32 3,47 600   7,5 1200 

Atlântico 28,12 132,11 2,90 600   9 900 

Rotterdam 28,12 132,11 2,90 600   9 900 
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O porto tem a sua implantação numa pequena parte da baía do Mindelo (Figura 3.4), 

possui três molhes unidos pelo cais de acesso (Figura 4.10 e 4.11) em forma de um “F” 

invertido, totalizando 1 750 metros de cais com profundidades entre os -3,5 e os -12 

metros (ENAPOR, 2005), com as seguintes características técnicas: 

Tabela 4.2 - Características técnicas das infra-estruturas do Porto Grande (Fonte: ENAPOR, 2005). 
 

Molhe Cais 
Comprimento 

(metros) 
Largura 
(metros) 

Profundidade 
(metros) 

02 01 315,05 15,00 -11,50 

02 02 315,05 15,00 -11,50 

01 03 235,00 50,00 -12,00 

01 04 235,00 50,00 -12,00 

Acesso 05 100,00 15,00 -8,50 

Acesso 06 122,00 25,00 -6,50 

Acesso 07 60,00 25,00 -4,50 

Acesso 08 106,75 25,00 -3,50 

A 120,00 45,00 -4,00 

B 50,00 25,00 -4,00 
Terminal de 
Passageiros 

C 65,00 55,00 -4,00 

 

 

 
Figura 4.10 - Plano do Porto Grande (Fonte: ENAPOR, 2005). 
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2. Terminal de cabotagem 
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Figura 4.11 – Vista geral do terminal comercial (2001). 

O Porto Grande dispõe de um cais de pesca (Figura 4.12) com 240 metros de 

comprimento, com profundidades entre os -3 e os -4,8 metros, e um terrapleno de 3 

hectares, onde estão localizados os armazéns frigoríficos com 6 000 toneladas de 

capacidade e temperaturas entre os -25 ºC e os 0 ºC (ENAPOR, 2005).  

 
Figura 4.12 - Cais de Pesca (2001). 
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Possui ainda um terminal de cabotagem (Figura 4.13), para carga de mercadorias e de 

passageiros, concebido fora do porto comercial. O terminal possui 230 metros de 

perímetro de acostagem subdivididos em 3 postos de atracação para navios de 

cabotagem e uma rampa roll-on/roll-off, uma ampla área de manobra e circulação do 

tráfego de mercadorias e de passageiros, com cerca de 5 000 m2, zona administrativa, 

parque de estacionamento de viaturas e vias de acesso de passageiros e de viaturas 

(ENAPOR, 2005). 

 
Figura 4.13 - Terminal de cabotagem (2004). 

Os cais de atracação do Porto Grande estão equipados com instalações para o 

fornecimento de diversos produtos em toda a sua extensão e os navios fundeados ou 

atracados podem ser abastecidos por batelões (ENAPOR, 2005). 

Em 2001 foram movimentados no Porto Grande 1 807 navios, 178 065 passageiros e 

131 821 toneladas de mercadorias de longo curso e ainda 97 097 toneladas de 

mercadorias de cabotagem, perfazendo um total de 228 918 toneladas. No que diz 

respeito aos combustíveis, em 2001 foram movimentadas 139 388 toneladas de 

combustível líquido a granel, sendo 113 826 de longo curso e 25 562 em cabotagem 

(Lopes, 2002a). 

Segundo nota do Administrador-delegado para o Porto Grande, citada pelo jornal digital 

“Paralelo14” de 02-07-2004, em 2003, o porto movimentou 463 575 toneladas de 

mercadorias e 179 025 passageiros inter-ilhas, desempenhando um papel fundamental 

na vida económica e social da cidade do Mindelo e da ilha de S. Vicente.  
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A ENAPOR armazena as mercadorias de importação de acordo com o Decreto-lei 

nº 60/93 de 2 de Novembro que aprova o regulamento de exploração dos portos de Cabo 

Verde. A armazenagem é feita nas embalagens de origem dos produtos em 5 armazéns 

cobertos (7 000 m2) e numa área descoberta (30 620 m2) disponibilizada pelo porto 

(Brito, 2002). 

   
Figura 4.14 - Vista do parque de contentores (2001). 

Os óleos são armazenados em armazém próprio, e em função de maior ou menor 

quantidade(s) utilizam-se tambores ou vasilhames de plástico. O gasóleo é armazenado 

num tanque metálico suspenso e a gasolina em tambores de 209 litros (Gomes, 2000). 

Os resíduos sólidos dos navios são recolhidos pelos camiões municipais de recolha de lixo 

e depositados na lixeira municipal. Os óleos usados resultantes da mudança dos óleos de 

viaturas e outras máquinas da empresa são armazenados em tambores e entregues à 

AGV. 

Na área do porto não existem bocas-de-incêndio, dependendo a administração portuária 

da assistência dos bombeiros municipais para fazer face a uma situação de emergência. 

Todavia, existem planos para o estabelecimento de protocolos de cooperação entre as 

várias entidades localizadas nas imediações do porto, com vista ao investimento numa 

melhor capacidade de combate a incêndios, o que já tem acontecido na prática. 
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4.7 - Fundeadouro para embarcações de recreio 

A baía do Mindelo encontra-se numa das mais importantes rotas da navegação de recreio 

do mundo, no entanto ainda não possuiu as infra-estruturas portuárias necessárias para 

o acolhimento de embarcações de recreio. As embarcações que visitam a ilha contam 

com um espaço para fundear dentro da baía, sendo o abastecimento de água e 

combustível possível a partir do novo cais de pesca e o abastecimento de mantimentos é 

feito em terra junto dos comerciantes locais. 

 
Figura 4.15 - Vista sobre o fundeadouro da baía do Mindelo (2004). 

Não existe um sistema de recolha de resíduos. Os donos das embarcações são 

responsáveis pela recolha e entrega dos resíduos por eles gerados; muitos colocam os 

resíduos nos contentores existentes em terra, outros lançam-nos ao mar, fora da área do 

porto. O mesmo se passa com os resíduos líquidos das referidas embarcações. Este facto 

é agravado pela fraca fiscalização exercida pela Capitania dos Portos do Barlavento. 

Desde 2002 que funciona uma pequena marina junto ao terminal de passageiros 

explorada pela empresa Lutvmar Lda. (Figura 4.16). A referida infra-estrutura tem 

capacidade para 15 embarcações de recreio e está permanentemente lotada. 

Existem duas propostas para a operação de marinas de recreio na baía do Mindelo: a) a 

empresa Lutvmar Lda. propõe-se transformar o cais da alfândega numa marina com 

capacidade para 120 postos de atracação; b) construção de uma grande marina oceânica 

na zona compreendida entre a ENACOL e a ONAVE. 
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Figura 4.16 - Vista da marina operada pela Lutvmar Lda. (2005). 

4.8 - Mercado de peixe  

Na cidade do Mindelo existe um mercado de peixe municipal, cuja manutenção é da 

responsabilidade da CMSV, onde se realiza a venda dos produtos da pesca à população. 

 
Figura 4.17 - Aspecto geral do exterior do mercado de peixe (2004). 
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O mercado está ligado à rede pública de abastecimento de água, mas nas suas torneiras 

não corre água pelo que no processamento do pescado (feito no acto da compra) é 

utilizada água do mar, que regra geral é proveniente do mesmo local onde são lançados 

os efluentes líquidos do mercado (o mercado de peixe não está ligado à rede municipal 

de esgoto). 

4.9 - ENACOL 

Em 1979, tendo em conta a crise energética que se verificava a nível mundial, foi criada 

a 15 de Dezembro, pelo Governo de Cabo Verde de então através do Decreto-lei 

nº 122/79 (publicado no Boletim Oficial nº 50), a ENACOL - Empresa Nacional de 

Combustíveis. Em 1996 deu-se início ao processo de privatização da ENACOL, que levou 

à compra de 32,5 % das acções por parte da Portuguesa PETROGAL (GALP Energia) e de 

32,5 % por parte da Angolana SONANGOL. O processo de privatização culminou em 1998 

com a transformação da empresa numa Sociedade Anónima de capitais públicos 

(ENACOL, 2001). 

A ENACOL comercializa gás butano, gasolina, gasóleo, petróleo e lubrificantes para o 

mercado interno através de uma vasta rede de agentes e distribuidores em todas as 

ilhas; gasóleo, fuel óleo e intermediates para bancas marítimas através de uma frota de 

batelões, rebocadores e camiões cisternas que operam ao largo e no cais do Porto 

Grande do Mindelo; e jet-A1 a partir da ilha do Sal e brevemente no novo aeroporto da 

Praia na ilha de Santiago para a aviação nacional e internacional. A empresa tem uma 

capacidade de armazenagem de 14 000 toneladas de gasóleo, 14 000 toneladas de 

gasolina e 20 000 m3 de jet-A1. 

   
Figura 4.18 - Vista geral das instalações da ENACOL em S. Vicente (2003). 
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Em S. Vicente a descarga é feita por tubagem (multiproduto) dos navios directamente 

para os tanques de armazenagem do terminal da ENACOL (Figura 4.19), de onde os 

produtos são levados por barcaças para os pequenos navios tanques que abastecem as 

outras ilhas. São feitos cerca de 150 movimentos de navios inter-ilhas para a distribuição 

de combustível (DHV Consultants BV, 1999). 

 
Figura 4.19 - Terminal da ENACOL (2004). 

Os resíduos resultantes da manutenção da maquinaria e das caldeiras de vapor, assim 

como da limpeza dos tanques de armazenagem (de 2 em 2 anos), são enviados para a 

AGV, enquanto que os resíduos sólidos gerados (embalagens) pela empresa são enviados 

para a lixeira municipal. 

A ENACOL possui duas velhas caldeiras utilizadas na produção de vapor para o processo 

de bombagem do fuel óleo, que constituem uma importante fonte de poluição 

atmosférica da cidade do Mindelo. 

Apesar de demonstrar preocupações ambientais e de higiene e segurança no local de 

trabalho, a empresa não tem um plano de emergência nem tem procedimentos 

ambientais implementados com carácter obrigatório. 
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4.10 - ONAVE 

A ONAVE – Oficinas Navais de S. Vicente era um pequeno estaleiro pertencente ao 

estado de Cabo Verde, criado em 1995 com o objectivo de dar resposta e cobertura à 

demanda de serviços de reparação e construção naval na actividade pesqueira de 

Barlavento e não só. Paralelamente, a ONAVE prestava serviço a embarcações de recreio, 

nomeadamente veleiros e iates, que cruzam o atlântico (ONAVE, 2005).  

Dentro dos terrenos da ONAVE funcionam outras empresas cujas actividades estão 

ligadas à fundição de ferro, à construção e reparação naval em madeira e fibra de vidro, 

construções metálicas, comércio de fibras e resinas, carpintaria, oficinas de 

metalomecânica e produção de elementos para construção civil.  

A liquidação da empresa foi concluída no presente ano (Decreto-lei nº 4/2005). O destino 

do complexo da ONAVE e os espaços adjacentes, incluindo espaços, estruturas e 

terrenos, é segundo as directivas da tutela (Ministério da Economia, Crescimento e 

Competitividade) a preparação de todo o espaço e orla marítima para lançamento de um 

concurso internacional de concessão para implementação de projectos marítimo-

turísticos (ONAVE, 2005). 

 
Figura 4.20 - Aspecto geral dos terrenos da ONAVE (2004). 
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Segundo Gomes (2000) os resíduos sólidos produzidos pela empresa (cerca de 3 

bidões/mês ≈ 600 litros) eram recolhidos pelos serviços municipais e depositados na 

lixeira municipal e os efluentes produzidos não eram tratados antes de serem lançados 

na rede de esgoto. A qualidade do ar na empresa não era a mais aconselhável, devido 

aos gases libertados pelos produtos utilizados na construção das embarcações e à falta 

de ventilação adequada das instalações. 

Verificava-se a necessidade da empresa adoptar medidas para a implementação de 

procedimentos adequados para a protecção do ambiente e para a higiene e segurança no 

local de trabalho. Com a extinção da ONAVE tais problemas deixaram de se colocar, 

permanecendo por resolver a questão da requalificação dos terrenos ocupados pela 

empresa. 

4.11 - Cais de pesca 

Foi inaugurado em 2001 um novo cais de pesca, vocacionado sobretudo para o apoio a 

embarcações de pesca artesanal. No cais são fornecidos os seguintes serviços: água, 

combustível, gelo e congelação e armazenagem do produto desembarcado. 

O cais de pesca tem um espaço onde se poderá proceder à venda directa do pescado, 

podendo ser transformado numa lota de primeira venda caso esse sistema venha a ser 

implementado no país. 

  
Figura 4.21 - Aspecto geral do cais de pesca (2003). 

As embarcações de recreio podem utilizar os serviços disponibilizados no cais de pesca, 

nomeadamente abastecimento de água potável, combustível e gelo. 
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Figura 4.22 – Pescador tratando das redes (2003). 

4.12 - Zona industrial do Lazareto 

Na última década foi estabelecida na Zona do Lazareto, a sul da baía do Mindelo, a nova 

zona industrial da ilha (Figura 3.4) dotada da necessária infra-estruturação para a 

instalação das novas unidades industriais que se venham a fixar na ilha, ou mesmo para 

as unidades já existentes que venham a ser transferidas. 

O local escolhido, a meia distância entre o porto e o aeroporto pode ser interpretado 

como um sinal da nova estratégia de desenvolvimento traçada para a ilha. 

Nesta área já se encontram algumas empresas de confecções (vestuário e calçado); a 

empresa de transformação e conserva de pescado FRESCOMAR; as instalações da 

CAVIBEL com capacidade de produção de refrigerantes, enchimento e lavagem de 

vasilhames; e, a central eléctrica do Lazareto (ELECTRA). 

4.13 - Outras actividades 

Existem outras actividades na cidade do Mindelo, que apesar de não estarem instaladas 

na linha de costa, deverão ser tidas em conta, pois a sua actividade tem impacto no 

ambiente da ilha: a SOCASA - Sociedade Cabo-Verdiana de Sabões, a Sociedade Cabo-

Verdiana de Tabacos, a FAMA – Fábrica de Massas de Cabo Verde, a SODIGÁS - 

Sociedade Industrial de Gases, entre outras. 
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5 - PRESSÕES E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

5.1 - Pressões ambientais na baía do Mindelo 

Tendo em atenção a descrição feita no capítulo anterior identificaram-se 9 grandes 

grupos de actividades no litoral da baía do Mindelo, aos quais pode-se fazer corresponder 

determinadas pressões ambientais, que podem ser de três tipos: 

a) Resultantes da ocupação do espaço; 

b) Resultantes do consumo de recursos, nomeadamente combustíveis fósseis, água 

e matéria prima; 

c) Resultante dos resíduos e efluentes produzidos. 

As actividades identificadas constituem uma pressão directa e irreversível no ambiente 

que se traduz na ocupação física dos terrenos pelas instalações e infra-estruturas 

necessárias ao seu desenvolvimento. 

O consumo de recursos - água, energia e matérias primas – significa uma forte pressão 

sobre o ambiente, uma vez que se tratam de recursos escassos na ilha. A água utilizada 

é toda dessalinizada o que implica um grande consumo de combustíveis fósseis, que por 

sua vez depende na sua totalidade da importação. Também o consumo de matérias 

primas depende da importação externa. 

Nessa medida o impacto resultante da produção de água dessalinizada e energia e do 

transporte das mercadorias apresenta-se sob a forma de emissão de gases com impacto 

na atmosfera e implicação na alteração do clima. 

As actividades identificadas no litoral da baía do Mindelo produzem efluentes e resíduos 

que, se não forem devidamente captados e tratados antes de se proceder ao seu destino 

final, poderão contaminar os solos e/ou o meio marinho. 

A Tabela 5.1 apresenta as pressões identificadas para cada uma das actividades 

referenciadas na baía do Mindelo e o tipo de impactos que são exercidos no ambiente 

envolvente. Este levantamento foi feito apenas para os impactos directos, com destaque 

para os resíduos e emissões poluentes. Embora o consumo de recursos naturais também 

implique pressões ambientais relevantes, não se fez esse inventário tendo em conta que 

apresenta menos relevância para o âmbito deste trabalho, focado na gestão do litoral. 
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Tabela 5.1 - Tipos de actividades e pressões identificadas na orla marítima da cidade do Mindelo. 
 

ACTIVIDADE ENTIDADE 
PRESSÃO 

Resíduos/Efluentes/Outros 
TRATAMENTO/DESTINO IMPACTO 

Sucatas metálicas Vendidos às oficinas Poluição do solo 

Resíduos sólidos de ferro 
Vendidos a uma empresa de 
fundição 

Poluição do solo 
Poluição atmosférica 

Areias impregnadas com tintas anti-
vegetativas 
Areias impregnadas com óleos 
usados 
Desperdícios dos materiais de 
construção 
Resíduos das embarcações 
Resíduos dos tanques de carga 

Lixeira municipal Poluição do solo 

Óleos usados 
Lamas 
Resíduos dos tanques de combustível 

Recolhidos em bidões e enviados 
para a AGV 

Poluição do solo 

Esgotos dos navios 
Outros resíduos líquidos 

Lançados na rede de esgoto 
Poluição do meio 
receptor 

Águas de lavagem e limpeza 
Lançadas no mar após passarem 
por um sistema de decantação 

Poluição marinha 

Tintas e resinas 
Derrames 

 
Poluição do solo 
Poluição marinha  

Ruído  Poluição sonora 

CABNAVE 

Dispersão de poeiras com origem na 
areia utilizada na decapagem dos 
cascos  

 Poluição atmosférica 

Resíduos sólidos 
Recolhidos pelos serviços 
municipais e depositados na 
lixeira municipal 

Poluição do solo 

Efluentes 
Não são tratados antes de serem 
lançados na rede de esgoto 

Poluição do meio 
receptor 

Libertação de gases 
Directamente para a atmosfera e 
dentro das instalações 

Poluição atmosférica 

Óleos usados 
Tintas e resinas 
Derrames 

 
Poluição do solo 
Poluição marinha 

C
o

n
st

ru
çã

o
 e

 r
e
p

a
ra

çã
o

 n
a
v
a
l 

ONAVE 

Ruído  Poluição sonora 

Resíduos dos combustíveis utilizados 
Recolhidos em tambores e 
enviados para a AGV 

Poluição do solo 

Resíduos dos óleos usados nos 
motores 
Efluentes resultantes da 
dessalinização, lavagem e limpeza 
das instalações 

Lançados sem pré-tratamento no 
esgoto 

Danos na ETAR 
Poluição do solo 

Gazes produzidos na queima dos 
combustíveis 

Lançados directamente na 
atmosfera 

Poluição atmosférica 

Elevados níveis de ruído no interior e 
no exterior das instalações 

 Poluição sonora 

Efluente resultante da limpeza anual 
das tubagens 

O efluente é neutralizado antes 
de ser lançado no mar 

Poluição marinha 

P
ro

d
u

çã
o

 d
e
 e

le
ct

ri
ci

d
a
d

e
 e

 d
e
 

á
g

u
a
 d

e
ss

a
li
n

iz
a
d

a
 

ELECTRA 

Salmoura (60 mg/l) a 50 ºC Lançado directamente no mar Poluição térmica 
Águas de lavagem, limpeza, 
processamento do pescado e 
descongelação 

Rejeitadas directamente no mar Poluição marinha 

Óleos usados 
Armazenados em bidões e 
enviados para a lixeira municipal 

Poluição do solo 
INTERBASE 

Emissão de gases de amónia Directamente para atmosfera Poluição atmosférica 
Águas de lavagem do pescado 
Águas de lavagem as instalações 

Lançadas no mar Poluição marinha 

Mercado 
de peixe 

Resíduos sólidos 
Desperdícios / rejeição de pescado 

Depositados nos contentores 
municipais 

Poluição do solo 

 Esgotos das embarcações 
Esgotos do porto  

Poluição do meio 
receptor 

 Lixos das embarcações 
Óleos usados  

Poluição do solo 

Acidentes  Poluição marinha P
ro

ce
ss

a
m

e
n

to
, 

co
n

g
e
la

çã
o

, 
 

a
rm

a
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e
m

 e
 c

o
m

e
rc
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za

çã
o
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e
 

p
e
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a
d

o
 

Cais de 
pesca 

Derrames  
Poluição do solo 
Poluição marinha 

Óleos usados Enviados para a AGV Poluição do solo 
Resíduos resultante da limpeza dos 
tanques de armazenagem Armazenado em tanques próprios Poluição do solo 

 Embalagens / Recipientes 
Acidentes  

Poluição do solo 

Derrames  
Poluição do solo 
Poluição marinha 
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 e
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m
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p
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d
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s 
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o
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SHELL 

Águas residuais 
Lançadas no mar sem pré-
tratamento Poluição marinha 



Caracterização ambiental e proposta de gestão integrada para o litoral da cidade do Mindelo (S. Vicente – Cabo Verde) 

Marina N’Deye Pereira Silva Pág. 85/124

 
Tabela 5.1 (cont.) - Tipos de actividades e pressões identificadas na orla marítima da cidade do Mindelo 

 

ACTIVIDADE ENTIDADE PRESSÃO 
Resíduos/Efluentes/Outros 

TRATAMENTO/DESTINO IMPACTO 

Resíduos resultantes da 
manutenção da maquinaria e da 
caldeira de vapor 
Óleos usados 

Enviados para a AGV Poluição do solo 

Resíduos resultantes da limpeza dos 
tanques de armazenagem 

 Poluição do solo 

Resíduos sólidos gerados pela 
empresa (embalagens) 

Enviados para a lixeira municipal Poluição do solo 

Gases emitidos pelas caldeiras 
Lançados directamente na 
atmosfera 

Poluição atmosférica 

Acidentes  Poluição do solo 
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 e
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ENACOL 

Derrames  
Poluição do solo 
Poluição marinha 

Esgotos das embarcações 
Esgotos do porto 

 
Poluição do meio 
receptor 

Óleos usados resultantes da 
mudança de óleos de viaturas e 
outras máquinas 
Resíduos dos tanques de 
combustível 

Armazenados em tambores e 
enviados para a AGV 

Poluição do solo 

Resíduos sólidos dos navios 
Resíduos sólidos do porto 
Resíduos das cargas 

Recolhidos pelos camiões 
municipais e depositados na lixeira 
municipal 

Poluição do solo 

 A
ct

iv
id

a
d

e
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a
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m

a
-

p
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á
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a
 

ENAPOR 

Acidentes 
Derrames  

Poluição do solo 
Poluição marinha 

Esgotos das embarcações  
Poluição do meio 
receptor 

 Derrames  
Acidentes  

Poluição do solo 
Poluição marinha 

N
á
u

ti
ca

 d
e
 

re
cr

e
io

 

L
u

tv
m

a
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L
d

a
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F
u

n
d

e
a
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o
u
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Resíduos sólidos 
Depositados nos contentores 
municipais 

Poluição do solo 

Rejeitadas sem pré-tratamento na 
rede de esgoto Águas residuais 
Fossas sépticas 

Poluição do solo 

Óleos usados 

Armazenados em bidões e 
enviados para a AGV 
Lixeira municipal 
Guardados em tambores e 
enterrados num aterro dentro das 
instalações da empresa 

Poluição do solo 

Resíduos sólidos 
Recolhido em bidões pelos 
serviços municipais 

Poluição do solo 

Emissão de gases Directamente para a atmosfera Poluição atmosférica 
Ruído  Poluição sonora 

Z
o

n
a
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o
 L

a
za

re
to
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a
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ú
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a
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Resíduos do combustível usado na 
maquinaria e equipamento 

Armazenados em reservatórios 
subterrâneos Poluição do solo 

Emissão de gases e poeira Directamente para atmosfera Poluição atmosférica 
Resíduos sólidos Enviados para a lixeira municipal Poluição do solo 
Óleos usados resultantes do 
processo de moagem 

Armazenados em bidões e 
enviados para a AGV Poluição do solo 

A
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MOAVE 

Águas residuais Não são tratadas 
Poluição do solo  
Poluição marinha 

Esgotos domésticos 
Esgotos industriais 
Esgotos hospitalares 

 
Poluição do meio 
receptor 

Centro urbano e unidades 
turísticas 

Construção civil  
Pressão 
demográfica 

Óleos usados 
Filtros 
Pneus 
Sucata metálica 

 Poluição do solo 

Emissão de gases  Poluição atmosférica 
Parque automóvel 

Ruído  Poluição sonora 
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5.2 - Evidências de impactos antropogénicos no litoral da baía do 
Mindelo 

5.2.1 - Construção e reparação naval 

 
Figura 5.1 - Depósito de sucatas metálicas provenientes 

da construção dos estaleiros da CABNAVE (2003). 

A norte da CABNAVE (ponta de João Ribeiro) encontra-se um depósito de sucatas 

metálicas, cuja origem remonta ao período de construção do estaleiro. 

Os lixiviados desse depósito inevitavelmente já terão entrado no mar e infiltrado nos 

solos com as consequências que daí poderão advir para o meio marinho.  

  
Figura 5.2 - Sucatas de navios na zona da ONAVE (2003). 



Caracterização ambiental e proposta de gestão integrada para o litoral da cidade do Mindelo (S. Vicente – Cabo Verde) 

Marina N’Deye Pereira Silva Pág. 87/124

Evidência da actividade de construção e reparação naval são as sucatas de navios que se 

podem observar na área dos estaleiros da ONAVE (Figura 5.2) e o aspecto abandonado 

dos terrenos da empresa (Figura 5.3).  

  
Figura 5.3 - Aspecto dos terrenos na zona da ONAVE (2003). 

Relativamente aos produtos utilizados na construção e reparação naval, nomeadamente 

as tintas anti-vegetativas, e apesar de internacionalmente a tendência ser de abandono 

da aplicação de tintas anti-vegetativas com compostos de tributil estanho (TBT) no casco 

das embarcações (nomeadamente nas embarcações de comprimento inferior a 25 

metros), a ONAVE à semelhança da CABNAVE (conforme pedido dos clientes) continua a 

utilizar este tipo de produto. 

São várias as referências feitas por técnicos do INDP e pela imprensa que apontam para 

a diminuição das espécies na baía do Mindelo e na praia da Lajinha e entre as causas 

sugeridas encontra-se a utilização de tintas anti-vegetativas com compostos de TBT nos 

cascos dos navios. É evidente que este aspecto não resulta apenas da actividade de 

construção e reparação naval em si, mas também da actividade marítimo-portuária do 

Porto Grande do Mindelo. 

Com efeito, a nível internacional, são vários os estudos que evidenciam os efeitos nocivos 

do TBT na vida marinha (IMO, 2002); nomeadamente deformações nas conchas de 

ostras (Ostreidae sp), alterações sexuais (imposex) em lapas (Nucella lapillus), respostas 

imunológicas e neurotóxicas e efeitos genéticos em várias espécies marinhas. 

5.2.2 - Produção de electricidade e água dessalinizada 

A norte da praia da Lajinha encontra-se a unidade de produção de água dessalinizada da 

ELECTRA. O principal efluente desta unidade de produção, constituído por uma salmoura 

(60 mg/l) com temperaturas da ordem dos 50 ºC, é lançado directamente no mar. 
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Apesar de não haver estudos sobre o impacto da produção de água dessalinizada no 

arquipélago, existem relatos na imprensa nacional e junto do hospital da cidade do 

Mindelo de alguns casos que se supõe terem sido causados por esta actividade 

(problemas de pele; organismos marinhos mortos), nomeadamente após descargas de 

efluentes resultantes do processo de limpeza e desincrustação dos equipamentos da 

unidade de dessalinização.  

5.2.3 - Processamento, congelação e armazenagem de pescado 

O impacto desta actividade é sobretudo de natureza orgânica, derivada dos resíduos de 

pescado e das águas residuais provenientes das lavagens quer dos produtos quer das 

instalações. 

Conforme pode-se constatar as águas residuais do mercado de peixe são lançados 

directamente no mar (Figura 5.4). 

  
Figura 5.4 - Esgoto do mercado de peixe lançado 

directamente para a baía (2003). 
Figura 5.5 - Processamento de pescado feito na orla 

marítima (2003). 
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5.2.4 - Actividade marítimo-portuária, armazenagem e comercialização de 
combustíveis e náutica de recreio 

Foram encontrados vestígios de carvão nos materiais dragados do fundo do porto e na 

área reclamada pelo porto para construção do parque de contentores (DHV Consultants 

BV, 1999) e também nas amostras recolhidas durante o cruzeiro oceanográfico realizado 

entre 07 de Março e 02 de Abril de 2001 pelo Naval Oceanographic Office (2001). 

Tal facto deve-se à intensa actividade de carga e descarga de carvão que decorreu na 

segunda metade do século XIX na ilha de S. Vicente (o depósito de carvão situava-se 

onde hoje são as instalações da ENACOL).  

Ao longo da linha de costa, nomeadamente junto ao mercado de peixe e na praia da 

Galé, é possível encontrar destroços de antigos cais que permaneceram até aos nossos 

dias como resultado da intensa actividade marítimo-portuária verificada no século XIX 

(Figura 5.6). 

  

  
Figura 5.6 – Vestígios de antigos pontões (2003 e 2004). 
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Figura 5.7 - Destroços de navios (2001 e 2003) 

Também é evidência da actividade marítimo-portuária na área da baía do Mindelo a 

existência (no mar e na costa) de vários destroços de navios que aí encalharam, 

aguardam remoção por parte das autoridades competentes (Figura 5.7). 

 
Figura 5.8 - Destroço de navio no meio da baía do Mindelo (2004). 
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Apesar dos referidos destroços já fazerem parte do cartão turístico da baía, existe a 

questão referente à contaminação que os mesmos produzem: em resultado das cargas e 

dos combustíveis transportados pelas referidas embarcações, numa primeira fase, e da 

degradação dos materiais de que são construídas as embarcações, numa fase posterior. 

Outra questão a ter em conta tem a ver com a falta de sinalização dos destroços 

afundados/encalhados o que tem implicações na segurança da navegação (Figura 5.8). 

Verifica-se que alguns desses destroços, os que se encontravam junto ao litoral na zona 

da Galé, foram removidos mas permanecem depositados em cima da praia (Figura 5.9). 

 
Figura 5.9 - Destroços de navios depositados em cima da praia (2004). 

A principal ameaça de poluição proveniente da actividade marítimo-portuária deve-se à 

lavagem de tanques em alto mar levada a cabo pelos petroleiros que cruzam as águas 

cabo-verdianas de norte para sul, à parte da potencial poluição ocasionada por acidentes 

com navios. Com efeito, é frequente encontrar-se bolas de alcatrão no areal das praias 

do arquipélago. Em S. Vicente os ventos e correntes predominantes empurram os 

resíduos para as praias: na baía das Gatas na parte norte da ilha e na baía de S. Pedro, 

próximo ao aeroporto, têm sido relatadas situações de contaminação da praia (com bolas 

de alcatrão) e do pescado. 
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Outra potencial fonte de poluição resulta das operações de trasfega de hidrocarbonetos 

dos navios para os tanques de armazenagem da SHELL e da ENACOL, onde poderão 

ocorrer derrames acidentais devido a falha nos procedimentos e a deficiências nos 

equipamentos. 

Aliás, algumas das pessoas contactadas, aquando das visitas efectuadas para recolha de 

informação, fizeram referência a coimas passadas pela DGMP quer a entidades que 

operam no Porto Grande quer a navios que aí aportam, precisamente devido à ocorrência 

de derrames durante as operações de rotina dos mesmos. 

Foram reportados alguns incidentes durante as operações de carga e descarga das velhas 

barcaças da ENACOL que não estão equipadas de acordo com os requisitos modernos, 

tendo a empresa inclusivamente pago algumas coimas. 

Exemplo de um derrame de combustível na baía do Mindelo ocorreu na madrugada do 

dia 14 de Outubro de 2003, que segundo informações veiculadas pela imprensa (Arena, 

2003) terá tido origem num dos tanques de armazenagem da ENACOL. O produto 

derramado (que se julga tratar de Fuel Oil 180 cst – fuel pesado) atingiu a zona que vai 

desde as instalações da ENACOL até a zona da Galé numa extensão de cerca de 2 km, 

tendo a praia da Cova d’Inglesa sido interdita aos banhistas (Brito, 2003).  

 
Figura 5.10 – Localização dos tanques de armazenagem da ENACOl (2004). 
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Este acidente serviu para demonstrar a vulnerabilidade da baía do Mindelo relativamente 

a incidentes testa natureza, quer sejam provenientes dos navios quer das instalações em 

terra. 

Com efeito foi com espanto que se verificou que a ENACOL não foi capaz de accionar um 

plano de emergência e de pôr as autoridades competentes ao corrente da situação, que 

por sua vez tiveram dificuldade em disponibilizar os meios necessários para se proceder 

à limpeza da zona afectada (nomeadamente equipamento de protecção das equipas no 

terreno - botas, luvas e máscaras de protecção). 

Outra origem de derrames são as avarias nas condutas que ligam os cais às instalações 

de armazenagem. Exemplo disso foram os dois derrames que ocorreram em Setembro 

de 2004 como resultado de avarias nas condutas da SHELL dentro das instalações do 

Porto Grande (Brito, 2004). Existem suspeitas de que os derrames estão a acontecer de 

uma forma continuada, uma vez que se detecta cheiro de combustível no ar e são 

encontradas pequenas manchas de óleo, como foi o caso das que surgiram na praia da 

Lajinha.  

Outro aspecto da pressão exercida pela actividade marítimo-portuária tem a ver com os 

encalhes de navios que demandam o Porto Grande e que poderão originar contaminação 

do ambiente marinho devido ao derrame quer das suas cargas quer dos combustíveis. 

No dia 20 de Abril de 2004, cerca das 23 horas, o cargueiro “Ranita Naree” com 158 

metros de comprimento, carregado com 16 mil toneladas de cereais e 486 toneladas de 

combustível, entrou na baía do Porto Grande e em vez de se dirigir para o fundeadouro 

descaiu para sul da baía (junto ao Morro Branco) onde veio a encalhar, pondo em risco o 

produto que trazia num dos tanques de combustível. 

Este incidente veio mais uma vez provar a incapacidade, em termos de meios navais, da 

autoridade portuária em lidar com o problema. Com efeito os dois rebocadores 

disponíveis no Porto Grande revelaram-se com pouca potência para efectuar a manobra 

de desencalhe, o terceiro rebocador, o Monte Cara, com maior potência, mais uma vez 

encontrava-se em reparação.  

A baía do Mindelo constituiu um excelente ancoradouro para as embarcações de recreio 

que aí aportam para se abastecerem ou para conhecerem a ilha. No entanto a ausência 

de um sistema de recolha de resíduos e efluentes das embarcações de recreio que 

demandam o Porto Grande constituiu uma fonte permanente de poluição da baía, já que 

a recolha dos resíduos e efluentes das embarcações de recreio que fundeiam na baía do 

Mindelo é da responsabilidade dos donos das mesmas, assim como a colocação dos 

resíduos nos contentores existentes nas margens. 
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5.2.5 - Centro urbano, parque automóvel e actividade industrial em geral 

A situação actual verificada no Mindelo, resulta não só da exploração dos recursos vivos 

e não vivos como também da introdução no meio marinho de resíduos sólidos e/ou 

líquidos. Apesar de não haverem provas concretas de quais as fontes, torna-se evidente 

que alguma coisa se está a passar na baía do Mindelo e na praia da Lajinha, sobretudo 

atendendo aos recentes relatos de blooms de algas, peixes mortos e problemas de pele 

nos banhistas. 

Num estudo feito por Gomes (2000) o autor concluiu que existem já alguns indicadores 

que apontam para a poluição das águas costeiras das zonas onde estão implantadas 

algumas das empresas por ele auditadas.  

Gomes (2000) procedeu à recolha de amostras (10) na zona litoral do Mindelo, desde a 

margem sudoeste da baía (proximidades do Lazareto) até à margem nordeste 

(proximidades da CABNAVE). 

Dos resultados obtidos o autor verificou que as amostras apresentam elevados valores de 

amoníaco e nitritos. Estes compostos não fazem parte da composição normal da água do 

mar, ou pelo menos não ocorrem habitualmente em concentrações tão altas. São 

compostos normalmente encontrados em efluentes domésticos não tratados, pelo que a 

sua presença poderá ser um indicador da existência de uma fonte de contaminação 

terrestre. 

O autor (Gomes, 2000) concluiu que o processo de eutrofização (crescimento de algas 

marinhas com o consequente consumo do oxigénio dissolvido e posterior morte das algas 

e demais organismos por carência de oxigénio) que se observa na baía do Mindelo, junto 

do cais da Alfândega, se deve à saída de emergência da ETAR da cidade situado nesse 

local; aliado ao facto da recente construção do terminal de passageiros ter provocado 

uma alteração no padrão de circulação das águas da baía o que teve um impacto directo 

no balanço de nutrientes e na oxigenação da baía. 

Alguns técnicos contactados referem como explicação para esse facto a existência de 

uma saída de emergência da ETAR na baía do Mindelo, outros ainda referem o facto da 

circulação das águas dentro da baía ser reduzida, situação que se agravou com a 

construção do terminal de cabotagem. Esses factos fazem com que haja um excesso de 

nutrientes que provoca um crescimento acelerado de algas verdes que depois de mortas 

produzem um cheiro intenso e desagradável. 
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Da observação feita durante as duas visitas efectuadas à ilha no âmbito do presente 

trabalho, foi possível confirmar visualmente e por conversas mantidas com algumas 

pessoas o fenómeno de eutrofização. A sua resolução passará certamente pela redução 

da carga de nutrientes descarregada na baía, embora a forma mais eficiente de alcançar 

este objectivo seja merecedora de estudos ulteriores, quer ao nível da monitorização do 

local, quer ao nível das soluções de tratamento. 

 
Figura 5.11 - “Lagoa” formada pelo esgoto quando a estação de bombagem do Monte está 

avariada (2003). 

Outro problema que se pode constatar tem a ver com o deficiente funcionamento de uma 

das estações de bombagem da ETAR, o que provoca o vazamento do esgoto e a 

formação de uma “lagoa” de dimensões consideráveis dos dois lados da estrada que liga 

a cidade ao aeroporto, no local situado em frente às instalações do cais de pesca e do 

INDP (Figura 5.11). 

Evidência da pressão humana no ambiente da ilha e que com certeza tem efeitos no 

ambiente marinho e costeiro da ilha (sobretudo devido às escorrências) tem a ver com o 

destino que é dado aos resíduos das oficinas de reparação automóvel (sucatas de 

automóveis, óleos usados, pneus usados) e aos escombros de obras de construção civil. 

Ao longo da linha de costa, de sul para norte, sobretudo da zona da Galé até às 

instalações da ENACOL, mercado de peixe e em frente à Avenida Marginal (cais da 

Alfândega), são visíveis amontoados de resíduos domésticos, aí colocados pelos 

habitantes da cidade perante a passividade dos órgãos municipais (Figura 5.12). 
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Figura 5.12 - Aspecto geral da linha de costa onde são visíveis os amontoados de lixo doméstico (2003). 

5.3 - Conflitos de utilização da linha de costa 

As situações de conflito potencial são evidenciadas pela simples observação da 

distribuição das actividades bem como das instalações que lhes servem de suporte. 

No centro dos conflitos encontram-se dois recursos: o espaço - os terrenos em terra 

(objecto de ocupação através da construção de infra-estruturas urbanas, industriais, 

portuárias e turísticas) e o plano de água (factor de desenvolvimento das actividades 

marítimo-portuárias, náutica de recreio, pesca, produção de água dessalinizada, turismo 

e actividades de lazer). 

São várias as actividades que utilizam o mesmo recurso, podendo-se estabelecer 

algumas relações de benefício mútuo ou de conflito potencial conforme as interacções 

que se estabelecem entre elas sejam respectivamente sinergéticas e complementares ou 

competitivas e antagonistas. 
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As duas primeiras constituem situações de interacção positiva, sobretudo ao nível 

económico, ou seja as actividades beneficiam mutuamente pelo facto de utilizarem o 

mesmo recurso ou ocuparem áreas próximas no terreno. 

As interacções competitivas ou antagonistas constituem situações de conflito potencial 

que resultam em perdas quer para o ambiente quer para as actividades propriamente 

ditas, representando “deseconomias”. 

A Tabela 5.2 apresenta uma tentativa de relacionar as actividades identificadas no litoral 

da cidade do Mindelo, procurando identificar o tipo de relação que se poderá estabelecer 

entre elas (duas a duas) relativamente à ocupação do espaço em terra e à utilização do 

plano de água constituído pela baía. 

Tabela 5.2 – Tipos de potenciais interacções entre as actividades identificadas no 
litoral da cidade do Mindelo. 
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Construção e 
reparação naval    n/a ☺  n/a  

Produção de 
electricidade e de 

água dessalinizada 
  n/a     

Processamento, 
congelação, armazenagem e
comercialização de pescado

 n/a      

Armazenagem e 
comercialização de 

produtos petrolíferos 
 n/a   ☺ ☺ ☺  

Actividade 
marítimo-portuária ☺   ☺  ☺ ☺  

Náutica 
de recreio ☺ n/a  ☺ ☺  n/a  

Actividade 
industrial em geral    ☺ ☺    

Centro urbano e 
unidades turísticas       

Legenda: ☺ interacção complementar;  interacção competitiva;  interacção 
antagonista; n/a não se aplica. 

Da análise dos resultados identificaram-se várias situações de conflito potencial, 

protagonizadas pelas interacções consideradas como antagonistas, quer para a ocupação 

do espaço quer para a utilização do plano de água. 
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Para a ocupação do espaço em terra destacam-se as seguintes interacções consideradas 

antagonistas entre o centro urbano e unidades turísticas e: 

- A construção e reparação naval – proximidade das instalações da CABNAVE à 

praia da Lajinha; proximidade das instalações da ONAVE ao centro urbano e à 

zona de praias da Cova d’Inglesa (dependendo da utilização que se vier a definir 

para esse local e que presentemente já constitui um dos locais de lazer da 

cidade). 

- A armazenagem e comercialização de produtos petrolíferos - proximidade das 

instalações de armazenagem da SHELL e da ENACOL ao centro urbano da cidade 

do Mindelo, com as consequências que daí poderão advir em caso de acidente. 

- A actividade marítima-portuária - área portuária e as áreas de lazer circundantes 

(praia da Lajinha e a baia do Mindelo e Avenida Marginal) e mesmo com o 

perímetro urbano da cidade do Mindelo. 

Quanto a interacções positivas consideraram-se as seguintes situações de 

complementaridade relativamente à ocupação do espaço em terra: 

- A actividade marítimo-portuária e a construção e reparação naval e a 

armazenagem e comercialização de produtos petrolíferos. 

- A náutica de recreio e a construção naval, a armazenagem e comercialização de 

produtos petrolíferos e a actividade marítimo-portuária. 

- A actividade industrial em geral e a armazenagem e comercialização de produtos 

petrolíferos, a actividade marítimo-portuária. 

No que diz respeito à utilização do plano de água constituído pela baía do Mindelo 

identificaram-se como potenciais relações de conflito as seguintes situações de 

interacção consideradas como antagonista: 

- A produção de electricidade e de água dessalinizada e a construção e reparação 

naval: efeito da actividade de construção e reparação naval realizada pela 

CABNAVE no local onde a ELECTRA faz a captação de água para dessalinização. 

- A armazenagem e comercialização de produtos petrolíferos e a produção de 

electricidade e de água dessalinizada: efeito dos potenciais derrames com origem 

nos navios tanques que utilizam o Porto Grande e a baía do Mindelo para 

abastecerem as empresas petrolíferas no local onde a ELECTRA faz a captação de 

água para dessalinização; e o processamento, congelação, armazenagem e 

comercialização de pescado: efeito dos potenciais derrames provenientes das 

instalações petrolíferas quer no mercado de peixe quer do novo cais de pesca. 
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- A actividade marítima-portuária e a produção de electricidade e de água 

dessalinizada: efeito da potencial poluição com origem nos navios que operam no 

Porto Grande no local onde a ELECTRA faz a captação de água para 

dessalinização; e o processamento, congelação, armazenagem e comercialização 

de pescado: efeito da potencial poluição com origem nos navios que operam no 

Porto Grande quer no mercado de peixe quer do novo cais de pesca. 

- A náutica de recreio e a produção de electricidade e de água dessalinizada: efeito 

da potencial poluição com origem nas embarcações de recreio no local onde a 

ELECTRA faz a captação de água para dessalinização; e o processamento, 

congelação, armazenagem e comercialização de pescado: efeito da potencial 

poluição com origem nas embarcações de recreio quer no mercado de peixe quer 

do novo cais de pesca. 

- O centro urbano e unidades turísticas e a construção e reparação naval: 

proximidade das instalações da CABNAVE à praia da Lajinha; e o processamento, 

congelação, armazenagem e comercialização de pescado: localização do mercado 

de peixe, no centro da cidade, e os problemas que o facto deste não se encontrar 

ligado à rede de esgotos representam para a baía e o litoral da cidade do Mindelo; 

e a armazenagem e comercialização de produtos petrolíferos: efeito dos potenciais 

derrames com origem nos navios tanques e nas instalações petrolíferas no litoral 

da cidade do Mindelo; e a actividade marítima-portuária - efeito da potencial 

poluição com origem nos navios que operam no Porto Grande no litoral da cidade 

do Mindelo. 

Relativamente ao plano de água foram identificadas as seguintes relações positivas, 

constituídas por interacções do tipo complementar: 

- A construção e reparação naval e a actividade marítimo-portuária. 

- A armazenagem e comercialização de produtos petrolíferos e a actividade 

marítimo-portuária e a náutica de recreio e a actividade industrial em geral. 

- A actividade marítima-portuária e a náutica de recreio e a actividade industrial em 

geral. 

As consequências dos conflitos de uso reflectem-se na qualidade da água do mar: 

- Captada para dessalinização e produção de água para consumo humano; 

- Para utilização balnear e recreativa; e 

- Como suporte para a actividade piscatória (neste caso o estudo da circulação 

marítima dentro da baía e a sua ligação com o oceano aberto é de extrema 

importância). 
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Figura 5.13 – Localização das actividades identificadas no litoral da cidade do Mindelo (2004). 
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6 - PROPOSTA PARA A GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA COSTEIRA 

6.1 – Balanço e perspectivas 

Da observação feita é possível constatar que a zona litoral da cidade do Mindelo, 

enquadrada pela sua baía, apresenta sinais evidentes de falta de ordenamento e gestão 

integrados. 

O ordenamento do litoral da cidade do Mindelo deverá ter em conta a importância 

ambiental e paisagística da baía, com efeito a baía do Mindelo faz parte do Clube das 

mais belas baías do mundo (www.world-bays.com), clube esse que tem como objectivo 

promover os associados pela partilha de problemas comuns e incentivar as respectivas 

populações a reconhecer o imenso valor e a dimensão universal da sua herança. 

O crescimento da população de S. Vicente e a sua concentração na cidade do Mindelo 

(cerca de 94 % da população da ilha), aliado ao crescimento do parque industrial da ilha 

traduz-se numa forte pressão antropogénica sobre o ambiente marinho e costeiro da 

ilha, já que o desenvolvimento industrial tem sido feito no limite da área costeira, o que 

torna de extrema importância as questões relativas ao ordenamento do território e à 

gestão das actividades aí desenvolvidas. 

Do levantamento das actividades desenvolvidas na área de estudo verifica-se que a 

cidade do Mindelo constitui um entrelaçado de espaços urbanos, de lazer e de indústria, 

com uma frente de mar comum. Assim, tem-se de norte para sul: zona industrial da 

Matiota e da Lajinha (CABNAVE, ELECTRA); zona de lazer (praia da Lajinha); área 

portuária e respectivo plano de água (Porto Grande, INTERBASE); zona urbana, de lazer 

e de indústria da Avenida Marginal (SHELL, MOAVE, mercado de peixe, baía do Mindelo); 

zona industrial a sul da baía (ENACOL, ONAVE, cais de pesca); zona de lazer (praia da 

Galé e da Cova d’Inglesa) e zona industrial adjacente (SHELL e parque industrial do 

Lazareto). 

A gestão integrada de uma área pressupõe o conhecimento do que nela existe em termos 

de recursos, actividades e usos, o que permitirá identificar as potencialidades, os 

constrangimentos, os problemas e os conflitos de utilização, devendo-se elaborar e 

implementar planos de desenvolvimento e de ordenamento onde deverão estar definidos 

os objectivos de desenvolvimento, de ordenamento e de gestão das actividades a 

realizar. 
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6.2 – Modelo proposto 

Para resolução dos problemas identificados considera-se necessário a implementação de 

um programa de gestão integrada da zona em estudo que contemple pelo menos os 

seguintes aspectos: 

- Criação de uma entidade gestora ou coordenadora envolvendo todos os actores, 

que tenha por missão garantir a implementação e integração das medidas de 

gestão que se venham a aprovar. 

- Participação dos utilizadores da área costeira, partes interessadas e público em 

geral. 

- Sistema de gestão de resíduos, com destaque para os resíduos perigosos. 

- Reforço do sistema de saneamento básico municipal. 

- Prevenção e combate à poluição marítima. 

- Avaliação do estado actual da qualidade da água da baía. 

- A formação e o treino na área ambiental (para além da área específica de 

intervenção dos colaboradores), saúde e a segurança no local de trabalho. 

- Procedimentos ambientais e a escolha das melhores práticas por parte das 

empresas. 

- A legislação e os instrumentos de gestão. 

- Desenvolvimento e expansão do Porto Grande e reformulação do sector marítimo-

portuário. 

O programa de gestão integrada da área costeira deverá integrar todos os instrumentos 

de gestão existentes para a zona, e se necessário propor a elaboração de novas figuras 

de gestão ou a reformulação das existentes. O referido programa deverá ser coordenado 

por uma entidade gestora, cuja nomeação não dependa dos ciclos eleitorais, no qual 

estarão representados todas as entidades com interesses ou com jurisdição na zona 

costeira, assim como as associações não-governamentais e cívicas, devendo ainda prever 

um mecanismo que permita a participação da população em geral. 

Deverão ser definidos a tutela e o mandato da entidade gestora, assim como as 

competências da mesma. A referida entidade integrará um órgão representativo (onde 

terão assento as partes interessadas) e um secretariado técnico com funções de gestão, 

planeamento e apoio técnico. 

A entidade gestora deverá deliberar em matérias como a definição dos níveis de 

descargas de poluentes e emitir pareceres consultivos, com carácter vinculativo ou não, 

dependendo das matérias em apreço, nomeadamente na definição das infra-estruturas 

prioritárias (privadas ou públicas), planos de desenvolvimento, pedidos de financiamento, 

especificações para os termos de referência para os EIA ou estudos prévios aos EIA. 
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O programa de gestão integrado deverá dar atenção à questão da localização das 

indústrias, nomeadamente a actual localização do silo da MOAVE (risco de explosão de 

pó) e os tanques de armazenagem da SHELL e da ENACOL (risco de explosão e/ou 

derrame). Na opinião da autora deverá ser feito um estudo para analisar a viabilidade da 

mudança das referidas instalações para locais fora da área urbana da cidade, 

nomeadamente para a nova zona industrial. 

É evidente que o custo da deslocação e o facto dessas actividades dependerem da 

proximidade ao porto poderão constituir um impedimento à sua deslocação. Nesse caso 

deverão ser postas em prática medidas para acautelar os riscos inerentes à manutenção 

dessas mesmas. 

A tabela 6.1 apresentada as acções que deverão ser postas em prática no âmbito do 

modelo de gestão proposto, com vista a fazer face aos problemas identificados.  

Tabela 6.1 – Acções a tomar, no âmbito do modelo de gestão integrado proposto, para dar resposta aos 
problemas identificados. 

 

Problemas Medidas Acções 

Óleos usados e 
resíduos oleosos 

- Elaborar planos de prevenção e de contingência para tratamento de derrames 
de óleo, fugas e armazenagem 

- Instalar sistemas de separação óleo-água 
- Recolher e enviar os óleos usados e resíduos oleoso para a AGV 

Resíduos sólidos 

G
e
st

ã
o

 d
e
 r

e
sí

d
u

o
s 

- Construir um aterro para ferro velho 
- Melhorar a gestão das lixeiras e aterros 
- Recolher e depositar os resíduos sólidos na lixeira municipal 
- Melhorar o sistema municipal de recolha de resíduos sólidos 
- Recolher os resíduos dos navios 
- Elaborar um estudo com vista à retirada dos resíduos da CABNAVE (Figura 

5.2) 

Águas residuais 

S
a
n

e
a
m

e
n

to
 

b
á
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- Instalar sistemas de pré-tratamento de águas residuais nas empresas 
- Ligar à rede de esgotos as empresas que ainda não o fizeram  
- Ligar todas as unidades industriais à ETAR 
- Promover a recolha e o pré-tratamento dos efluentes antes de entrarem na 

rede de esgoto 
- Reforçar o sistema de saneamento básico municipal 
- Redimensionar a ETAR 
- Analisar e monitorizar a qualidade das águas costeiras 

Derrames 

P
re

v
e
n

çã
o
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b
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- Inspeccionar periodicamente os tanques de armazenagem e as canalizações 
- Implementar planos de contingência e combate a derrames (no mar e em 

terra) 
- Inspeccionar periodicamente as máquinas e as canalizações 
- Implementar plano de formação e treino dos colaboradores nas empresas 
- Substituir os depósitos de combustível mais antigos por novos (de chapa 

dupla) 
- Considerar zonas de segurança à volta depósitos de armazenagem de 

combustível 

As acções aqui propostas poderão ter várias fontes de financiamento, nomeadamente as 

próprias empresas, o Governo e as entidades que cooperam com o país nas mais 

diversas áreas de intervenção, como o BM (Banco Mundial), o BAD (Banco Africano de 

Desenvolvimento), o BADEA (Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África), 

a União Europeia, os principais países doadores (Holanda, Portugal, Suécia, USA, entre 

outros) e o BEI (Banco Europeu de Investimento). 
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6.3 – Medidas para implementação do modelo 

6.3.1 - Gestão de resíduos 

A recolha, armazenagem e tratamento das águas oleosos dos navios e os óleos usados 

nos diversos tipos de motores e máquinas constituem um grave problema, pelo que é 

necessário implementar um sistema de gestão de resíduos oleosos que contemple: a 

sensibilização do público alvo, a recolha, o armazenamento, o tratamento, o destino final 

dos resíduos e um sistema de taxas de retorno e/ou penalizações. 

A campanha de sensibilização, patrocinada pelas autoridades ambientais, deverá dar 

ênfase à problemática da necessidade de recolha e tratamento dos óleos usados, 

evitando a deposição descuidada desses produtos e a sua infiltração no solo, protegendo 

dessa forma os solos, as águas subterrâneas e o meio marinho. 

Segundo a DHV Consultants BV (1999) a capacidade de recolha dos óleos usados, 

produzidos em terra, foi estimada em 1 000 toneladas por ano, cerca de 25 % dos 

lubrificantes vendidos na ilha; este facto deixa uma pergunta no ar: o que acontece aos 

restantes 75 %? Não é possível comparar estes dados com os fornecidos pela Tabela 3.4, 

o evidencia a necessidade de implementação de um sistema de inventariação das 

quantidades de óleos usados e resíduos oleosos produzidos.  

Em relação à capacidade de recolha de águas oleosas, foi estimado um volume de 

3 000 m3 por ano. Com um conteúdo em óleo de 1 a 2 % do volume, facilmente é 

possível reduzir esse valor para 100 m3 após desidratação, pelo que é fortemente 

recomendado o investimento em unidades de desidratação (DHV Consultants BV, 1999). 

Com vista a pôr cobro à prática que tem vindo a vingar até ao momento (o abandono 

inadequado dos óleos usados) o estudo levado a cabo pela DHV Consultants BV (1999) 

sugere a implementação de uma taxa, paga no acto da compra dos óleos e lubrificantes, 

que seria reembolsada após a entrega de pelo menos 25 % da quantidade do óleo usado. 

O sistema de gestão de resíduos deverá integrar uma solução que ponha fim à actual 

situação de armazenagem por tempo indefinido dos óleos usados e resíduos oleosos 

recolhidos pela AGV. 

Para tal é urgente estudar a viabilidade (técnica e económica) de implementação de uma 

unidade de regeneração ou reciclagem de óleos usados que seriam reutilizados após o 

tratamento, respectivamente como lubrificante ou como combustível. O estudo deverá 

também contemplar a valorização energética dos óleos usados e o destino a dar aos 

óleos e resíduos oleosos que não possam ser regenerados nem valorizados 

energeticamente. 
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Relativamente à gestão e tratamento de óleos usados é urgente investir na 

implementação das conclusões e recomendações saídas do Workshop sobre Gestão e 

Tratamento de Óleos Usados (UCP-PRCRI, 2002), realizado em Fevereiro de 2002 na 

cidade do Mindelo, nomeadamente: 

- Formação e treino de meios humanos para a operação desse sistema; 

- Sensibilização do público em geral para a recolha de óleos usados; 

- Implementação de um registo de resíduos; 

- Recolha (ou aceitação) pelo vendedor; 

- Instituição de centros de armazenagem, apoiando a visão estratégica da AGV; 

- Unidades de armazenagem e desidratação apropriadas; 

- Definição das opções a instituir para o destino a dar aos óleos usados recolhidos; 

- Produção de legislação adequada que obrigue as empresas distribuidoras de 

derivados de hidrocarbonetos a fazer a recolha e o tratamento de óleos usados, 

instituindo o princípio de utilizador-pagador revertendo as referidas verbas para a 

recolha, armazenagem e tratamento dos óleos usados; 

- Implementação de um sistema de taxas de retorno e penalizações. 

A redução dos óleos usados e resíduos oleosos passa igualmente por se considerar a 

utilização de energias alternativas como sejam a energia eólica e solar. 

Em S. Vicente existem 3 unidades de energia eólica localizadas no Mindelo, com uma 

capacidade de 0,9 MW e que produzem cerca de 10 % da energia gerada nesta ilha, o 

que representa uma redução no consumo de combustíveis fósseis superior a 

800 toneladas/ano (ANMCV, 2003). Esta forma de energia é também utilizada na 

bobagem da água para agricultura dos poços em zonas rurais. 

A energia solar é explorada através de painéis fotovoltaicos para alimentação de faróis, 

funcionamento de telefones e bombas de água e iluminação em zonas rurais remotas. 

Muito recentemente passou a ser utilizada também em instalações hoteleiras e 

habitações das zonas urbanas, essencialmente para o aquecimento de água (ANMCV, 

2003). 

Em relação aos resíduos dos navios a disponibilização e exploração de uma barcaça para 

a recolha desse tipo de resíduos (dentro da baía) seria de grande utilidade, em conjunto 

com a recolha efectuada nos cais de atracação. Essa actividade deve ser assegurada pela 

autoridade portuária em regime de concessão a uma associação do género da AGV ou 

mesmo a uma empresa privada vocacionada para a recolha e tratamento desses 

resíduos. 
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De acordo com a Convenção MARPOL 73/78 os navios deverão ter o seu próprio sistema 

de separação de óleo-água, tanques de lastro segregado e tanques com capacidade para 

armazenar as águas residuais e os lixos até chegarem ao próximo porto. Por outro lado, 

os portos, ainda segundo a referida convenção, deverão ter meios portuários de recepção 

dos resíduos gerados pelos navios bem como dos resíduos da carga. 

Os navios da frota nacional, devido às suas dimensões e ao seu raio de acção não são 

abrangidos pela norma acima referida, o que aliado ao facto dos portos não se 

encontrarem equipados leva a que não se ponha de lado a hipótese de ocorrência de 

situações de imersão de lixo dos navios nas águas nacionais. 

A ENAPOR deve insistir junto das embarcações para que os resíduos sejam entregues no 

porto, para tal deverá instalar equipamentos de recolha e armazenagem de resíduos 

líquidos que deverão ser enviados para a ETAR da cidade. O mesmo se deverá passar em 

relação aos resíduos sólidos que deverão sofrer algum tipo de triagem antes de serem 

enviados para a lixeira municipal. Os óleos usados e as lamas deverão ser encaminhados 

para o sistema de armazenagem e tratamento de óleos usadas (que presentemente vem 

sendo assegurado na medida do possível pela AGV). 

A aprovação do diploma que regula o desenvolvimento de infra-estruturas para a náutica 

de recreio, estabelecendo as obrigações dos concessionários em matéria de exploração 

das marinas, os serviços a prestar aos utentes, as exigências para os projectos de 

construção e as tarifas a cobrar, irá contribuir para o ordenamento desta actividade com 

efeitos visíveis na gestão dos resíduos das embarcações de recreio. 

As autoridades municipais e governamentais deverão incentivar as indústrias a 

procederem à recolha (incluindo a sua separação por tipos e grupos de resíduos) e ao 

correcto encaminhamento dos seus resíduos para as unidades de deposição existentes, 

assim como a utilizarem materiais e produtos recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis. 

Será conveniente começar a pensar-se em unidades de tratamento que ofereçam mais 

do que a mera deposição dos resíduos em aterros (como acontece actualmente nas 

lixeiras municipais). 

6.3.2 – Saneamento básico 

No domínio do saneamento básico e salubridade compete aos municípios estabelecer e 

gerir os sistemas municipais de: abastecimento de água, esgotos, descargas, evacuação 

e reutilização de águas residuais; recolha, tratamento, aproveitamento ou destruição de 

lixos e de limpeza pública; drenagem pluvial; e, controlo da qualidade de água para 

abastecimento público. 
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Relativamente à recolha e tratamento dos resíduos e dos efluentes urbanos é urgente o 

seu reforço e adequação por parte da CMSV, para que se ponha cobro às situações 

ilustradas pelas Figuras 5.5, 5.6, 5.11 e 5.12. 

Deverá ser implementado um plano de monitorização da qualidade ambiental da baía do 

Mindelo que tenha como objectivo a qualidade da água da baía de acordo com as 

diferentes utilizações identificadas no presente estudo: dessalinização e produção de 

água para consumo humano; actividade balnear e recreativa; influência nos recursos 

piscícolas. 

Para delinear o plano de monitorização será necessário levar a cabo uma análise 

preliminar que permitirá avaliar o estado actual da baía do Mindelo no que diz respeito à 

qualidade da água e do ecossistema, identificar as situações de contaminação e escolher 

quais as medidas de tratamento/gestão a implementar, de modo a dar resposta aos 

conflitos de uso identificados. Os resultados da análise preliminar irão permitir a definição 

dos parâmetros a analisar no plano de monitorização. 

A Tabela 6.2 apresenta os parâmetros que deverão ser objecto da análise preliminar. 

Tabela 6.2 – Objectivos e parâmetros do estudo de avaliação preliminar do estado actual da baía do Mindelo 
(Fonte: Ferreira et al., 2005; CCDR Algarve, 2005; Directiva Quadro da Água). 

 
Objectivo Parâmetros a analisar Origem da informação 

Qualidade da água 
• Uso balnear 
• Para produção de água para 

consumo humano 
(dessalinização) 

- Coliformes totais 
- Coliformes fecais 
- Estreptococos fecais 

- Campanha de amostragem 
(junto à costa) 

- Dados históricos da unidade de 
dessanilização 

Descarga de poluentes 
• Domésticos / ETAR 
• Industriais 

- Oxigénio dissolvido 
- Material particulado em suspenção 
- Nutrientes (N, P) 
- Metais pesados 
- Hidrocarbonetos 
- Outros poluentes relacionados com 

a actividade industrial desenvolvida 
(pesquisar poluentes por sector: 
por exemplo segundo lista EPER) 

- Campanha de amostragem 
- Instituições de investigação 

(INDP, ISERCMAR, INIDA) 
- Empresas (ELECTRA) 

Qualidade ambiental a longo 
prazo 

- Sedimento (pesquisa de poluentes, 
designadamente metais pesados) 

- Fauna bentónica (abundância; 
composição da comunidade; 
pesquisa de poluentes 
bioacumuláveis, designadamente 
metais pesados e poluentes 
orgânicos persistentes) 

- Campanha de amostragem 

Risco de eutrofização - Clorofila a 
- Campanha de amostragem (água 

da baía) 

Fauna piscícola 
- Estatística das pescas 
- Capturas (quantidade e 

abundância) 

- Instituições de investigação 
(INDP, ISECMAR) 

- Informação local (inquérito junto 
do cais de pesca e do mercado 
de peixe) 

- Campanha de amostragem 

Caracterização e modelação 
hidrológica 

- Profundidade 
- Estrutura e substrato do leito na 

baía 
- Estrutura da zona intertidal 
- Ondulação e exposição às vagas 
- Direcção das correntes dominantes 

- ENAPOR 
- Instituto Hidrográfico 
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Os pontos de amostragem, o número de amostras e a frequência de amostragem 

deverão ser definidos tendo em conta a localização das actividades identificadas no litoral 

da cidade do Mindelo (com especial atenção aos locais de descarga de efluentes e de 

tomada de água do mar), as condições climatéricas e o regime das chuvas do 

arquipélago. 

Se possível, dever-se-á definir também um ponto de amostragem, cujas condições 

ecológicas sejam idênticas às encontradas na baía mas que se encontre fora da influência 

das actividades identificadas dentro desta baía, que funcionará como termo de 

comparação para a definição dos níveis de qualidade ambiental da baía do Mindelo. 

6.3.3 - Prevenção e combate à poluição marítima 

Devido ao volume de operações de carga e descarga de combustível e às operações 

marítimo-portuárias que se verificam no Porto Grande do Mindelo torna-se necessário a 

elaboração de um plano local de emergência para fazer face a situações de poluição 

marítima por hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas.  

O referido plano deverá fazer parte de um plano regional, no qual a DGMP (ou a entidade 

que vier a assumir as funções de autoridade marítima) desempenhará as funções de 

autoridade nacional competente, correspondendo os restantes níveis do plano às 

capitanias dos portos, às administrações portuárias e às empresas que operam na área 

do domínio público marítimo. 

Em Cabo Verde existiram algumas propostas de planos: 

- Em 1984 a IMO enviou uma missão a Cabo Verde que produziu o relatório 

“Mission Report of the Advisor on Marine Pollution to Cape Verde”, que tinha 

incorporado num dos seus anexos um esboço de Plano Nacional de Contingência 

elaborado pela Direcção-Geral de Marinha e Portos (Soares, 2002); 

- A nível nacional a DGMP elaborou em 1995 uma proposta de Plano Nacional de 

Emergência para Derrames de Petróleo (Lopes dos Santos, 1999); e 

- A nível local a SHELL Cabo Verde tem uma proposta de planos de emergência 

para as suas instalações em S. Vicente, Santiago e Sal (Lopes dos Santos, 1999).  

É urgente retomar as diversas iniciativas existentes com vista à elaboração de um plano 

de contingência regional para a ilha, que incorpore os planos locais (de cada uma das 

entidades que exercem a sua actividade na ilha), por sua vez o plano regional deverá 

estar articulado ao plano de emergência nacional, que deverá conter 3 níveis, local, 

regional e nacional. Esta perspectiva permitirá identificar, adquirir e gerir de uma forma 

eficiente todos os equipamentos e os meios humanos disponíveis. 
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Os planos a definir deverão estabelecer a coordenação, as responsabilidades, os recursos 

necessários, a formação e o treino dos intervenientes e os mecanismos de cooperação. 

Segundo IPIECA (2000) os riscos de um derrame de hidrocarbonetos e a resposta exigida 

podem ser classificados de acordo com a dimensão do derrame e a sua proximidade a 

infra-estruturas operacionais de uma empresa, o que nos conduz ao conceito de nível de 

resposta. Assim, existem planos de contingência para três graus de resposta: 

Nível 1 – Derrames do tipo operacional que podem ocorrer dentro ou nas 

proximidades da empresa, como consequência da sua actividade. As empresas 

deverão estar preparadas para providenciar recursos para responder a um derrame 

deste tipo; 

Nível 2 – Derrames de dimensões consideráveis, nas proximidades de uma 

empresa, em que os recursos de outras empresas, indústrias e agências 

governamentais de combate na área podem ser chamados a intervir numa base de 

ajuda mútua. As empresas e de mais entidades envolvidas podem participar numa 

cooperativa local onde cada membro disponibiliza os seus recursos do nível 1 e tem 

acesso a qualquer equipamento que tenha sido adquirido pela cooperativa;  

Nível 3 – Derrames maiores onde será necessário uma quantidade considerável de 

recursos e que serão suportados por um plano nacional (nível 3) ou a activação da 

cooperação internacional. 

O país deverá estar preparado para dar resposta aos incidentes que se enquadrem no 

nível 1 e 2 de um plano de contingência. O plano de contingência nacional deverá 

contemplar um esquema de coordenação, entre as várias entidades envolvidas 

(ambiente, autoridades marítima e portuária, saúde, protecção civil, ordem pública) a ser 

accionado em caso de acidentes maiores, de forma a dar uma rápida resposta em termos 

de pedido de auxílio internacional, ao abrigo de acordos regionais e de convenções 

internacionais. 

As empresas deverão desenvolver planos de contingência adequados às suas dimensões, 

produto movimentado, localização, risco e outras características específicas da sua 

actividade. Nomeadamente a SHELL e a ENACOL deverão estar preparadas para 

incidentes provocados pela rotura de mangueiras e equipadas para a recolha de 

derrames de cerca de 20 toneladas de hidrocarbonetos. 

A ENAPOR também deve estar equipada de forma a dar resposta aos incidentes que 

ocorram na sua área de jurisdição. A futura expansão do porto sem um plano de 

contingência adequado é impensável. 
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Considera-se que é necessário reunir consenso e esforços à volta da necessidade das 

partes envolvidas partilharem responsabilidades no desenvolvimento e implementação de 

um plano de contingência para o Porto Grande, alargado a toda a baía do Mindelo.  

A Convenção OPRC 90, de que Cabo Verde é parte, reconhece a importância de envolver 

as indústrias petrolíferas e marítimas no estabelecimento de esquemas de resposta a 

incidentes de derrames de hidrocarbonetos e exorta os estados a implementarem planos 

de contingência locais, nacionais e regionais. Na região onde Cabo Verde se insere estas 

iniciativas são incipientes apesar da região estar abrangida pela Convenção Regional 

WACAF 81 para a cooperação na protecção e desenvolvimento do ambiente marinho e 

costeiro das regiões central e ocidental de África de 1981, que inclui o Protocolo sobre 

cooperação no combate à poluição em caso de emergência nas regiões central e 

ocidental de África. 

Segundo notícias veiculadas pela imprensa (Pina, 2004) Cabo Verde terá, no fim de 

2005, um Plano Nacional de Contingência para o Combate à Poluição Marítima. O referido 

plano enquadra-se na reforma da autoridade marítimo-portuária em curso e resultará de 

um projecto geral de segurança marítimo-portuária financiado pela Agência Sueca de 

Cooperação Internacional (ASCI) a ser executado pela administração marítima sueca em 

parceria com a DGMP, ENAPOR e ISECMAR. Do projecto resultará também um Plano 

Nacional de Busca e Salvamento Marítimo. 

Findo o projecto prevê-se que o país passe a contar com dois centros operacionais 

dotados com equipamento e recursos humanos capazes de dar resposta às questões de 

busca e salvamento e de combate à poluição marítima. 

Relativamente aos derrames operacionais que se têm vindo a verificar julga-se ser 

necessário proceder a algum investimento na reparação e/ou substituição das 

canalizações e tanques de armazenagem das empresas que armazenam e comercializam 

combustíveis. 

Deverá ser considerada adopção de medidas com vista a avaliar o efeito da introdução de 

compostos de TBT no meio marinho, a partir das tintas anti-vegetativas utilizadas nos 

cascos dos navios, e à sua eliminação através da adopção das medidas propostas a nível 

internacional pela IMO: a) resolução MEPC 46(30) da IMO que recomenda os estados a 

eliminarem a utilização de tintas anti-vegetativas contendo TBT em casco de navios  (que 

não de alumínio) com menos de 25 metros de comprimento e a eliminarem a utilização 

de tintas anti-vegetativas com uma taxa de eliminação média de TBT de mais de 

4 µg/cm2 por dia; e b) Convenção ANTI-FOULING 2001. 
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6.3.6 - Instrumentos legais (nacionais e internacionais) 

Os problemas encontrados a nível da legislação têm sobretudo a ver com o facto de 

algumas leis fundamentais ainda não estarem totalmente regulamentadas. Exemplo disso 

é o facto da elaboração dos planos de ordenamento do território previstos na Lei de 

Bases do Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico ainda não estar 

completa; alguns aspectos da Lei de Bases do Ambiente que ainda não estão 

regulamentados; ou ainda o atraso verificado na elaboração dos planos de ordenamento 

das ZDTI, assim como na aprovação do Plano Director da Zona Costeira da DGMP. 

No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável é necessário integrar a componente 

ambiental no processo de planeamento e ordenamento do território, dando seguimento 

ao preconizado no V PND(2002-2005) em matéria de ordenamento do território, 

nomeadamente elaborando e implementando os PDM (apenas 41 % dos Municípios têm 

os seus planos finalizados), os planos de desenvolvimento urbano, os planos detalhados, 

os planos municipais de ordenamento do território, os planos de ordenamento do 

território, os esquemas regionais de ordenamento do território, o esquema nacional de 

ordenamento do território, os planos de gestão das ZDTI e das ZRPT, os planos de 

gestão das zonas costeiras, os planos de gestão dos parques industriais e 

regulamentando a lei de bases do ordenamento do território e planeamento urbanístico. 

O funcionamento de um plano municipal, tal como preconizado no PDM1999-2001 de S. 

Vicente, que reconhece a necessidade de adopção de uma política ambiental no 

município, traduzida num Plano Municipal de Meio Ambiente (SEPA, 2000), em 

articulação com instituições do poder central com responsabilidades na área do ambiente 

e do ordenamento do território contribuirá em grande medida para uma melhor gestão 

dos resíduos efluentes urbanos e industriais.  

A elaboração e implementação dos planos de gestão ambiental nos municípios, onde se 

priorizem as acções como informação/formação e sensibilização, em sintonia com os 

diferentes planos das instituições do poder central, deverá contribuir para a resolução 

dos problemas ambientais mais prementes que afectam as diversas ilhas. 

Considera-se necessária a revisão da legislação do sector das pescas de forma a 

introduzir os princípios do desenvolvimento sustentável assim como os princípios do 

Código de conduta para uma pesca responsável (responsabilidade, princípio da precaução 

e da equidade intergeracional), assim como os princípios consagrados em outros tratados 

internacionais subscritos pelo Estado Cabo-verdiano. Tais actualizações teriam 

implicações significativas na partilha dos benefícios e na aplicação dos princípios do 

desenvolvimento sustentável. 
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O esforço que tem vindo a ser feito para que os tratados internacionais a que Cabo Verde 

aderiu, que contribuem para a gestão e conservação do meio marinho nos mais diversos 

domínios, sejam transpostos para o seu ordenamento jurídico e os procedimentos 

preconizados pelos mesmos sejam implementados, tem que continuar a ser apoiado. 

6.4 - Áreas para futuros estudos 

No futuro para além de dar continuidade ao que já vem sendo desenvolvido e 

implementado em termos de gestão e ordenamento da orla costeira torna-se necessário 

um melhor e maior conhecimento do que existe no local em termos ambiental, social e 

económico. 

Nessa medida considera-se de extrema importância a recolha e actualização de uma 

série de dados relativa aos mais diversos aspectos abordados no presente trabalho, com 

vista à produção de informação de base para a tomada de decisão: 

- A criação de uma base de dados nacional da legislação de carácter ambiental 

existente no país. 

- A análise e monitorização das águas costeiras. 

- O estabelecimento de indicadores ambientais que possibilitem a comparação 

espacial e temporal. 

- A identificação e quantificação do tráfego marítimo que circula na ZEE nacional 

(tipificando e quantificando as mercadorias e os navios). 

- O inventário dos meios existente para dar resposta a situações de derrames 

acidentais. 

- A avaliação de risco das empresas. 

Por outro lado, para uma maior consciencialização dos diferentes actores da gestão 

integrada da área costeira é importante implementar programas de educação ambiental 

dirigidos a todos os níveis da administração pública, empresarial, representantes da 

sociedade civil e público em geral. 

Incentivar a troca de informação através da implementação de programas de 

investigação e desenvolvimento que fomentem a cooperação local, nacional, regional e 

internacional é outro aspecto importante a desenvolver com vista a um maior 

conhecimento das áreas a gerir e à integração e compatibilização das diferentes fontes 

de informação. 

No decorrer do levantamento das actividades realizadas no litoral da cidade do Mindelo 

foram identificados alguns problemas relativos a emissões atmosféricas e à qualidade do 

ar, assim como ao ruído, cujo tratamento escapa ao âmbito do presente trabalho mas 

para as quais a seguir apresentam-se algumas medidas para as fazer face. 
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Tabela 6.3 – Acções a tomar para dar resposta aos problemas identificados, relativamente ao ruído e a 
emissões atmosféricas e qualidade do ar. 

 
Problema Acções 

Ruído 
- Incentivar a utilização de equipamento de protecção pessoal 
- Incentivar a utilização de materiais e equipamentos que reduzam a produção de ruído 

Emissões 
atmosféricas e 
qualidade do ar 

- Aumentar a altura das chaminés 
- Instalar filtros ou outro material de retenção das partículas e gazes 
- Instalar novas tubagens e válvulas de escape 
- Instalar ventiladores para circulação do ar dentro das instalações 
- Melhorar o stock de sobressalentes para a maquinaria (reduz o ruído, emissão de gazes 

e fugas de óleo) 
- Implementar plano de inspecções às máquinas 
- Reparar ou substituir os queimadores 
- Incentivar a utilização de combustíveis com baixo teor de óxidos de azoto e enxofre e 

compostos orgânicos voláteis 
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7 - CONCLUSÃO 

Devido à sua localização geográfica e às suas características peculiares relativamente ao 

clima, geologia e ecologia Cabo Verde pode ser considerado um arquipélago único entre 

os demais arquipélagos atlânticos, e, consequentemente apresenta problemas ambientais 

específicos. 

A especificidade do arquipélago aliada às acções nefastas dos factores climáticos e 

antropogénicos têm contribuído para a degradação dos recursos naturais, pelo que é 

necessário a adopção de medidas que garantam uma gestão sustentável e integrada dos 

recursos naturais. 

Apesar do esforço que se tem vindo a desenvolver no país com vista ao ordenamento dos 

diversos sectores de actividades com implicação directa no uso dos recursos ambientais, 

nota-se que existe uma falta de integração das diversas políticas existentes. Os vários 

sectores de desenvolvimento do país ainda trabalham de costas voltadas, esquecendo-se 

de que as mudanças introduzidas num sector muito dificilmente deixarão de afectar 

outros sectores. 

Relativamente à gestão das áreas costeiras a falta de integração das políticas ainda é 

mais visível. O Plano Director da Zona Costeira (PDZC) da Direcção-Geral de Marinha e 

Portos (DGMP) reflecte o conceito que erradamente é aplicado quando se definem as 

fronteiras de gestão da área costeira, pondo de lado a interligação dos espaços e das 

actividades. 

A necessidade de pôr cobro a tal facto tem especial importância num país em que, dada 

a dimensão das ilhas, pode-se considerar a totalidade do território como uma área 

costeira. Este facto ainda é mais evidente quando nos referimos à ilha de S. Vicente, 

uma das mais pequenas do arquipélago. 

A utilização insustentável da biodiversidade marinha encontra as suas causas nos 

seguintes aspectos, entre outros: 

- No deficiente enquadramento/ordenamento industrial; 

- Nos desequilíbrios ambientais; 

- Na ineficiência e/ou inexistência de planos de gestão dos espaços ambientais 

criados por lei; 

- Nas precárias condições sócio-económicas do país; 

- Na deficiente fiscalização e/ou aplicação da legislação existente; 

- No deficiente nível de educação ambiental do público em geral. 
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O levantamento das actividades realizadas no litoral da cidade do Mindelo permitiram 

identificar diversas pressões e impactes ambientais, das quais se destacam as seguintes: 

- A produção de óleos usados e resíduos oleosos que, apesar de estarem a ser 

recolhidos, ainda não foi implementado um sistema eficaz para o seu tratamento 

e destino final; 

- Resíduos sólidos que continuam a ser depositados ao longo da linha de costa; 

- Águas residuais de diversas empresas que continuam a ser enviadas para o 

esgotos municipal sem um tratamento prévio;  

- Derrames de produtos petrolíferos provenientes dos navios e dos tanques de 

armazenagem. 

A inventariação das causas das pressões antropogénicas e das entidades a elas 

relacionadas constituiu o ponto de partida para a definição do modelo de gestão 

integrada que se pretende implementar na área costeira, assim como o tipo de entidade 

gestora. Tal entidade não deve ser mais um nível hierárquico ou duplicar competências 

actuais, mas sim  congregar os esforços das entidades já existentes no terreno, fornecer 

informação sobre os problemas encontrados na área costeira, concertar posições, 

delimitar responsabilidades, dirimir potenciais conflitos e permitir planificar as acções a 

tomar. 

O referido modelo deverá dar resposta às questões relativas ao ordenamento das 

actividades desenvolvidas na área costeira; à urbanização e infra-estruturação da área 

costeira; ao desenvolvimento e implementação dos planos de gestão; à cooperação 

regional, nacional e internacional no que diz respeito à troca de informação e aquisição 

de conhecimentos relativos à gestão integrada das áreas costeiras. 

Do modelo de gestão integrada proposto no presente trabalho fazem parte uma série de 

medidas para fazer face às pressões antropogénicas identificadas, das quais destacamos: 

a criação de um sistema de gestão de resíduos, com destaque para os resíduos 

perigosos; o reforço do sistema de saneamento básico; e a implementação ou reforço 

das medidas de prevenção e combate à poluição marinha. 

Para a implementação do referido modelo é de todo conveniente a criação de uma 

entidade gestora cuja a tutela, mandato e competências estejam perfeitamente definidas 

e que não dependam dos ciclos eleitorais. 

Os avanços conseguidos na ilha de S. Vicente em relação à gestão dos resíduos 

domésticos e industriais deverão ser aprofundados e apoiados. Nomeadamente, deverá 

ser dado especial apoio à Associação Garça Vermelha (AGV) pelo seu empenho em prol 

da causa da recolha, armazenagem e destino final dos óleos usados na ilha (e em todo o 

arquipélago). 
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A situação que se verifica actualmente em relação à prevenção e combate à poluição 

marinha por hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas necessita de ser melhorada. 

Acredita-se que a remodelação que se está a verificar no sector marítimo-portuário 

poderá contribuir para essa melhoria, sobretudo se tiver em consideração os seguintes 

aspectos: 

- A ratificação e implementação imediata das convenções internacionais e regionais, 

principalmente as que incluem um quadro de cooperação entre os países para 

situações de emergência; 

- O desenvolvimento e implementação de planos de emergência locais, regionais e 

nacionais; 

- A aquisição de equipamento de combate à poluição; 

- A implementação de um programa de formação e treino de equipas de 

intervenção. 

O desenvolvimento do Porto Grande do Mindelo num porto de transhipment para 

contentores e num porto para navios de cruzeiro internacionais é talvez uma das únicas 

alternativas de desenvolvimento da economia da ilha onde, segundo dados do INE, em 

2002 a taxa de desemprego atingia 17,5 % da população. No entanto tal deverá ser 

cuidadosamente planeado, tendo em linha de conta a integração das questões 

ambientais e a estética da frente ribeirinha da cidade do Mindelo, sob pena de a 

degradação ambiental derrotar o próprio objectivo do turismo de qualidade (um exemplo 

paradigmático das interacções tanto positivas como negativas dos diversos usos da faixa 

costeira). 

O esforço necessário para a implementação das medidas de gestão integrada das áreas 

costeiras deverá ser considerado como uma prioridade política, e não uma questão 

meramente académica, uma vez que se trata de uma importante ferramenta de gestão 

que permite a integração das componentes ambiental, económica e social com vista ao 

desenvolvimento sustentável pretendido para o arquipélago. 

Em conclusão, relativamente aos objectivos propostos aquando da escolha do tema da 

presente dissertação de mestrado considera-se que os mesmos foram cumpridos. 

Como resultado imediato do presente trabalho a autora considera a experiência muito 

enriquecedora, tanto em termos do seu conhecimento pessoal da realidade da ilha de S. 

Vicente e do país, como do ponto de vista profissional. Como comentário final, refira-se 

que se verificaram grandes avanços no que toca à preservação do ambiente no seu todo 

e do meio marinho em particular, nomeadamente a nível institucional e legislativo, 

faltando passar da teoria para a prática. 
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Anexo I - Legislação Cabo-verdiana relativa ao meio ambiente 

Data Diploma Convenções e Acordos 
02/08/1879 Portaria nº196 Regulamento da pesca de coral 
06/02/1880 Decreto nº50 Regulamento da pesca de coral 
21/06/1911 Decreto Regulamento para o exercício da pesca de esponjas. 
19/09/1913 Portaria nº311 Regulamenta a pesca da baleia. 
19/03/1914 Decreto nº343 Regulamenta a pesca da baleia. 

12/03/1937 Decreto nº27560 
Regula o exercício da pesca nas águas territoriais do Império Colonial 
Português. 

02/05/1968 Decreto nº48365 
Aprova o regulamento para o exercício do mergulho amador na área de 
jurisdição marítima. 

10/09/1969 Decreto nº43894 
Regulamento de ocupação e conservação de terrenos nas Províncias 
Ultramarinas. 

26/07/1972 
Diploma Legislativo 
nº10 

Fixa a título experimental, como período de defeso da pesca da lagosta, 
os meses de Julho, Agosto e Setembro. 

31/12/1973 Decreto nº518 
Regulamentação do exercício da pesca desportiva nas províncias 
Ultramarinas. 

06/10/1973 Decreto-Lei nº495 Protecção contra a poluição das águas, praias e margens.  
29/01/1974 Decreto nº19 Comissão de Domínio Público Marítimo. 

00/00/1975  
Adesão ao CILSS – Comité Inter-Estados de Luta contra a Seca no 
Sahel. 

13/12/1975 Lei nº14 Estabelece os limites das águas territoriais da República de Cabo Verde. 

00/00/1977 Despacho 
Cria na dependência directa do Primeiro-Ministro a Comissão de Estudos 
sobre o Direito do Mar 

31/12/1977 Decreto-Lei nº126 Estabelece os limites do mar territorial, águas arquipalégicas e ZEE. 

25/02/1978 Despacho 
Criação da Comissão Nacional do Comité Inter-Estados para a luta 
contra a seca no Sahel (CILSS). 

15/12/1979 Decreto-Lei nº122 Cria a ENACOL - Empresa Nacional de Combustíveis. 

27/03/1980 Decreto nº21 
Criação do Instituto Nacional de Investigação Tecnológica (INIT) cuja 
actividade abrange nomeadamente os domínios de recursos naturais, 
aproveitamento de recursos marinhos, geologia e oceanografia 

20/12/1980 Decreto nº104 Regulamentação da extracção de areia das praias 
31/12/1980 Decreto-Lei nº114 Adopção de providências relativas à protecção de vegetais. 

07/03/1981 Portaria nº13 
Define o limite da margem das águas do mar para efeitos de extracção 
de areias das praias, com a indicação dos concelhos onde esta 
extracção se verifica e respectivos limites. 

07/03/1981 
Decreto Regulamentar 
nº13 

Lista de praias onde é interdita a extracção de areia. 

20/11/1982 Despacho nº41 
Criação da Comissão Nacional do Comité Inter-Estados para a luta 
contra a seca no Sahel (CILSS) 

31/12/1983 Portaria nº106 

Submissão a regime florestal parcial, cuja arborização é de utilidade 
pública, de determinadas áreas, no quadro de tomada de medidas de 
urgência, tendentes à conservação dos solos e da água de áreas cujos 
terrenos vinham sendo sujeitos a uma erosão acelerada e contínua, 
devido ao seu uso indevido. 

18/06/1984 Lei nº41/II 

Aprova o Código de Água, que estabelece as bases gerais do regime 
jurídico de propriedade, protecção, conservação, desenvolvimento, 
administração e uso dos recursos hídricos da República de Cabo Verde. 
Aplica-se a todos os recursos hídricos, à água dessalinizada e às águas 
marítimas interiores e territoriais. 

01/11/1984 Despacho nº54 
Criação de um grupo de trabalho para discutir as propostas de 
pesquisas arqueológicas nas águas nacionais. 

31/12/1984 Lei nº48/II 
Declaração dos achados e os despojos históricos submarinos como 
propriedade do Estado. 

04/06/1985 
Resolução nº29/II da 
Assembleia Nacional 
Popular 

Recomendação ao Governo da adopção da Moção aprovada na 8ª 
Conferência da União dos Parlamentos Africanos, realizada em 1985, 
em Dakar - Senegal, sobre o apelo à coordenação das políticas dos 
Governos na luta contra a seca, a desertificação e a fome em África. 

04/06/1985 
Resolução nº30/II da 
Assembleia Nacional 
Popular 

Recomendação ao Governo da aplicação da Resolução adoptada na 73ª 
Conferência da União Interparlamentar, realizada de 23 a 30 de Março 
de 1985, em Lomé-Togo, sobre a fome, a desertificação e a seca em 
África. 

07/09/1985 Decreto-Lei nº101 

Criação do Instituto Nacional de Investigação Agrária, dotado de 
autonomia administrativa e financeira, tendo como objectivo "promover 
e coordenar em todo o território nacional, a investigação nos domínios 
de interesse para o sector do desenvolvimento rural, nomeadamente 
dos recursos naturais renováveis, da agricultura de sequeiro e de 
regadio, da pecuária, da hidrologia e agroclimatologia, de agronomia e 
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sociologia rural e da tecnologia agrícola", e igualmente extingue o 
Centro de Estudos Agrários. 

16/11/1985 Decreto nº131 
Adesão ao Protocolo anexo à acta final da Conferência de 
Plenipotenciários dos Estados Partes à Convenção Internacional para a 
Conservação do Atum no Atlântico. 

31/12/1985 Portaria nº86 

Delimitação e declaração de utilidade pública, do perímetro florestal do 
Planalto Leste da ilha de Santo Antão, por um lado como principal 
agente responsável pela intercepção dos nevoeiros e infiltração da água 
das chuvas e por outro pela necessidade de combater a erosão, visando 
a conservação dos solos. 

18/03/1987 Decreto-Lei nº17 

Define os princípios gerais da política de aproveitamento dos recursos 
haliêuticos, designadamente normas de acesso aos referidos recursos, 
regras de planificação da sua gestão e de controlo e fiscalização do 
exercício da pesca e actividade conexa e bem assim as medidas de 
política a implementar, na perspectiva do desenvolvimento integrado de 
todo o sector. Dotação do Estado de um quadro jurídico apropriado 
quanto aos princípios que devem reger o exercício da pesca, 
constituindo por outro lado um instrumento de mobilização e orientação 
dos operadores de pescas. 

18/03/1987 Decreto-Lei nº24 Cria o Instituto de Promoção do Desenvolvimento da Pesca Artesanal. 

18/03/1987 Decreto-Lei nº24 

Cria o Instituto Nacional de Investigação das Pescas, como serviço 
responsável pela promoção e desenvolvimento da investigação científica 
no domínio das pescas, competindo-lhe nomeadamente "proceder à 
avaliação permanente dos stocks dos recursos haliêuticos de maior 
interesse para o país". 

01/08/1987 Decreto-Lei nº82 
Estabelecimento de normas de garantia da qualidade dos recursos 
hídricos e de prevenção às doenças de base hídrica. 

03/08/1987 Lei nº17/III Ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

05/09/1987 Decreto nº97 
Estabelece normas de protecção dos recursos haliêuticos, como a 
lagosta, tartarugas marinhas e tunídeos, bem como definição de 
medidas de conservação e fiscalização das actividades de pesca. 

26/12/1987 Decreto nº146 
Aprovação da Convenção relativa à Protecção do Património Mundial 
Cultural e Natural. 

14/09/1989 Decreto nº62 
Regulamentação das actividades referentes à restauração e conservação 
do coberto florestal, visando o restabelecimento do equilíbrio ecológico. 

26/05/1990 Lei nº79/III 

Considera pertencer ao domínio público do Estado e declara como 
Reservas Naturais (zonas de protecção de recursos vivos), a ilha de 
Santa Luzia e todos os ilhéus que integram o arquipélago de Cabo 
Verde, designadamente os ilhéus Branco, Raso, de Santa Maria, Seco ou 
Rombo, de Cima e ilhéu grande, de Curral Velho e Baluarte. 

18/08/1990 Decreto nº65 

Regulamenta a pesca amadora, nas modalidades de pesca de superfície 
e caça submarina, ficando os pescadores amadores sujeitos à 
observância das medidas de protecção dos recursos haliêuticos, 
definidos nomeadamente no Decreto-Lei nº17/87. 

13/10/1990 Decreto nº87 
Regulamentação da elaboração, aprovação e homologação dos planos 
urbanísticos e das figuras de plano urbanístico. 

13/10/1990 Decreto nº88 
Regulamentação da elaboração, aprovação e homologação dos planos 
urbanísticos e das figuras de plano urbanístico. 

29/12/1990 Lei nº102/III 

Estabelecimento das bases do património cultural, em que na Secção 
IVª do Título II, intitulado "Protecção de património natural", se 
considera Património natural: "A Fauna e a Flora ameaçadas de 
desaparecimento ou que constituam espécies raras, as formações 
geológicas particulares, os sítios naturais cuja conservação apresente - 
do ponto de vista paisagístico, ambiental, histórico, científico, pitoresco 
ou lendário - um interesse geral, são considerados e classificados como 
património natural". 

25/01/1991 Portaria nº1-F 

Estabelecimento de um conjunto de regras a observar pelas empresas 
industriais que procedam ao transporte, armazenagem, manuseamento, 
tratamento e evacuação de produtos tóxicos ou perigosos, susceptíveis 
de causar danos ou representar perigos para os trabalhadores, as 
populações, o ambiente ou as próprias instalações industriais e os 
prédios vizinhos. 

20/12/1991 Lei nº21/IV 

Estabelecimento dos objectivos, os princípios, os meios e instrumentos 
básicos e as políticas enquadrantes do desenvolvimento, estipulando-se 
que "O Estado e os municípios devem assegurar que a actividade 
turística se desenvolve com respeito pela exigência de protecção do 
meio ambiente, das reservas naturais, do equilíbrio ecológico e do 
património cultural". 

30/12/1991 
Resolução nº9/IV da 
Assembleia Nacional 

Constituição de uma Comissão Eventual, para apreciação da 
problemática da defesa e protecção do meio ambiente, em Cabo Verde. 
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08/02/1992 Decreto nº20 
Define os estatutos da ENAPOR, empresa pública de administração dos 
portos de Cabo Verde. 

16/04/1992 Decreto-Lei nº33 Cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP). 

20/11/1992 Despacho nº41 
Criação da Comissão Nacional do Comité Inter-Estados para a luta 
contra a seca no Sahel (CILSS) -  

21/12/1992 Lei nº60/IV 

Delimita as áreas marítimas da República de Cabo Verde bem como 
todas as disposições legais contrárias. São consideradas áreas 
marítimas sob a jurisdição da República de Cabo Verde: o mar interior; 
as águas arquipelágicas; a zona contígua; o mar territorial; a zona 
económica exclusiva; a plataforma continental. 

01/02/1993 
Decreto-Legislativo 
nº2/93 

Declaração das áreas identificadas como possuidoras de especial 
aptidão para turismo, estabelecendo os tipos de zonas turísticas 
especiais, as zonas de desenvolvimento turístico integral, as zonas de 
reserva e protecção turística. 

01/02/1993 Decreto-Legislativo nº2

Declaração, com vista à valorização e protecção dos recursos naturais, 
de zonas turísticas especiais, as áreas identificadas como possuidoras 
de especial aptidão para turismo, estabelecendo os tipos de zonas 
turísticas especiais, as zonas de desenvolvimento turístico integral, as 
zonas de reserva e protecção turística. 

16/06/1993 Lei nº85/IV 

Lei de Bases do Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico. 
Define as bases a que devem obedecer o ordenamento do território 
nacional e o planeamento urbanístico dos núcleos de povoamento, 
estabelecendo-se que “o ordenamento territorial e urbano visa melhorar 
a qualidade de vida individual e colectiva dos cidadãos, a protecção do 
meio ambiente e o desenvolvimento equilibrado das regiões mediante a 
elaboração e execução de planos que disciplinem a organização espacial 
das actividades com impacto na ocupação, uso e transformação do 
solo”. 

26/07/1993 Lei nº86/IV 

Lei de Bases da Política do Ambiente. Define as bases de política do 
ambiente, com estipulação dos princípios e objectivos; dos 
componentes ambientais naturais (ar, luz, água, solo e subsolo, flora e 
fauna) e defesa da sua qualidade, dos componentes ambientais 
humanos (paisagem, património natural e construído e poluição), dos 
instrumentos de política do ambiente, licenciamento e situações de 
emergência, organismos responsáveis, direitos e deveres dos cidadãos, 
e penalizações, atribuindo-se ao Governo, no capítulo das disposições 
finais, a obrigação de apresentar anualmente à Assembleia Nacional, 
um relatório sobre o estado do ambiente e ordenamento do território 
em Cabo Verde e de três em três anos, um livro branco sobre o estado 
do ambiente em Cabo Verde. 

21/06/1993 Decreto nº21 

Aprova para ratificação, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, 
adoptada, em 20 de Maio de l992, pelo Comité Inter-governamental de 
Negociação, instituído pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, e 
aberta à assinatura em 5 de Junho de 1992, na Conferência das Nações 
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. 

14/07/1993  
Adesão à Convenção Relativa à determinação das condições de acesso e 
de exploração dos recursos haliêuticos no largo das costas dos Estados 
membros da Comissão Sub-Regional das Pescas.  

16/07/1993 
Resolução nº29/IV da 
Assembleia Nacional 

Aprovação do tratado sobre a delimitação da fronteira marítima entre a 
República de Cabo Verde e a República do Senegal. 

00/09/1993  
Adesão ao Protocolo relativo às modalidades práticas de coordenação 
das operações de vigilância das pescas nos Estados Membros da 
Comissão Sub-Regional das Pescas.  

02/11/1993 Decreto-Lei nº60 Aprova o regulamento de exploração dos portos de Cabo Verde. 

09/05/1994 Decreto-Lei nº32 

Aprovação do Código da Publicidade, em que no estabelecido à 
qualidade de vida, “não é permitida a publicidade com cujas mensagens 
seja nítida ou encapotada a instigação à poluição, sob qualquer 
modalidade comprovada, nomeadamente a sonora e visual, bem como a 
que respeita à degradação do meio ambiente, da fauna, da flora e de 
outros recursos naturais”. 

23/05/1994 
Decreto-Regulamentar 
nº7 

Declaração das Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral. 

20/10/1994 
Resolução nº72/IV da 
Assembleia Nacional 

Aprovação da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, concluída 
em Nova Iorque a 9 de Maio de 1992. 

20/10/1994 
Resolução nº73/IV da 
Assembleia Nacional 

Aprovação da Convenção sobre a Diversidade Biológica, concluída no 
Rio de Janeiro a 5 de Junho de 1992. 

21/10/1994 
Resolução nº. 74/IV da 
Assembleia Nacional 

Aprovação da Convenção de Basileia sobre o controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação. 

03/11/1994 
Resolução nº114/IV da 
Assembleia Nacional 

Ratificação da Convenção revista do CILSS, assinada a 22 de Abril de 
1994. 
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06/02/1995 Decreto-Lei nº5 
Cria o Secretariado Executivo para o Ambiente (SEPA), instituição 
responsável para a condução das acções Governamentais em matéria 
de ambiente. 

08/03/1995 
Resolução nº98/IV da 
Assembleia Nacional 

Ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre a Luta Contra a 
Desertificação nos Países gravemente afectados pela seca e/ou pela 
Desertificação, em particular em África. 

27/06/1995 Lei nº128/IV 

Criação da taxa ecológica (penalização para aqueles que degradem o 
ambiente importando vasilhames não renováveis) que incide sobre o 
valor CIF de mercadorias importadas em embalagens não biodegradável 
e cuja receita é consignada ao saneamento básico e reverte a favor dos 
municípios. 

03/07/1995 Lei nº137/IV 
Autorização ao Governo para legislar sobre alguns crimes contra o 
ambiente e respectivas penas. 

03/11/1995 
Resolução nº114/IV da 
Assembleia da 
República 

Ratificação da Convenção revista do CILSS, assinada a 22 de Abril de 
1994 

26/06/1996 Resolução nº14/V 
Adesão ao Protocolo à Convenção Internacional para a Constituição de 
um Fundo Internacional para a compensação pelos prejuízos devidos à 
poluição por hidrocarbonetos (FUND 92). 

26/06/1996 Resolução nº15/V 
Aprova o Protocolo de 1992 à Convenção Internacional sobre a 
responsabilidade civil pelos prejuízos devidos à poluição por 
hidrocarbonetos de 1969 (CLC 69) 

00/00/1996 Resolução nº8/V 
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional sobre Busca e 
Salvamento Marítimo, de 1979. 

10/12/1996 Decreto nº7 
Adesão ao Protocolo 1978 relativo à Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios, de 1973 (MARPOL 73/78). 

30/12/1996 
Resolução nº38/V da 
Assembleia Nacional 

Adesão à Convenção Relativa à Determinação das Condições de Acesso 
e de Exploração dos Recursos Haliêuticos ao largo das costas dos 
Estados Membros da Comissão Sub-Regional das Pescas, 1993. 

31/12/1996 
Resolução nº39/V da 
Assembleia Nacional 

Adesão à Convenção sobre a Cooperação sub-regional na prática do 
direito de perseguição marítima, 1993. 

10/02/1997 Decreto nº2 
Adesão à Convenção Internacional sobre a responsabilidade civil pelos 
prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos de 1969 (CLC 69). 

31/03/1997 Decreto nº5 
Adesão ao Protocolo de Montreal, relativo às substâncias que 
empobrecem a camada de ozono. 

31/03/1997 Decreto nº6 Adesão à Convenção de Viena para a protecção da Camada de Ozono. 

08/05/1997 Decreto Legislativo nº9 
Revisão do sistema de sanções penais do regime de protecção de 
vegetais.  

20/05/1997 Decreto-Lei nº26 
Regulamentação da importação, comercialização e uso de produtos 
fitossanitários. 

01/07/1997 
Decreto-Legislativo 
nº14 

Desenvolve normas regulamentares de situações previstas na Lei de 
Bases da Política do Ambiente, estabelecendo os princípios 
fundamentais destinados a gerir e a proteger o ambiente contra todas 
as formas de degradação, com o fim de valorizar os recursos naturais, 
lutar contra a poluição de diversa natureza e origem e melhorar as 
condições de vida das populações no respeito pelo equilíbrio do meio. 
Código do Ambiente. Integra 11 capítulos contemplando: 

- Avaliação e Estudo do impacto ambiental (Cap.IIº.) 
- Estabelecimentos perigosos, insalubres ou incómodos (Cap.IIIº.) 
- Resíduos Urbanos, industriais e outros (Cap.IVº.) 
- Recursos Geológicos (Cap.Vº.) 
- Poluição Atmosférica (Cap.VIº.) 
- Ruídos (Cap.VIIIº.) 
- Protecção de espaços naturais, paisagens, sítios, monumentos e 

espécies protegidas (Cap.IXº.) 
- Regime de fiscalização, crimes e contra ordenações (Cap.Xº.) 
- Disposições Diversas (Cap.XI) que compreende: 

Secção I 
Instituições de gestão e protecção do ambiente (Artº.98): 

a. Conselho de Ministros para o ambiente;  
b. Departamento Governamental responsável pela área do 

ambiente;  
c. As comissões Especializadas para o Ambiente criadas pelos 

Municípios. 
Secção II 
Fundo do Ambiente. Em que é criado junto do Departamento 
Governamental responsável pela área do ambiente, uma conta 
especial designado por “Fundo do Ambiente”, constituindo receitas 
do Fundo: 

a. As dotações do Estado;  
b. O produto das multas e coimas aplicadas em virtude de 
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infracções às disposições da Lei de Bases da Política do 
Ambiente, do presente código e dos regulamentos 
complementares;  

c. As taxas previstas no presente diploma e regulamentos 
complementares;  

d. A contribuição financeira das instituições de cooperação 
bilateral, multilateral ou outras para o ambiente;  

e. As doações, heranças e legados.  
As receitas do Fundo do Ambiente são, quanto ao seu destino, 
exclusivamente utilizados para o financiamento das operações de 
restauração do ambiente, acções de informação e formação, 
actividades de luta contra a desertificação e poluições ambientais. 

22/09/1997 
Decreto-Regulamentar 
nº14 

Atribuição à Guarda Costeira as missões de “Prevenir, controlar e 
combater a poluição do meio marítimo”, em colaboração com as demais 
autoridades, bem como de “patrulhar as águas e o espaço aéreo sob a 
jurisdição nacional, incluindo a zona económica exclusiva”. 

23/10/1997 Decreto nº23 

Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Agricultura, 
Alimentação e Ambiente da República de Cabo Verde e o Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural da República de Angola, tendo as 
partes acordado no domínio florestal, o “intercâmbio de informações na 
luta contra a desertificação, aproveitando nomeadamente a experiência 
de Cabo Verde no quadro do Comité Inter-Estados de luta contra a seca 
no Sahell (CILSS)”. 

03/11/1997 Decreto-Lei nº67 
Aprovação de novos Estatutos do Instituto Nacional do Desenvolvimento 
das Pescas. 

03/11/1997 Decreto-Lei nº69 

Proibição da extracção, exploração da areia nas dunas, nas praias e nas 
águas interiores e estabelecimento das contra-ordenações pela 
extracção ou exploração sem licença, cabendo às autoridades estaduais 
e das autarquias locais a fiscalização do estabelecido. 

29/12/1997 Decreto-Lei nº73 

Aprovação do Diploma Orgânico do Ministério da Agricultura, 
Alimentação e Ambiente, em que se extingue a Comissão Consultiva 
para o Ambiente, cria-se o Conselho Nacional de Agricultura, 
Alimentação e Ambiente, integra-se o Secretariado Executivo para o 
Ambiente nos serviços de concepção, execução e coordenação do 
Ministério e estabelecem-se atribuições específicas e claras no sector de 
ambiente e recursos naturais. 

06/04/1998 Lei nº48/V 

Regulamentação da actividade florestal, visando a protecção da árvore e 
da floresta, a regulação da actividade florestal, definindo as atribuições 
e acções do Estado e de outras entidades públicas e privadas, 
estabelecendo os instrumentos de gestão das florestas e regime 
florestal e as condições de submissão, a plantação e a florestação, e 
expropriação, os incentivos e os apoios, as infracções e as sanções. O 
Diploma aplica-se às arvores e florestas que não sejam cultivadas para 
fins agrícolas, ao exercício da actividade florestal e aos terrenos 
submetidos ao regime florestal ou susceptíveis de serem arborizados ou 
florestados em Cabo Verde e desde que não sejam destinados a 
actividades predominantemente agrícolas. 

31/08/1998 Decreto-Lei nº34 Aprova o Regulamento das Capitanias de Cabo Verde. 

31/12/1998 
Decreto Regulamentar 
nº8 

Declara a zona da Baía das Gatas, localizada na costa norte da ilha de 
S. Vicente, como Zona de Desenvolvimento Turístico Integral. 

00/00/1999 Decreto-Lei nº70 Proibição da comercialização da gasolina com chumbo. 

00/00/1999 Decreto-Lei nº75 
Definição do regime jurídico de licenças ou concessões de utilização dos 
Recursos Naturais. 

31/01/2000 Resolução nº3 
Estabelece a estratégia nacional e plano de acção sobre a 
biodiversidade. 

31/01/2000 Resolução nº4 
Estabelece o programa nacional de luta contra a desertificação e 
mitigação dos efeitos da seca. 

18/06/2000 Decreto nº9 
Aprova a Convenção Internacional sobre a Preparação, Intervenção e 
Cooperação em caso de Poluição por Petróleo de 1990 (OPRC 90) 

30/04/2001 Portaria nº6 
Aprova o regulamento das normas sanitárias aplicáveis à produção e 
colocação no mercado de produtos de Pesca destinados ao consumo 
humano. 

00/00/2002 Resolução nº48/VI 
Aprova para adesão, a Convenção sobre Supressão de Actos Ilícitos 
contra a Segurança da Navegação Marítima, adoptada em Roma a 10 de 
Março de 1998. 

21/01/2002 Decreto-lei nº2 
Proíbe a extracção e exploração de areias nas dunas, nas Praias e nas 
águas interiores, na faixa costeira e no mar territorial. 

11/03/2002 Decreto-lei nº9 
Define as atribuições da Autoridade Competente para a inspecção 
controlo sanitário e certificação dos produtos da Pesca. 

03/06/2002 Portaria nº9 Aprova o Regulamento que fixa os teores máximos de certos 
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contaminantes presentes nos produtos da pesca destinados ao consumo 
humano, métodos de recolha e de análise para o controlo oficial. 

03/06/2002 Portaria nº10 

Aprova o Regulamento que define as condições de atribuição de 
autorização e licenças sanitárias a estabelecimentos de preparação e 
transformação dos produtos de Pesca destinados ao consumo humano, 
as embarcações de pesca e navios de fabrica, visando a comercialização 
no mercado interno, exportação e importação. 

02/09/2002 
Decreto Regulamentar 
nº3 

Aprova o regulamento da Náutica de Recreio. 

30/12/2002 
Decreto Regulamentar 
nº7 

Estabelece as medidas de conservação e protecção das espécies 
vegetais e animais ameaçadas de extinção. 

31/03/2003 Decreto-lei nº5 Define o Sistema nacional de protecção do ar. 

31/03/2003 Decreto-lei nº 6/2003 
Estabelece o regime jurídico de licenciamento e exploração de 
pedreiras. 

21/04/2003 Lei nº19/VI Altera o Registo Internacional de Navios de Cabo Verde. 

21/04/2003 Decreto-lei nº19 
Estabelece o regime jurídico de afretamento das embarcações de pesca 
estrangeiras. 

24/02/2003 Decreto-Lei nº3 

Estabelece o regime jurídico dos espaços naturais, paisagens, 
monumentos e lugares que, pela sua relevância para a biodiversidade, 
pelos seus recursos naturais, função ecológica, interesse sócio-
económico, cultural, turístico ou estratégico, merecem uma protecção 
especial e integrar-se na Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

01/09/2003 Decreto nº31 
Estabelece os requisitos essenciais a considerar na eliminação de 
resíduos sólidos urbanos, industriais e outros e respectiva fiscalização, 
tendo em vista a protecção do meio ambiente e a saúde humana 

27/09/2003 Decreto-Lei nº40 

Estabelece que a “Reserva Natural de Santa Luzia tem por finalidade 
promover um melhor aproveitamento das potencialidades naturais das 
zonas terrestres e marítimas, designadamente manter a fisionomia da 
zona terrestre e da respectiva costa e proteger a fauna e flora 
marinha”. 

29/12/2003 Resolução nº29 Aprova a Política Nacional de Saneamento. 

18/02/2004 Resolução nº6 
Aprova a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e o seu programa 
quinquenal. 

21/02/2005 Resolução nº3 Aprova o Plano de Gestão dos Recursos da Pesca 

25/04/2005 Resolução nº14 
Aprova o Segundo Plano de Acção para o Ambiente (PANA II) no 
horizonte 2004-2014, como instrumento de implementação da política 
nacional no domínio do Ambiente. 

09/05/2005 Resolução nº16 
Aprova o Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrícola, horizonte 
2015 e o Plano de acção 2005-2008. 

08/08/2005 Decreto-lei nº53 
Define os princípios gerais da politica de aproveitamento sustentável 
dos recursos haliêuticos. 

22/08/2005 Decreto-lei nº 54 
Regulamenta a actividade de Pesca Amadora nas águas sob jurisdição 
nacional. 

 


