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Contextualização
• Cabo Verde, ao longo da sua história enfrentou vários períodos de seca;

Caraterizada pela variabilidade anual da precipitação; água potável um

recurso escasso. Alteração climática apontada como um dos agravantes à

disponibilidade hídrica;

Água - fundamental para o desenvolvimento socioeconómico de um país.

Conhecer as disponibilidades e necessidades de água para definir as

práticas sustentáveis de gestão dos recursos hídricos e regulamentar as

utilizações de água;

• Definir e implementar estratégias para disponibilizar água em quantidade

e qualidade suficientes para os diversos usos.
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Alternativas:
Reutilização segura das águas
residuais tratadas para fins
compatíveis e Dessalinização de
água salobra.



ANAS - Entidade Regulação Técnica
• CAS – Dessaslinização - processo através do qual se removem os

sais em excesso da água do mar ou de outras fontes, por forma a
poder ser utilizada para abastecimeto ou outros fins;
 A partir do Artº 110 – definição das tipologias de uso livre e dos

que necessitam de licença ou comunicação prévia;
 Alínea a) do artº 113 – A produção de água dessalinizada e

extração dos níveis freáticos (2 licenças);
 Formulário próprios

• PLENAS
Conjunto de objectivos específicos- ao nível da Sustentabilidade 
Ambiental:
Garantir a sustentabilidade da exploração das águas subterrâneas 
(prevenir o esgotamento dos recursos e a intrusão salina).
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Descrição Geral da Disponibilidade Hídrica
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Restantes ilhas disponibilidade baseia-se no definido pelos estudos 
anteriores considerando 13% infiltração - volume da precipitação. 



Necessidades
• Mínimo 40 L/pessoa/dia;
• Um consumo de 90 L/dia por pessoa poderá satisfazer todos os usos doméstico;
• PLENAS para 2030 são de 201 483 m3/dia.
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Dessalinizadoras Cabo Verde
Aumento de disponibilidade de água
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Ilha Concelho Localidade Entidade Gestora
Capacidade de produção

m3/d
Santo 
Antão Porto Novo - Aguas de Porto Novo 1 000,00   

São 
Vicente - Matiota Electra Norte 10 000,00   

São 
Nicolau Ribeira Brava Preguiça SAAS de Ribeira Brava 1 200,00   

Sal Sal Palmeira Electra Norte 10 000,00   
Ponta Preta Aguas de Ponta Preta 3 000,00   

Boavista Boavista
Chaves

AEB
1 000,00   

Sal Rei 1 950,00   
Lacacão 570,00   

Maio Maio Pedro Vaz Agua Energia do Maio 
(AEM)

378,00   
Ponta Preta 378,00   

Santiago

Praia Palmarejo Electra Sul 15 000,00   

Santa Cruz -

Aguas de Santiago (AdS)

500,00

São Miguel

Santa Catarina

Calheta

Rib. da Barca

500,00
1200,00

Fogo AguaBrava
Brava Fonte: ANAS



Projeto Mobilização de Água para Agricultura
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Reutilização de águas 
residuais tratadas 

ETAR: Santiago; Maio; 
Boavista; São Vicente:

Recurso a energia 
renovável

Abrangência Nacional; 
Estudo de viabilidade;

Fase posterior: 
Estudo técnico detalhado -

Potencial, ameaças, terreno.

Estudo Económico - custo da 
água, aceitação agricultores.

Implementados
- Módulo experimental em 

Aguada - Santa Cruz;
-Moia-Moia, São Domingos;

Equipa de trabalho -
Internacional e Nacional

Aproveitamento das salmouras 
em agriculturas bio salinas.



Planificação hidrológica 
Monitorização qualitativa/quantitativa

Visa definir o quadro para a proteção e gestão integrada dos recursos 
hídricos, garantindo uma utilização sustentável e compatibilizando os 
seus usos e disponibilidades, bem como promovendo a redução da 
pobreza e a igualdade de género.
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Monitorização
A rede de monitorização de águas subterrâneas compreende a rede piezométrica e
de caudais das nascentes bem como a rede de qualidade de água.
Um conjunto de pontos é observado periodicamente aonde se efetua as
monitorizações quantitativas e qualitativas.
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Equipa no escritório: 
digitalização de dados e 
armazenamento; análise 

preliminar

Relatórios e Base de Dados

SNIRH-CV

Dados em Papel – (Caudal, 
condutividade, pH, temp. e 

nível)

Equipa de campo: Recolha dos 
Dados

Relatórios e formulários
(medições e manutenção)



Proteção dos Aquíferos Costeiros

 Estudos técnicos sobre intrusão salina;
 Construção de barreiras – diques

subterrâneos;
 Definição do regime de exploração;
 Licenciamento de usos de água.
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Para garantir a utilização sustentável de um aquífero costeiro é necessário
implementar um adequado planeamento e uma exploração racional, que tenha
em atenção os processos hidrogeológicos e que considere, também, razões de
natureza económica, ambiental e social.

O controlo da qualidade da água num aquífero costeiro pode obrigar à imposição
de limites para extração de água doce.

A ANAS faz o controlo e fiscalização dos pontos e promove a proteção dos
aquíferos costeiros a partir da monitorização, da análise dos dados e da tomada
pontual de medidas, visando a gestão sustentável dos aquíferos, respeitando o
equilíbrio natural.
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 Logística necessária para a operacionalização de uma rede em um país 
tão diverso como o Cabo Verde;

 Adaptação às diversas características regionais;
 Padronização de procedimentos e protocolos, de modo que se possa 

obter informações confiáveis;

 Recursos financeiros para pagamento dos elevados custos;
 Reforçar redes de monitorização específicas em zonas da 

implementação dos projetos de dessalinização;

 Capacitação e instrumentação.



Considerações a ter em conta na tomada de decisões

Soluções de carater geral:
 Promover o uso eficiente de água; 
 Redução de consumo doméstico, agrícola, 

industrial;

Soluções de carater técnico:

 Envolver técnicos nacionais;

 Conhecer as disponibilidades hídricas;

 Elaboração de estudos identificando as 
potencialidades e ameaças;

 Trabalho de equipa multidisciplinar.

Soluções de carater político:

 Revisão e aprovação de leis;

 Garantir a gestão sustentável dos RH.
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A extração desregrada de água doce em
aquíferos costeiros, para responder às
crescentes utilizações, designadamente na
agricultura, têm levado a corridas por
perfurações cada vez mais profundas às
quais correspondem maiores
investimentos, elevados custos de
exploração e inevitáveis prejuízos
ambientais.
 Definição dos locais mais

aconselháveis para a implantação das
captações;

 dos locais de rejeição;



OBRIGADA PELA SUA 
ATENÇÃO!
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