
Aproveitamento dos recursos 
endógenos para o 

desenvolvimento de setores de 
atividade sustentável e de alto 

valor acrescentado: 
biotecnologia, água e energia 

 



Enquadramento  da nossa cooperação técnica 

3 NOTAS: 

1ª Nota - sobre a Cooperação Cabo Verde – Espanha 

 Desde a independência 
Cooperação bilateral e multilateral 
Desenvolveu-se sob a forma de: 

•  Ajuda alimentar 
•  Ajuda orçamental 
•  Cooperação técnica e institucional 
•  Cooperação empresarial 
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Cooperação Cabo Verde – Canárias no quadro do 
MAC (cooperação transnacional 2007-2013) 

Parceria com as instituições públicas de Cabo Verde: 

 1ª convocatória – 50 projectos aprovados, Cabo Verde 
não entra em nenhuma parceria 

 2ª convocatória – de 54 projectos aprovados, 41 deles 
contam com a parceria de Cabo Verde 

 3ª convocatória – de 20 projectos aprovados, 16 deles 
em parceria c/ instituições de C. Verde. Um deles  é o 
APRENMAC (cod. MAC/3/C230), objecto deste painel 
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2ª Nota - sobre a problemática da água em C. Verde e no 
Município da Praia 

 Grande escassez de água doce devido sobretudo à seca e 
à desertificação 

 Esforços consideráveis na mobilização da água a partir 
dos anos 60 do século passado 

 Água das mais caras do mundo 
 Falta entretanto muito por fazer na gestão da água – 

reformas e investimentos necessários 
 Praia é ainda dos municípios com maiores problemas  

 
 
 
 



Enquadramento  da nossa cooperação técnica 

No Município da Praia 

 Com cerca de 27% da população do país (aprox. 152.000 
hab.) a água provém da dessalinização a quase a 100% 

 Apenas cerca de 55% das famílias com acesso à água em 
rede (estas famílias representam 52% de Santiago); 
Abastecimento em chafarizes e camiões autotanques 
bem presente. 

 Perdas importantes na rede (acima dos 40%) 
  Capitação ainda baixa  (36 litros/hab./dia) 
 Deficiente drenagem e tratamento das águas residuais e 

baixa taxa de ligação à rede de esgoto (aprox.  20% ) 
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3ª Nota – Câmara Muncipal da Praia muito interessada em 
parcerias para a água – cooperação descentralizada, 
cooperação com instituições públicas e privadas 

Parceria com o ITC e outras instituições 

 Projecto Islhagua 
Refuerzo de las capacidades y competencias relativas a la 

gestión de los recursos hídricos en isla 

 Projecto  Aprenmac: 

Aprovechamiento de recursos endógenos para el 
desarrollo de sectores de actividad sostenible y de alto 
valor añadido: biotecnología, agua y energía 

 
 
 
 
 



 
 

Muito obrigado pela sua atenção 


