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RESUMO 

O ainda baixo nível da qualidade do serviço da água e do saneamento em Cabo Verde 
constitui um dos fatores de constrangimento ao desenvolvimento económico e social do 
país. 

Relativamente à água, para além das dificuldades estruturais que resultam da adversidade 
climática e onde as precipitações, mal distribuídas no tempo e no espaço, não ultrapassam 
em média os 230 mm/ano, da geomorfologia acidentada e vulcânica e da exiguidade do seu 
território, a gestão deficiente e o fraco impacto dos investimentos financeiros realizados são 
outras razões destes constrangimentos. 

Com respeito ao saneamento, os problemas resultam da sua não priorização até agora nas 
políticas públicas e da insuficiência de recursos financeiros e outros face às necessidades 
de investimentos. 

Ciente deste diagnóstico, pouco lisonjeiro, o Governo de Cabo Verde, sob o impulso dos 
seus principais parceiros de desenvolvimento no sector, lançou uma profunda reforma do 
sector da água e saneamento, visando a mudança de paradigma a nível da produção, 
distribuição, governança e tarifas, visando promover a sustentabilidade técnica e financeira 
do sector e a melhoria da qualidade do serviço. 

De facto, foi desenhado um novo quadro institucional do sector, incluindo a extinção de 
algumas instituições existentes e a concomitante criação de novas instituições com mais 
amplos poderes, definiram-se novas estratégias de mobilização de água e definiram-se- 
novos padrões da qualidade do serviço a ser prestado. 

Para dar coerência a estas profundas mudanças, vários estudos e planos foram elaborados 
e foi produzido um Novo Código de Água e Saneamento. 

O saneamento passa a ser uma prioridade e terá uma forte liderança institucional e as 
novas instituições deverão, a breve trecho, começar a funcionar na plenitude das suas 
atribuições e competências estatuárias.  

Os desafios, já devidamente identificados, deverão ser mitigados e, designadamente, 
garantir o engajamento dos parceiros no financiamento do sector que deverá ser um dos 
aspectos prioritários a serem assegurados proximamente.  

 

Palavras-chave: Reforma sectorial, Reforço de capacidades de liderança, sustentabilidade, 
financiamento do sector, engajamento dos parceiros, seguimento e avaliação. 
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1. Caracterização do sector antes da reforma 
Um estudo levado a cabo em 2010 concluiu que a água e saneamento, juntamente com 
mais outros três sectores, constituíam os maiores constrangimentos ao desenvolvimento de 
Cabo Verde. 

Com efeito, os investimentos até então levados a cabo no sector não tiveram o impacto 
previsto, devido a vários fatores, dos quais se destacam uma falta de estratégia coordenada 
e uma liderança clara do sector. 

As tarifas elevadas resultavam não só dos custos também elevados de produção, mas 
também da ineficiência do sector, particularmente ao nível da prestação dos serviços. 

Os esforços realizados pelo Governo conduziram à consecução dos ODM, para o sector da 
água e saneamento (a taxa de cobertura atual é de 92 % para a água, quando era preciso 
apenas 74 % e é de 73 % para o saneamento quando apenas era preciso 71 %), conforme o 
INE, Instituto Nacional de Estatísticas. 

Este êxito relativo mascara, no entanto, a realidade de desafios que se tem ainda que 
ultrapassar, designadamente, os cortes frequentes no abastecimento, as grandes 
disparidades entre o meio rural e urbano, as tarifas elevadas, a fraca disponibilidade física e 
consumo per capita, a baixa qualidade da água e o vazio institucional que existe no 
subsector do saneamento. 

2. A necessidade da reforma 
Todos esses disfuncionamentos foram bem identificados em 2010 pelo PAGIRE, Plano de 
Acção Nacional para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. Trata-se do primeiro 
grande documento estratégico do sector que, face à constatação de uma iminente crise 
hídrica, se não fosse implementada uma profunda reforma do sector, a todos os níveis. 

Com efeito, o PAGIRE definiu um conjunto de objectivos gerais estratégicos a saber: i) o 
aumento da disponibilidade da água, sem excluir nenhuma forma de produção; ii) o 
melhoramento do conhecimento e gestão dos recursos hídricos; iii) a melhoria da 
informação e comunicação no que diz respeito à água e saneamento; iv) a revisão do 
quadro legal. 

Como resultado das discussões entre os parceiros internacionais que financiam o sector e o 
Governo, um consenso emergiu sobre a necessidade de uma profunda reforma do mesmo. 
Este consenso levou o Governo a assinar um documento compromisso intitulado “Carta de 
Políticas” que definiu as grandes linhas desta reforma e que deveria ter as seguintes 
dimensões: 

I. Uma Reforma Institucional, recomendando a criação de novas instituições e 
redefinindo as competências de algumas instituições já existentes; 

II. Uma Reforma do Quadro Legal, com a revisão e integração de toda a legislação 
existente do sector e sobretudo a revisão do Código da Água, um documento que 
existe desde 1984 e que foi revisto em 1999; 

III. Uma Reforma ao Nível da Prestação do Serviço da água e do saneamento, com a 
criação de empresas intermunicipais, técnica e economicamente performantes e 
sustentáveis. 

O compromisso assumido pela Carta de Politicas projeta os grandes objectivos que se 
seguem: 
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A. Adoção da gestão integrada dos recursos hídricos e do saneamento, sob uma tutela 
única; 

B. A promoção de uma liderança institucional forte e clara para o sector; 

C. A separação da regulação económica e ambiental da regulação técnica, com a 
criação de uma nova arquitetura institucional, com a definição clara de 
responsabilidades de cada um dos intervenientes no sector; 

D. A promoção da melhoria da qualidade do serviço, incluindo a gestão empresarial da 
prestação do serviço da água e saneamento, assim como a promoção de economias 
de escala. 

A reforma desenhada preconizava também a criação de um mecanismo perene de 
financiamento do sector da água e saneamento.  

3. O ponto de situação atual (2015) 
Em termos concretos, a reforma deveria produzir os seguintes resultados: 

i. A criação de um Conselho Nacional de Água e Saneamento (CNAS), que organizou 
a sua primeira reunião constitutiva a 17 de Dezembro de 2013; 

ii. A criação e instalação de uma Agência Nacional de Água e Saneamento, ANAS, sob 
a tutela e orientação política do CNAS. O Conselho de Administração foi empossado 
no início deste ano e assim ficaram criadas as condições para que a ANAS, 
paulatinamente, vá assumindo as suas atribuições estatuárias, a começar pela 
estruturação do seu efetivo, pela sua afirmação como autoridade do estado em 
matéria de água e saneamento e na gestão macro da produção de águas 
subterrâneas. Por outro lado, a ANAS já beneficia de duas grandes assistências 
técnicas, uma suportada pelo MCC e outra pela Cooperação Luxemburguesa e 
brevemente deverá ter novas instalações próprias, adquiridas com fundos da 
Cooperação Luxemburguesa; 

iii. A criação e a promoção de operadores do serviço da água e saneamento mais 
preformantes e sobretudo com garantias de sustentabilidade técnica e financeira – 
empresas intermunicipais, ao nível de cada ilha. Nesse sentido, uma Comissão 
Instaladora da Águas de Santiago opera já desde há cerca de um ano e já submeteu 
projectos de aprovisionamento de água potável e de saneamento ao FASA1 no 
montante global de 15 milhões de dólares. Ela também beneficia de uma forte 
assistência técnica suportada pelo MCC, Millennium Challenge Corporation; 

iv. O reforço do papel da DNA, Direcção Nacional do Ambiente na regulação ambiental 
e da ARE, Agência de Regulação Económica na regulação económica e fixação de 
tarifas; 

v. A criação do FASA - Fundo de Água e Saneamento -, por enquanto alojado no MCA 
e que se pretende transformar num mecanismo perene de financiamento do sector, 
passando a integrar a estrutura orgânica da ANAS, desde que esta tenha condições 
para implementar a sua gestão. Nessa altura, o FASA será alimentado por 
contribuições de outros parceiros e do próprio orçamento do Estado. Desde a sua 
criação, há cerca de um ano e meio, o FASA financiou projectos no valor global de 

                                                
1 FASA - Fundo de Água e Saneamento, mecanismo de financiamento do sector criado no âmbito da reforma 
sectorial e alimentado pelos Fundos do MCC, Millennium Challenge Corporation.  
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20 milhões de dólares, estando alguns na fase de execução e outros na fase de 
arranque. 

Para dar coerência a esta nova arquitetura institucional, um conjunto de estudos e de 
documentos de orientação estratégica foram elaborados. 

O Plano Estratégico Nacional da Água e Saneamento, PLENAS, foi o primeiro grande 
documento produzido neste quadro e vai ser o tableau de bord do sector e da ANAS. O 
documento define o quadro de intervenções e compromissos, até o horizonte temporal de 
2030. O PLENAS foi formalmente aprovado pelo Governo em Fevereiro de 2015 e preconiza 
revisões em cada 5 anos, sendo que a primeira será em finais deste ano, sob a direcção da 
ANAS. 

O PLENAS fornece ferramentas de orientação estratégica relativas à política do sector e as 
directivas sobre o planeamento detalhado para cada ilha e se engaja em compromissos 
maiores do sector, até 2030.  

Com efeito, ele cobre os aspectos mais importantes, designadamente, a questão do direto à 
água, a gestão integrada dos recursos hídricos, a definição das prioridades, as metas e a 
estratégia em geral, as origens da água e os diferentes usos, a questão da integração 
territorial, a questão tarifária, os investimentos, o quadro regulamentar e a informação, 
educação e comunicação. 

O novo Código de Água e Saneamento, CAS, acaba de ser aprovado pelo Governo e é a 
referência jurídico-legal do sector que integrou toda a legislação dispersa que havia desde a 
publicação, em 1984, do Código de Água, que não cobria o saneamento. 

Outros estudos foram realizados no âmbito da reforma sectorial ente 2013 e 2014, tais 
como: 

� “Desenho do Novo Quadro Institucional do Sector da Água e Saneamento”; 
� “O Estudo da Viabilidade Económica do Sector da Água e Saneamento”; 
� “O Estudo da Água Não Faturada”; 
� “O Desenho da Empresa Intermunicipal Águas de Santiago e o Plano de Arranque”; 
� “O Estudo das Normas da Qualidade da Água ed as Descargas de Águas Residuais”  
� “Avaliação das Necessidades de Infraestruturas de Água e Saneamento em 

Santiago; 

Um aspeto importante a sublinhar da reforma sectorial em curso é que ela tem uma 
dimensão nacional mas também uma dimensão local. 

Com efeito, o reforço de capacidades dos Municípios e da ANAMCV, Associação Nacional 
dos Municípios de Cabo Verde representa essa dimensão local da reforma. 

No seio das Câmaras Municipais foram criadas as DAS, Divisões de Água e Saneamento e 
as CMAAS, Comissões Municipais do Ambiente, Água e Saneamento ao mesmo tempo que 
um vasto programa de formação ao nível local foi levado a cabo. 

4. O papel do Grupo de Apoio Orçamental 
O GAO, Grupo de Apoio Orçamental, um conjunto de países e de instituições financeiras 
internacionais que concede ajuda financeira a Cabo Verde, no quadro de um acordo que 
preconiza o cumprimento de alguns compromissos, traduzido numa matriz de indicadores 
acordados entre as partes, acaba por exercer uma espécie de fiscalização na execução das 
políticas de alguns sectores, incluindo o da água e saneamento. 
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As missões de avaliação do GAO são realizadas duas vezes por ano e a última avaliação 
realizada em maio passado deu nota positiva ao processo da reforma do sector da água e 
saneamento e assinalou progressos notáveis no mesmo. 

Todavia, o GAO não deixou de expressar algumas recomendações sobretudo na aceleração 
do calendário de implementação de algumas medidas já anteriormente consensualizadas, 
designadamente as seguintes: 

� Institucionalização dos planos sectoriais de longo prazo ligados aos grandes 
instrumentos nacionais de planificação, designadamente o DECRP e QDMP; 

� Implementação de uma Unidade de Seguimento e Avaliação no seio do MAHOT; 

� Centralização do seguimento e da execução financeira dos programas e projetos 
pela ANAS. 

Importa sublinhar que entre os parceiros do GAO, é o Luxemburgo que coordena o sector 
da água e saneamento e nessa qualidade participa ativamente nas reuniões de 
coordenação sectorial, para além de financiar um dos principais projectos que impulsionam 
a reforma do sector.  

O outro grande programa que impulsiona a reforma do sector é financiado pelo MCC, no 
valor aproximado de 41 milhões de dólares americanos. 

5. As perspectivas e os desafios para 2015-2016 
5.1 As perspectivas 
O processo da reforma fez já um percurso muito interessante, desde o seu arranque em 
2011, designadamente com a criação das novas instituições e organismos (CNAS, ANAS, 
FASA – dimensão nacional; DAS, CMAS, Águas de Santiago- dimensão local), a Revisão do 
Quadro Legal. 

Estão em curso os processos de afirmação e consolidação dessas novas instituições, o 
reforço de capacidades a nível central e local e a preparação dos instrumentos de exercício 
da liderança do sector. 

Nesse sentido, o MAHOT instalará brevemente uma Unidade de Seguimento e Avaliação e 
será estabelecida uma Linha de Base Sectorial dos Indicadores Chave de Performance 
(KPI), com o apoio do MCA e da Cooperação Luxemburguesa.  

A institucionalização de um modelo de saneamento fora da rede (PROMOSAN) pela ANAS 
é também um elemento de afirmação da nova autoridade do estado em matéria de água e 
saneamento. A criação no seu seio de um departamento específico para o saneamento virá 
pôr fim a um vazio institucional que existia antes da reforma. 

De resto, a implementação de construção de instalações sanitárias no âmbito da 
PROMOSAN, já iniciada, deveria fazer parte das acções a serem contempladas no IV 
Programa Indicativo de Cooperação (PIC) com o Luxemburgo, a ser iniciada em 2016, terá 
certamente uma forte componente de IEC, Informação, Educação e Comunicação. 

De resto, vários parceiros já intervêm no sector do saneamento, designadamente a AFD 
Agência Francesa de Desenvolvimento, o MCC através do MCA e a União Europeia, entre 
outros, em projectos concretos de construção de infraestruturas de saneamento em rede. 

O FASA acaba de financiar o segundo pacote de projectos de água e saneamento no valor 
total de 15 milhões de dólares o que somado ao primeiro pacote totaliza 20 milhões de 
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dólares de financiamento ao sector. 

No que se refere ao CAS, Código de Água e Saneamento, depois de uma ampla fase de 
socialização e discussão, ele acaba de ser aprovado pelo Governo, pelo que a 
regulamentação deverá a ser a fase seguinte, aliás já iniciada com a realização em curso, 
por exemplo, do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos de Distribuição de água e 
Drenagem de Aguas Residuais e Pluviais.  

5.2  Os desafios 
� O grande desafio do sector será de continuar a alimentar o FASA e transformá-lo 

num mecanismo perene apos o fim do programa WASH do MCA, tendo em conta 
que até o presente foi alimentado exclusivamente por este e gerido dentro da sua 
Unidade de Gestão. Espera-se que a sua transferência para gestão da ANAS abra a 
possibilidade de outros financiadores contribuírem para a sua alimentação; 

� Outro grande desafio dos próximos tempos será a assunção gradual por parte da 
ANAS de todos os programas e projectos do sector um pouco espalhados por 
diferentes ministérios e departamentos do estado, designadamente o projecto de 
dessalinização para Ilha de Santiago financiado pela JICA e o programa de 
construção de barragens; 

� Dotar a ANAS e a DGPOG do MAHOT de recursos humanos qualificados à altura 
das novas responsabilidades que decorrem da reforma em curso, por um lado, e 
reforçar as capacidades dos municípios no espirito da reforma, por outro, afiguram-
se também como um dos grandes desafios do sector; 

� A criação de empresas intermunicipais, à imagem da Aguabrava e Águas de 
Santiago, nas ilhas de Santo Antão e São Nicolau, para criar escala e reduzir os 
custos fixos é outro desafio importante a ser ultrapassado; 

� O autofinanciamento do sector que passa pela geração de recursos financeiros para 
a garantir o financiamento autónomo das instituições é também um desafio 
importante. Por exemplo, a atualização das taxas de água que decorre da 
dominialidade pública da água é uma das vias a ser seguida. 

6. O financiamento do setor 
Em 2015, os investimentos previstos no setor da água e saneamento representam 8 % do 
Orçamento do Estado, aproximadamente 42 milhões de EUROS. 

O financiamento do setor é feito maioritariamente através da cooperação internacional e 
pelos empréstimos concessionais, na ordem dos 95 % em 2015, não ultrapassando, 
portanto, a contribuição do Tesouro Publico os 5 %. 

Ora, independentemente dos constrangimentos de natureza estrutural que resultam num 
deficit crónico do recurso água, os investimentos feitos no setor não tiveram o impacto que 
seria de esperar, devido a ineficiências dos operadores, dos gestores e decisores políticos a 
vários níveis. 

Pode se citar como exemplo os casos de ETAR’s construídas e que não funcionaram 
durante anos, de aterros sanitários que ficaram anos à espera de entrar em funcionamento, 
de prioridades discutíveis na localização das barragens, etc.   

Todavia, o Estudo de Viabilidade Económica do Sector, elaborado no quadro reforma, 
concluiu que o sector pode ser viável, do ponto de vista económico, social e ambiental, 
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desde que os fatores de risco, já bem identificados, forem mitigados ou eliminados. 

Isto explica de um certa forma a atenção particular que mereceu, no quadro da reforma, a 
reorganização e estruturação dos operadores de serviço.  

Com efeito, a diminuição das perdas técnicas e comerciais, o redimensionamento do 
pessoal e a formação, são desafios que tem que ser ultrapassados rapidamente de modo a 
garantir a sustentabilidade do sector. 

Do mesmo modo, as tarifas, que serão doravante fixadas exclusivamente por uma agência 
independente, devem visar a recuperação de custos, independentemente de eventuais 
subvenções sociais para os mais desfavorecidos, previstas aliás pelo PLENAS. 

7. Os parceiros ativos no sector e o seu engajamento 
O PLENAS indicou as necessidades de investimento até 2030 em 108 mil milhões de 
escudos cabo-verdianos para se atingir os objectivos preconizados, o que representa perto 
de 25 % do PIB atual do país. 

Atualmente, existem vários parceiros do setor, como a cooperação de Luxemburgo (CVE 
078 projeto está em seu último ano de execução e tem um orçamento total de 12, 9 milhões 
de EUROS), MCC (Millennium Challenge Corporation, com o programa WASH por US $ 41 
milhões), JICA (Agência Japonesa de Cooperação Internacional) a financiar um grande 
projeto de dessalinização para a ilha de Santiago (40.000 m3/dia por US $ 150 milhões), a 
Cooperação Portuguesa que opera principalmente na mobilização das águas superficiais 
através de barragens, grandes diques e energia renovável para o bombeamento (cerca de 
36 milhões de EUROS), o BAD (Banco Africano de desenvolvimento - financiamento de um 
projecto para o estudo do desenvolvimento das águas superficiais para 1,4 milhões de 
EUROS), BADEA (Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico da África), a União 
Europeia, que investiu cerca de 25 milhões de euros nos últimos 5 anos, PNUD 
(financiamento pelo GEF de um projecto de mudanças climáticas no valor aproximado de 
2,9 milhões e a AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento), que acaba de completar o 
projeto da Assomada - 10 milhões de euros). 

A elaboração dos PDAS, Planos Directores de água e saneamento para cada ilha é um 
objectivo que deve envolver os parceiros já que são importantes instrumentos de 
planificação e gestão do setor para as ilhas e regiões. Com efeito, neste momento, 4 PDAS, 
com financiamento de três parceiros diferentes estão em fase de elaboração ou de arranque 

Ser capaz de poder contar com o engajamento de todos os parceiros, e especialmente 
definir o prazo para as suas contribuições visando a realização dos objectivos preconizadas 
pelo PLENAS e já assumidos pelo governo são desafios a superar o mais rapidamente 
possível. 

Ao mesmo tempo, é preciso analisar a capacidade de autofinanciamento do sector, tanto 
mais que as modalidades de intervenção desses parceiros não são as mesmas, com 
contribuições a fundo perdido, mas também empréstimos concessionais reembolsáveis. 

8. CONCLUSÔES 

Ao cabo de cinco anos, a reforma do sector da água e saneamento em Cabo Verde 
prossegue em condições de normalidade, pese embora alguns desafios a serem vencidos. 

Com efeito, a criação de novas instituições do sector, a liderança clara e a coordenação 
sectorial, são já ganhos que decorrem da implementação deste processo, ainda que numa 
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fase de consolidação e de afirmação. 

Os desafios passam sobretudo pela sustentabilidade do sistema e pela garantia do 
financiamento do sector. Nesse sentido, a mobilização dos parceiros de desenvolvimento de 
Cabo Verde afigura-se como um repto de capital importância. 

Só assim se conseguirá alcançar o desiderato maior desta empreitada que é fornecer aos 
consumidores um serviço de água de melhor qualidade e a um preço acessível à população, 
respondendo aos desígnios do PLEANS, o documento, estratégico do sector até o horizonte 
temporal de 2030. 

Cidade da Praia, Agosto de 2015 
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ACRÓNIMOS 

AFD – Agência Francesa do Desenvolvimento  

ANMCV – Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde 

ANAS – Agência Nacional de Água e Saneamento 

ARE – Agência de Regulação Económica 

BAD – Banco Africano de Desenvolvimento 

BADEA – Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico da África 

CMAAS – Comissão Municipal do Ambiente, Água e Saneamento 

CNAS – Conselho Nacional de Água e Saneamento 

CRSAS – Comissão de Reforma do Sector da Água e Saneamento  

DAS – Divisão de Água e Saneamento (nas Câmaras Municipais) 

DECRP – Documento de Estratégia de Crescimento e Redução da Pobreza 
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DNA - Direcção Nacional do Ambiente 

DGPOG – Direcção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais (STEP, em francês) 

FASA – Fundo de Financiamento do Sector de Agua e Saneamento  

GAO – Grupo de Apoio Orçamental (GAB, em francês) 

INE – Instituto Nacional de Estatísticas 

INGRH – Instituto Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos  

JICA – Japanese International Cooperation Agency 

MAHOT – Ministério do Ambiente Habitação e Ordenamento do Território 

MCA – Millennium Challenge Account 

MCC – Millennium Challenge Corporation 

NITA – National Institutions Technical Assistance 

ODM – Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

PDAS – Plano Director de Água e Saneamento 

PEMFAR - Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PLENAS – Plano Estratégico Nacional de Água e Saneamento 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

QDMP – Quadro de Despesas a Médio Prazo (CDMT, em francês) 

SAAS – Serviço Autónomo de Água e Saneamento; 

WASH – Water, Sanitation and Hygiene. 

 


