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A1. INQUÉRITOS: SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Esta secção salienta e sintetiza as observações mais importantes a reter, específicas a cada 

infraestrutura, referentes aos resultados dos inquéritos, cuja realização constituiu a parte principal da 

fase do trabalho de campo. Ao fazê-lo, procura ainda tecer umas breves considerações relativas à 

interligação entre os resultados dos inquéritos (cuja descrição detalhada segue abaixo) e os resultados 

do trabalho de gabinete (assente na análise documental e apresentados no relatório principal), 

contrastando e comparando-os, na medida do possível. 

Central Fotovoltaica: Os resultados dos inquéritos feitos como parte do trabalho de campo ajudaram 

a confirmar duas conclusões a que se havia chegado depois da análise dos dados e informações 

colhidas durante a fase do trabalho de gabinete, quais sejam: o papel importante que a central 

fotovoltaica desempenhou no reforço do sistema elétrico da Ilha do Sal e o pioneirismo em termos de 

utilização de fonte renovável por este sistema. 

Esse pioneirismo aguçou o interesse de estabelecimentos em instalar painéis fotovoltaicos para 

satisfazer as suas próprias necessidades de energia elétrica, ao mostrar que esse tipo de tecnologia e 

os serviços conexos estavam disponíveis no país. 

Um exemplo é a APP, que instalou um parque fotovoltaico para atender parte da procura dos 

estabelecimentos hoteleiros localizados na Urbanização Cabocan e, em 2016, acabou por ser 

contratada pela Electra para fazer a gestão e manutenção da Central Fotovoltaica da Ilha do Sal. 

Os resultados dos inquéritos confirmaram que o reforço do sistema elétrico da Ilha do Sal teve vários 

efeitos positivos sobre este sistema, permitindo: 

• Um aumento de produção de energia elétrica que, por sua vez, permitiu que o sistema 

chegasse a um nível de cobertura de 100% das localidades, ao mesmo tempo em que permitiu 

satisfazer a crescente procura por energia elétrica e, por consequência, a expansão das 

atividades do setor de turismo, que é a principal componente do PIB da Ilha do Sal; 

• Um aumento da fiabilidade dos serviços de energia elétrica, aliada a uma redução no número 

de apagões e, por consequência, um maior nível de eficiência económica para todos que 

utilizam a energia elétrica; 

• Uma redução no consumo de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica e, por 

consequência, uma redução nos custos de produção que produz um efeito positivo sobre as 

finanças da Electra e, também, sobre a balança de pagamentos do país, devido à redução de 

importação de produtos petrolíferos que continuam a ser a base para a geração de energia 

elétrica. 

Os resultados também mostram que toda a população e os estabelecimentos da Ilha do Sal que 

fizeram parte da amostra, estão conectados ao sistema de energia elétrica. A eletricidade é, assim, a 

principal fonte de energia utilizada para satisfazer as suas necessidades. Outro resultado importante 

a destacar é o facto de 27% dos habitantes inquiridos terem afirmado que a disponibilidade de energia 

elétrica permitiu o desenvolvimento doméstico de uma atividade comercial, mesmo que informal, no 

âmbito da moradia. Esse é um impacto importante do ponto de vista da melhoria das condições de 

vida das populações locais, mostrando que o acesso à energia elétrica trouxe uma mais-valia para 

vários agregados familiares, gerando oportunidades de trabalho e, provavelmente, potenciando as 

condições para um aumento do rendimento dessas famílias. 
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Barragens: O trabalho de campo decorrido na região da Figueira Gorda, veio reforçar algumas das 

ideias desenvolvidas durante a fase do trabalho de gabinete, mas também desfazer outras. 

Primeiramente, quer a população dos agricultores quer a das rabidantes, mostraram rendimentos e 

uma composição dos agregados familiares, que estavam em linha com os valores expectáveis para a 

realidade rural da Ilha de Santiago. No entanto, o seu nível de alfabetização era um pouco mais 

elevado do que os valores estatísticos para a região1. 

Para ambos os grupos-alvo a principal fonte de rendimento é o trabalho, revelando a importância da 

atividade agrícola no tecido económico local e o potencial impacto de qualquer melhoria produtiva, 

incidindo sobre a mesma. 

Ao entrar na granularidade das culturas produzidas e a forma como estas foram impactadas pela 

barragem, ficou visível a importância relativa das hortícolas nesta região, particularmente da cultura 

do tomate, cultura essa que é cultivada por 70% dos inquiridos e comercializada por 84% destes. Do 

mesmo modo, quando questionados sobre quais as novas culturas cultivadas com a irrigação, a 

maioria respondeu: hortícolas, sendo novamente o tomate a cultura dominante. 

A orientação para o mercado dos agricultores é também visível quando questionados se 

comercializam pelo menos parte da sua produção, uma questão à qual 98% dos inquiridos 

responderam que sim. Este resultado é coerente com a importância local das rabidantes, parte 

integrante da cadeia de valor, sendo que 73% dos que comercializam responderam que o fazem via 

esta figura.  

No que concerne à produção animal, pese embora esta tenha sido uma das marcas históricas da 

empresa Justino Lopes nesta região, a realidade atual não é fundamentalmente diferente do resto de 

Cabo Verde, onde a produção animal é muitas vezes encarada como uma forma de poupança. Sendo 

o animal adquirido jovem e posteriormente engordado para venda num momento futuro.  

Os animais mais criados na região são os suínos e os galináceos em pequenas produções familiares, 

não industrializadas. Seguidamente, estão os caprinos e os bovinos, detidos por cerca de metade dos 

inquiridos que têm animais. Estes últimos são normalmente criados em regime extensivo, muitas 

vezes deixados em “semiabandono” para pastarem. Apesar dos inquiridos considerarem que a 

produção animal foi impactada positivamente pela construção da barragem, esta é, a nível local, uma 

realidade pouco relevante, informal e não industrializada, e como tal, com pouco impacto no tecido 

económico local. 

O impacto percebido da barragem pelos inquiridos, em diversos indicadores, é positivo ou neutro, 

sendo praticamente ausentes as opiniões negativas. Os indicadores como o preço das terras, os 

salários dos trabalhadores, a produtividade das culturas, a disponibilidade da água, a qualidade da 

água de rega, a oferta de fatores de produção e a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas 

são todos percebidos como tendo sido impactados positivamente pela construção da barragem. 

No que respeita à irrigação propriamente dita, a forma dominante de irrigação continua a ser o 

alagamento, utilizada por 57% dos inquiridos. Este resultado está em linha com o contexto cabo-

verdiano, mas também sugere que existe uma margem significativa de progresso nesta frente.  

Quanto à origem da água, a origem dominante é o poço, utilizado por 78% dos respondentes. Este 

resultado, cruzado com o facto da maioria dos respondentes (77%) ser da opinião que a 

disponibilidade de água melhorou após a construção da barragem, e de 59% ter a opinião que a sua 

 
1 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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qualidade também foi impactada positivamente, reforça a observação que o efeito da barragem vai 

muito para além dos limites da albufeira e da água daí mobilizada. Na verdade, traduz-se num 

aumento de disponibilidade de água em toda a região, através dum efeito de recarga do lençol 

freático. 

A figura das Rabidantes mostrou desempenhar um papel importantíssimo na fileira agrícola, escoando 

a produção dos agricultores e contribuindo para o dinamismo do sector agrícola local, sendo uma 

componente crítica do cluster hortícola emergente.  

Estas agentes económicas apresentam ainda um nível de bancarização superior à média, apesar de 

terem um rendimento em linha com o expectável para a região. A maioria (61%) destas obtém o seu 

rendimento exclusivamente através da sua atividade comercial, sendo a comercialização 

essencialmente feita na ilha de Santiago, diretamente ao consumidor final. Os produtos mais 

comercializados são sobretudo as hortícolas, mas também batata-doce e mandioca, bem como a 

banana.  

A barragem é percebida, pelas rabidantes, como tendo tido um impacto positivo, quer no volume de 

negócios, quer na rentabilidade da sua atividade. Um panorama semelhante verificou-se nas 

entrevistas realizadas aos comerciantes de fatores de produção, para quem também, na sua perceção, 

a construção da barragem da Figueira Gorda teve um impacto positivo, não só na sua atividade 

comercial, mas também na agricultura da região. 

Aquando do trabalho de campo, e após interações com os agricultores, rabidantes e outros 

interlocutores locais, torna-se evidente que a importância relativa da CoopJL é talvez sobrestimada 

pela visibilidade que o tema tem nas notícias locais, talvez devido à expetativa generalizada de que 

esta tem vocação para ser o celeiro de Cabo Verde. É ainda provável que a CoopJL enfrente algumas 

dificuldades financeiras. Um indicador nesse sentido, foi o facto de diversos agricultores inquiridos, 

trabalhadores ou associados desta entidade terem referido, fora do âmbito da aplicação do 

questionário, que não teriam recebido os seus salários (à data, encontravam-se cinco meses em 

atraso).  

No entanto, a realidade mais geral, observada no local e refletida no resultado dos questionários, é 

de uma realidade dinâmica, de uma agricultura orientada para a produção de hortícolas e integrada 

numa rede de distribuição informal por meio das rabidantes.  

Por sua vez, o trabalho de campo reforçou o caracter mais rural da região do Saquinho, já intuído na 

fase de trabalho de gabinete. De facto, apesar desta barragem se situar no concelho de Santa Catarina, 

o segundo concelho da ilha de Santiago em termos de rendimento per capita, a sua localização pode 

considerar-se marginal, encontrando-se longe das principais vias e do centro urbano da Assomada, 

caracterizando-se por uma ruralidade muito marcada.  

De facto, os dados recolhidos junto dos agricultores pintam uma imagem de profunda ruralidade, 

revelando-se: quer na dimensão dos agregados familiares, quer na penetração dos telemóveis, quer 

na principal fonte de iluminação ou mesmo na origem da água para abastecimento urbano. 

À semelhança da barragem da Figueira Gorda, o trabalho é a principal fonte de rendimento para a 

maioria dos inquiridos, mas 61% destes têm um rendimento mensal inferior a 10 000 ECV, colocando-

os, assim, no limiar ou mesmo abaixo do limiar de consumo para a realidade cabo-verdeana rural2. 

 
2 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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Os dados recolhidos junto dos agricultores reforçam a imagem de que a barragem teve um impacto 

negativo na região, refletida, entre outros pontos, na evolução do preço das terras, que para 44% dos 

inquiridos diminui após a construção da barragem. Da mesma forma, quando inquiridos diretamente 

sobre a rentabilidade da propriedade, 88% são da opinião que esta diminui desde a construção, uma 

diminuição também refletida numa diminuição da área cultivada.  

O panorama agro-cultural da região é muito tradicional. As principais culturas são a cana-de-açúcar, 

mandioca e batata-doce e as culturas frutícolas – banana, manga e papaia – sendo que, dentro destas 

culturas, a maioria dos inquiridos respondeu que comercializa pelo menos parte da produção. A forma 

predominante da comercialização é a venda a rabidantes.  

Quando questionados sobre o impacto da barragem na produção agrícola da região, a maioria é da 

opinião que este impacto foi negativo. O mesmo sucede quando é pedido para detalharem o impacto 

cultura a cultura, pese embora de uma forma muito menos marcada. E, quando pedido para 

expressarem uma opinião sobre o impacto da barragem no cultivo de uma cultura em particular, a 

opinião é geralmente negativa, na maioria parte das vezes.  

No que respeita à produção animal, depois dos galináceos, os bovinos são mais frequentemente 

apontados como a espécie mais criada pelos inquiridos. Quando questionados sobre o impacto da 

barragem na produção animal, a maioria dos inquiridos é da opinião que esta foi negativa. No entanto, 

quando questionados espécie a espécie, esta conclusão não é assim tão evidente, sendo a opinião 

mais neutra. A produção animal nesta região é uma realidade de subsistência, sem grande impacto no 

tecido económico.  

Questionados diretamente sobre a irrigação, o panorama relatado pelos interlocutores entrevistados 

é confirmado. A maioria dos agricultores continua a utilizar a rega por alagamento, 

predominantemente a partir de água da nascente natural da ribeira do Tabugal. O fecho da levada 

está também largamente espelhado nos resultados, sendo que 84% dos inquiridos são da opinião que 

a disponibilidade de água para irrigação diminuiu, após a construção da barragem. 

As rabidantes que operaram na região do Saquinho, apresentam, também elas, características 

demográficas do meio rural em que operam: 67% destas são alfabetizadas e 67% bancarizadas. Os 

seus rendimentos provêm fundamentalmente do trabalho e são um pouco superiores aos 

rendimentos dos agricultores da mesma região. Para dois terços destas, 100% do seu rendimento 

provém da sua atividade comercial.  

A comercialização de produtos é feita fundamentalmente a nível local, dentro do concelho de Santa 

Catarina. Novamente, dois terços das inquiridas apontam a venda a outros comerciantes como uma 

das formas de comércio mais utilizada. Tal pode ser uma consequência da localização remota desta 

região, pois esta pode potenciar uma maior oportunidade para a intermediação dos produtos. As 

culturas comercializadas pelas rabidantes são fundamentalmente as frutícolas, nomeadamente a 

banana e a manga, que são também os produtos com uma maior capacidade de conservação. Como 

tal, são mais passíveis de suportarem cadeias de distribuição mais longas.  

Quando inquiridas diretamente sobre a sua perceção do impacto da barragem na atividade comercial, 

45% são da opinião que esta diminuiu e apenas 22% são da opinião que aumentou, sendo as 

remanescentes da opinião que se manteve. Do mesmo modo, 56% são da opinião que a rentabilidade 

da sua atividade diminuiu e as restantes 44% que se manteve. Nenhuma das inquiridas foi da opinião 

que a rentabilidade da sua atividade comercial aumentou na sequência da construção da barragem. 
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Os resultados dos inquéritos aos comerciantes de fatores de produção são também coerentes com os 

resultados obtidos junto de outros agentes, quer das rabidantes, quer dos agricultores, pese embora 

com menor expressão. Quando questionados diretamente sobre o impacto da barragem na sua 

atividade comercial, um terço é da opinião que este foi negativo e apenas 22% que foi positivo. Já no 

que diz respeito à rentabilidade da atividade, 40% são da opinião que esta diminuiu na sequência da 

construção da barragem e apenas 20% que aumentou. 

 

Portos: Os resultados dos inquéritos efetuados como parte do trabalho de campo ajudaram a 

confirmar quatro importantes conclusões a que se havia chegado depois da análise dos dados e 

informações colhidas durante a fase do trabalho de gabinete, quais sejam: 

• Um aumento do potencial de receção de tráfego marítimo simultâneo. 

• Uma redução da congestão dos portos ou um impedimento da mesma. 

• Uma redução do período de tempo em que cada navio permanece atracado (turn-around 

time); e, consequentemente, 

• Uma redução nos custos operacionais diretos para as empresas de navegação e indiretos para 

todos os operadores económicos ligados à cadeia de valor da indústria dos transportes 

marítimos, traduzindo-se assim, numa maior eficiência para todos os intervenientes. 

Estas quatro importantes conclusões foram ainda confirmadas através das respostas às perguntas 

colocadas relativamente aos seguintes temas e cuja perceção dos entrevistados foi positiva (i.e., os 

valores referem-se ao percentual dos entrevistados que tiveram essa perceção): 

• A expansão e modernização dos portos permitiu atrair novos negócios à ENAPOR: 97% (Praia) 

e 100% (Porto Novo). 

• Aumento da eficiência das operações portuárias: 95% (Praia) e 81% (Porto Novo). 

• Tempo de espera para atracar é adequado: 73% (Praia) e 81% (Porto Novo). 

• Tempo de espera para atracar pode ser reduzido: 45% (Praia) e 56% (Porto Novo). 

• Tempo para a acostagem de embarcações diminuiu: 57% (Praia) e 72% (Porto Novo). 

• Tempo para a acostagem das embarcações pode ser reduzido: 46% (Praia) e 62% (Porto Novo). 

• Tempo de movimentação de cargas aumentou: 53% (Praia) e 19% (Praia). 

• Tempo de movimentação de cargas diminuiu: 32% (Praia) e 50% (Porto Novo). 

Para além dos temas abordados acima, os resultados dos inquéritos também permitiram conhecer a 

perceção dos entrevistados sobre outros temas que, de uma ou outra maneira, têm relação com as 

melhorias feitas nos dois portos. A seguir estão listados esses temas, e as respetivas perceções: 

• Há potencial para que o tempo de movimentação de cargas possa ser reduzido: 

o SIM para 44% (Praia) e 38% (Porto Novo). 

o NÃO para 42% (Praia) e 56% (Porto Novo). 

• Os equipamentos do porto são adequados:  

o SIM para 17% (Praia) e 31% (Porto Novo). 

o SIM, mas poderiam ser melhores para 44% (Praia) e 50% (Porto Novo). 

o NÃO para 33% (Praia) e 19% (Porto Novo). 

• As instalações do porto são adequadas: 

o SIM para 45% (Praia) e 37% (Porto Novo). 

o SIM, mas poderiam ser melhores para 43% (Praia) e 44% (Porto Novo). 

o NÃO para 8% (Praia) e 13% (Porto Novo). 

• A segurança das operações portuárias aumentou: 62% (Praia) e 81% (Porto Novo). 

• O número de trabalhadores no porto aumentou: 72% (Praia) e 38% (Porto Novo). 
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• O nível de profissionalização dos trabalhadores aumentou: 86% (Praia) e 89% (Porto Novo). 

• O nível dos salários dos trabalhadores manteve-se: 50% (Praia) e 56% (Porto Novo). 

• As oportunidades de trabalho na região: 

o Aumentaram na perceção de 75% (Praia) e 37% (Porto Novo). 

o Mantiveram-se na perceção de 14% (Praia) e 44% (Porto Novo). 

Os resultados dos inquéritos sobre os temas abordados acima permitem ter uma ideia quanto ao grau 

de eficiência das operações portuárias e dos níveis de satisfação relativamente aos equipamentos e 

instalações em cada um dos dois portos, na opinião dos inqueridos. Ao mesmo tempo, permite 

identificar as áreas onde o grau de eficiência pode ser aumentado, a fim de explorar todo o potencial 

das infraestruturas implantadas. 
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A2. INQUÉRITOS: DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS  

A2.1. CENTRAL FOTOVOLTAICA 
Os inquéritos foram realizados no período de 30 de agosto a 7 de setembro de 2021, na Ilha do Sal, 

quando foram feitas visitas às instalações da Electra Norte e da APP, incluindo a central fotovoltaica. 

O objetivo dos inquéritos era o de recolher as impressões e perceções de diversos segmentos 

relativamente à central fotovoltaica, possibilitando dessa maneira uma análise qualitativa em relação 

aos possíveis impactos gerados pelo projeto em causa e, assim, complementar a análise quantitativa 

feita com base nos dados oficiais da Electra Norte e da APP, bem como instituições como o INE CV e 

outras devidamente anotadas no Relatório. Os inquéritos abrangeram: 

• 96 estabelecimentos do setor de turismo, dos quais 17 hotéis, 63 bares e restaurantes, 2 de 

serviços de turismo, 11 lojas comerciais, e 3 outros sem caracterização definida;  

• 15 funcionários, sendo 6 da Electra Norte e 9 da APP que é diretamente responsável pela 

gestão e manutenção da Central Fotovoltaica; e, 

• 88 habitantes da Ilha do Sal, dos quais 45 do género masculino e 43 do feminino, distribuídos 

por diversas localidades, sendo a seleção aleatória e representativa. 

 

A2.1.1. Electra/APP 
Caracterização dos inquiridos: Importa notar que o grupo de inquiridos inclui funcionários da APP 

(Águas de Ponta Preta) que trabalham na gestão e manutenção da Central Fotovoltaica da Ilha do Sal, 

para além dos funcionários que trabalham diretamente com a Electra. A sua caracterização, em 

termos gráficos, é apresentada nas Figura 1 e Figura 2, tendo uma interpretação linear que dispensa 

explicações adicionais3. 

 

Figura 1: Idade dos inquiridos – Central Fotovoltaica 

 

 
3 Não foi possível recolher informações históricas de consumos e de água dessalinizada através dos inquéritos, 
pois exigiria o levantamento de dados históricos específicos por moradia. Além do mais, as informações 
facultadas pela Electra, apesar de serem valores agregados, cumprem com o objetivo de verificar o 
comportamento dos consumos. 
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Figura 2: Género dos inquiridos – Central Fotovoltaica 

 

Figura 3: Escolaridade dos inquiridos – Central Fotovoltaica 
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Figura 4: Origem do rendimento dos inquiridos nos últimos 12 meses – Central Fotovoltaica 

 

 

Figura 5: Antiguidade dos inquiridos enquanto trabalhadores da Electra – Central Fotovoltaica 
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Figura 6: Posição hierárquica dos inquiridos na Electra – Central Fotovoltaica 

 

Figura 7: Frequência da posição exercida dos inquiridos na Electra – Central Fotovoltaica 
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Figura 8: Posição hierárquica dos inquiridos na Electra – Central Fotovoltaica 

 

 

Figura 9: Posição de liderança dos inquiridos na Electra – Central Fotovoltaica 

 

Impacto percebido: A perceção da maioria dos trabalhadores da Electra (Figura 10), formada por 67% 

dos inquiridos, é de que o número de clientes da empresa aumentou e isso corresponde à realidade 

retratada pelo aumento do número de empreendimentos que se instalaram na Ilha do Sal, assim como 

no aumento da população em geral, conforme dados facultados pelo INECV. 
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Figura 10: Evolução percebida do número de clientes após a construção da central – Central Fotovoltaica 

 

 

Figura 11: Evolução percebida da fiabilidade do serviço de distribuição após a construção da central – Central 
Fotovoltaica 

 

Não há muito o que comentar sobre a Figura 11. Parece bastante claro que uma grande maioria, 

formada por 67% dos inquiridos, consideram que a fiabilidade do serviço de distribuição de energia 

elétrica na Ilha do Sal aumentou desde 2011. 
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Figura 12: Potencial impacto futuro da construção de uma nova central – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 12 deixa bastante claro que uma maioria formada por 80% dos inquiridos acreditam que um 

eventual aumento da capacidade instalada de fonte fotovoltaica terá um papel importante no 

atendimento à procura por energia elétrica no futuro. 

 

Figura 13: Impacto percebido da construção da central no consumo de combustíveis fósseis – Central 
Fotovoltaica 

 

A perceção da quase totalidade dos inquiridos é de que houve uma redução na utilização de 

combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica depois da construção da Central Fotovoltaica 

(Figura 13). Cálculos feitos pela APP em 2021 indicam que, até este ano, foi evitado o consumo de 4 

748 toneladas de fuel oil, o que possibilitou o evitamento de emissões de CO2 para a atmosfera no 

valor de 15 317 toneladas métricas, desde que a Central Fotovoltaica entrou em operação, em 2011. 
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Figura 14: Impacto percebido da construção da central na evolução do número de trabalhadores – Central 
Fotovoltaica 

 

A Figura 14 mostra que a perceção é de que houve um aumento de trabalhadores na empresa após a 

implantação da Central Fotovoltaica, em 2011. Devido ao facto de a Central exigir novas competências 

técnicas que não estavam disponíveis antes, faz sentido que tenham sido contratados novos 

colaboradores com as qualificações técnicas necessárias. Importa recordar que, em setembro de 2016, 

a Electra firmou contrato com a APP para a gestão e manutenção da Central Fotovoltaica. 

 

Figura 15: Impacto percebido da construção da central no número de estabelecimentos e empreendimentos 
locais – Central Fotovoltaica 

 

A maioria, formada por 80% dos inquiridos, acredita que houve um aumento no número de 

estabelecimentos e empreendimentos na Ilha do Sal (Figura 15). Essa perceção é validada pelos dados 

do INECV relativamente ao aumento da capacidade de alojamento naquela ilha. 
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Figura 16: Impacto percebido da construção da central no interesse em instalar painéis fotovoltaicos – Central 
Fotovoltaica 

 

Tendo sido a primeira a ser implantada em Cabo Verde, a Central Fotovoltaica da Ilha do Sal suscitou 

o interesse em investir nesse tipo de tecnologia para a geração de energia elétrica (Figura 16). Isso 

ficou bastante evidente em 2018, quando a APP decidiu ampliar a sua capacidade de gerar energia de 

fonte solar, adicionando 1 320 kWp de potência instalada à central solar de 36 kWp que havia sido 

implantada em 2015-2016. 

 

Figura 17: Impacto percebido da construção da central na evolução das oportunidades de emprego – Central 
Fotovoltaica 

 

Ainda que a maioria dos inquiridos não tenha sabido responder ou preferido não o fazer (Figura 17), 

os dados do Anuário Estatístico de Cabo Verde de 2018 (INE, 2018), relativamente à Ilha do Sal, 

indicam que houve um crescimento significativo do número de pessoas empregadas no setor do 

turismo, passando de 2 938 pessoas em 2014, para 5 068 pessoas em 2018, o que representa um 

crescimento de 72,5% em apenas quatro anos. 
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Figura 18: Impacto percebido da construção da central na evolução dos salários dos trabalhadores da empresa 
– Central Fotovoltaica 

 

Ao ter exigido um quadro de funcionários com novas capacidades para poder operar uma central de 

geração de energia com uma nova tecnologia (fotovoltaica), parece evidente que houve uma melhoria 

em termos de salários pagos aos novos funcionários, sendo essa a perceção de 67% dos inquiridos 

(Figura 18), o que permite inferir que, aparentemente, todos os funcionários da APP responsáveis pela 

gestão e manutenção da Central Fotovoltaica e mais um da Electra Norte têm essa perceção. 

 

Figura 19: Impacto percebido da construção da central na evolução da profissionalização das atividades 
económicas – Central Fotovoltaica 

 

Pelos mesmos motivos descritos em relação à Figura 19 acima, parece evidente que houve um maior 

nível de profissionalização, principalmente do setor elétrico, sendo essa a perceção de 40% dos 

inquiridos, enquanto os restantes 60% disseram não saber ou preferiram não responder. A elevada 

percentagem desta categoria, suscita a questão da pertinência desta pergunta. Julga-se, porém, que 

as respostas recolhidas ajudam a entender a perceção dos funcionários da Electra e APP, a respeito 
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do possível impacto que a construção da central fotovoltaica possa ter causado na evolução da 

profissionalização e o reforço das capacidades profissionais na Ilha do Sal. 

 

A2.1.2. Estabelecimentos 
Caracterização dos estabelecimentos: Conforme referido antes, 96 estabelecimentos do setor de 

turismo participaram do inquérito feito na Ilha do Sal. Deste total, 17 são hotéis, 63 são bares e 

restaurantes, 2 são de serviços de turismo, 11 são lojas comerciais e 3 outros não têm caracterização 

definida. 

Figura 20: Evolução da abertura de estabelecimentos – Central Fotovoltaica 
(Número de novos estabelecimentos por ano) 

 

Fica evidente que houve três picos de abertura de novos estabelecimentos, sendo o primeiro no ano 

de 2010, o segundo no ano de 2019 e um terceiro no ano de 2021 (Figura 20). O dado referente a 

2021 chama a atenção por ter um número bastante alto de abertura de novos estabelecimentos num 

ano ainda afetado pela crise devida à pandemia da Covid-19. É bastante provável que este número 

seja de reabertura de alguns dos estabelecimentos que haviam sido encerrados no ano de 2020. 

Porém, não foi possível confirmar esta suposição, devido ao facto dos dados estatísticos do INECV 

para 2021 ainda não estarem disponíveis. Quanto à tipologia dos estabelecimentos inquiridos, esta é 

apresentado na Figura 21. 
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Figura 21: Tipologia do estabelecimento respondente – Central Fotovoltaica 

 

 

Figura 22: Classificação do estabelecimento hoteleiro em termos de estrelas – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 22 mostra que os hotéis de 4 e 5 estrelas perfazem um total de 58% dos hotéis da amostra. 

A amostra pode ser considerada representativa ao ter incluído 17 hotéis e 63 bares/restaurantes, 

indicando que a hotelaria da Ilha do Sal apresenta um perfil bastante desenvolvido e diversificado, 

com predomínio dos hotéis de alta categoria (4 e 5 estrelas). 
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Figura 23: Dimensão do estabelecimento em termos de trabalhadores remunerados – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 23 mostra a distribuição dos funcionários remunerados por faixa de número de funcionários 

por estabelecimento, em que fica claro que 92% dos estabelecimentos se enquadram na faixa de 0 

até 100 funcionários, denotando que a amostra é maioritariamente formada por pequenos 

estabelecimentos. Importa mencionar que nos estabelecimentos que participaram no inquérito foi 

reportado um total de 3 622 trabalhadores, dos quais apenas 10 não são remunerados e representam 

0,003% do total. Os 10 trabalhadores não remunerados fazem parte de 5 pequenos estabelecimentos 

cuja média do número de trabalhadores é um pouco inferior a 6. Portanto, é razoável afirmar que a 

quase totalidade dos trabalhadores nos estabelecimentos que participaram do inquérito é 

remunerada. 

 

Figura 24: Relevância da existência de um bom sistema de distribuição elétrica na decisão de estabelecimento 
do empreendimento – Central Fotovoltaica 

 

A totalidade dos estabelecimentos da amostra utilizam energia elétrica para iluminação e, portanto, 

a existência de um bom sistema de distribuição elétrica parece ter sido um fator decisivo para a 

instalação de 65% deles, como mostra a Figura 24. Os 29% dos inquiridos que disseram que esse não 
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foi um fator decisivo levantam a hipótese de que estariam preparados para gerar a sua própria energia, 

caso necessário. Este poderia ser o caso dos estabelecimentos que fazem parte da Urbanização 

Cabocan que tem o seu próprio sistema de geração com base em fontes térmica e solar, gerido pela 

APP, e que mesmo assim está ligado à rede pública de distribuição da Electra. 

 

Figura 25: Produção elétrica própria pelo estabelecimento – Central Fotovoltaica 

 

Conforme referido acima, a Urbanização Cabocan, que se caracteriza como um aldeamento turístico 

na área de Ponta Preta onde estão localizados vários estabelecimentos, possui capacidade própria 

para gerar energia elétrica de fontes térmica e solar. Além dessa urbanização, a Figura 25 mostra que 

15% dos estabelecimentos que participaram no inquérito utilizam painéis fotovoltaicos para gerar 

parte da energia elétrica consumida, estando, no entanto, ligados à rede pública de distribuição 

elétrica operada pela Electra. 

 

Figura 26: Tipologia de energia de renovável produzida pelo estabelecimento hoteleiro – Central Fotovoltaica 
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Conforme referido acima, a Figura 26 mostra que 35% dos hotéis (ou seja, 6 de um total de 17 hotéis) 

que fazem parte da amostra, possuem geração própria de energia, sendo que 71% usam fonte solar e 

apenas 29% usam fonte eólica, como se vê na Figura 27. Todos, sem exceção, utilizam a eletricidade 

como principal tipo de energia. A energia solar é maioritária (71%) no que concerne a energia 

renovável produzida pelo estabelecimento, como se vê na Figura 27. 

 

Figura 27: Tipologia de energia renovável produzida pelo estabelecimento – Central Fotovoltaica 

 

 

Figura 28: Importância da existência de serviços de instalação e manutenção na tomada de decisão da 
instalação da fonte de energia renovável – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 28 mostra que 57% de todos os estabelecimentos que participaram nos inquéritos e que 

utilizam fonte renovável de energia consideraram que a existência de serviços de instalação e 

manutenção para os equipamentos de geração de fonte renovável foi um fator decisivo para a 

instalação dos mesmos. Esse dado confirma o papel pioneiro desempenhado pela Central Fotovoltaica 

da Ilha do Sal, que foi implantada em 2011. Para além disso, a fonte solar é mais acessível e pode ser 

modulada mais facilmente para satisfazer as necessidades dos estabelecimentos. 
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Figura 29: Importância da existência de serviços de instalação e manutenção na tomada de decisão da 
instalação da fonte de energia renovável no estabelecimento hoteleiro – Central Fotovoltaica 

 

No caso específico dos hotéis, parece que a existência de serviços de instalação e manutenção para 

os equipamentos de geração de fonte renovável foi um fator decisivo para apenas 34% deles, sendo 

que 33% consideram que não foi um fator decisivo, como mostra a Figura 29. 

 

Impacto percebido: A Figura 30 mostra que uma grande maioria, representada por 85% dos inquiridos, 

diz ter conhecimento da existência da Central Fotovoltaica. Esse é um dado importante e que 

demonstra a importância que os estabelecimentos locais dão à fonte que gera a energia que 

consomem. 

 

Figura 30: Conhecimento da existência da central fotovoltaica – Central Fotovoltaica 
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Figura 31: Alteração da fonte de energia após 
construção da central, Não-hotéis – Central 

Fotovoltaica 

 

Figura 32: Alteração da fonte de energia após 
construção da central, Hotéis – Central Fotovoltaica 

 

 

 

 

Todos os estabelecimentos (hotéis e outros) utilizam energia elétrica para iluminação e, portanto, não 

surpreende que a maioria, em ambos os casos, refira não ter havido alteração na fonte de energia 

utlizada, como mostram as figuras acima (Figura 31 e Figura 32). No entanto, nos que referiram que 

houve uma alteração (24% no caso de não hotéis e 18% no caso de hotéis), a seguir responderam que 

utilizavam energia elétrica da rede pública antes da construção da Central Fotovoltaica — exceto um 

que disse ter usado velas para iluminação — o que parece ser contraditório. Essa contradição levanta 

a hipótese de que estando ligados à rede de distribuição numa altura em que esta não era fiável, 

tiveram de usar geradores próprios, movidos a gasóleo, para complementar a energia elétrica da rede 

pública. No entanto, essa é apenas uma hipótese que, infelizmente, não pode ser confirmada. 
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Figura 33: Evolução percebida do preço da energia após a construção da central – Central Fotovoltaica 

 

A perceção maioritária, na ordem dos 54%, relativa à evolução do preço da energia após a construção 

da central, é que houve um aumento no preço da energia elétrica (Figura 33). Quanto aos preços da 

energia elétrica, o valor do kilowatt-hora em Cabo Verde é uniforme para todo o país e é aprovado 

pela agência reguladora ARME. A análise da evolução dos preços da energia elétrica indica que a 

tendência observada ao logo dos anos é de aumento e que são bastante influenciados pelo preço do 

petróleo no mercado internacional, na medida em que o país ainda depende em grande parte da 

geração de fonte térmica (combustíveis fósseis), sendo que o índice de penetração das energias 

renováveis, a nível nacional, é de apenas 18,4%, como referido no Relatório. 

 

Figura 34: Avaliação pelo empreendimento da qualidade dos serviços da Electra – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 34 mostra que os que avaliam os serviços da Electra como bom ou regular perfazem 72% do 

total dos inquiridos. Esse índice é bastante aceitável e, certamente, o mais alto em Cabo Verde, uma 

vez que os indicadores de gestão dos serviços da Electra para a Ilha do Sal são os melhores entre todas 

as ilhas do arquipélago, conforme dados dos Relatórios e Contas anuais da Electra sobre o nível de 

desempenho em cada uma das ilhas. Isso também denota uma preocupação por parte da Electra em 
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prestar bons serviços numa ilha que contribui decisivamente para o bom desempenho económico do 

país, devido à entrada de divisas que o setor do turismo proporciona. 

 

Figura 35: Evolução percebida da fiabilidade da distribuição elétrica após a construção da central – Central 
Fotovoltaica 

 

A Figura 35 mostra que 59% dos estabelecimentos incluídos na amostra consideram que a fiabilidade 

do serviço de distribuição de energia elétrica aumentou ou manteve-se, enquanto apenas 16% 

consideram que diminuiu. Os dados facultados pela Electra mostram que o número de apagões tem 

apresentado uma tendência de queda desde 2011, tornando o serviço mais fiável. A Ilha do Sal é a 

que apresenta o menor número de apagões e, também, do número de horas de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica entre todas as ilhas do arquipélago. 

 

Figura 36: Evolução percebida do número de trabalhadores no empreendimento após a construção da central – 
Central Fotovoltaica 
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A Figura 36 mostra que em 29% dos estabelecimentos houve um aumento do número de 

trabalhadores, enquanto 32% deles dizem ter-se mantido e apenas 10% dizem ter diminuído. Importa 

salientar que os inquéritos recolheram impressões e perceções e não dados sobre esta questão. 

Portanto, a perceção foi contrastada com os dados estatísticos do INECV para verificar se as 

impressões ou perceções dos inquiridos coincidiam ou não com os dados oficiais. Os dados do INECV 

para o turismo na Ilha do Sal indicam que houve um crescimento sustentado da capacidade de 

alojamento entre 2009 e 2019. Portanto, é razoável dizer que houve também um crescimento 

sustentado do número de trabalhadores dos estabelecimentos da Ilha do Sal que, na sua grande 

maioria, faz parte da cadeia das atividades de turismo. O Anuário Estatístico de Cabo Verde de 2018 

(INE, 2018) indica que houve um crescimento significativo do número de pessoas empregadas no setor 

do turismo, na Ilha do Sal, passando de 2 938 pessoas em 2014, para 5 068 em 2018, o que representa 

um crescimento de 72,5% em apenas quatro anos. 

 

Figura 37: Evolução percebida do número de turistas que frequentam o empreendimento após a construção da 
central – Central Fotovoltaica 

 

Igualmente ao referido no caso da Figura 37, os dados do INECV mostram que houve um crescimento 

sustentado do número de turistas que visita a Ilha do Sal. Portanto, a Figura 37 valida essa situação 

de crescimento sustentado. Os 17% de estabelecimentos que referem que o número de turistas 

diminuiu estão provavelmente a referir-se aos últimos dois anos (2020 e 2021), que mostraram uma 

redução no número de turistas devido à pandemia da Covid-19. 
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Figura 38: Evolução percebida dos custos operacionais do estabelecimento após a construção da central – 
Central Fotovoltaica 

 

A Figura 38 mostra que a perceção dominante é que os custos operacionais dos estabelecimentos da 

amostra aumentaram (43%) ou se mantiveram (18%), o que parece fazer sentido quando comparado 

com os demais segmentos económicos. Também neste caso, é provável que os que disseram ter 

diminuído (9% do total dos inquiridos) estejam a referir-se aos últimos dois anos (2020 e 2021), que 

mostraram uma redução nos custos operacionais, em razão do encerramento de diversos 

estabelecimentos, fruto da pandemia da Covid-19. Devido ao facto de os dados do INECV para esses 

dois anos ainda não estarem disponíveis, não há como aferir as perceções dos inqueridos. 

 

Figura 39: Evolução percebida do volume de faturação do empreendimento após a construção da central – 
Central Fotovoltaica 

 

A Figura 39 parece validar os dados estatísticos do setor do turismo na Ilha do Sal que mostram um 

aumento das atividades neste setor, atendendo a que 54% dos estabelecimentos dizem ter 

aumentado ou mantido o volume de faturação. Não surpreende o elevado número de 
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estabelecimentos que preferiram não responder a esta pergunta, devido às implicações fiscais que tal 

informação pode gerar. 

 

Figura 40: Evolução percebida da oferta de fatores de produção após a construção da central – Central 
Fotovoltaica 

 

Chama a atenção o elevado percentual dos que disseram não saberem ou não se sentirem 

confortáveis para responder a esta questão (Figura 40). É possível que os inquiridos não tenham 

percebido bem a pergunta que lhes foi feita. Contudo, importa salientar que os inquiridores eram 

fluentes em português e crioulo e foram orientados a clarificar as questões sempre que houvesse 

dúvida. Outra hipótese é que possa ter faltado suficiente conhecimento do assunto para ter condições 

de responder à pergunta e, por esse motivo, não se tenham sentido confortáveis para responder. Tal 

não deve causar surpresa, uma vez que a maior parte dos estabelecimentos que participaram no 

inquérito são de pequena dimensão. Importa ainda destacar que o objetivo dos inquéritos era 

recolher impressões e perceções que os entrevistados tinham sobre a questão e não dados sobre a 

evolução da oferta dos fatores de produção.  
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Figura 41: Evolução percebida do preço dos fatores de produção após a construção da central – Central 
Fotovoltaica 

 

Devido ao elevado percentual, na ordem de 57%, dos que não souberam ou não se sentiram 

confortáveis em responder a esta questão (Figura 41), valem os mesmos comentários feitos 

anteriormente em relação à Figura 40. 

 

Figura 42: Evolução percebida do número de apagões após a construção da central – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 42 mostra que a perceção da maioria (65%) dos estabelecimentos é de que houve uma 

redução no número de apagões verificados desde 2011. Essa perceção é congruente com os dados 

facultados pela Electra. Os 6% que disseram que o número de apagões aumentou, possivelmente 

estão localizados em alguma zona onde houve interrupção isolada do serviço de fornecimento de 

energia elétrica e que não se encaixa necessariamente no conceito de apagão, que deve ser entendido 

como uma falha geral no sistema de distribuição e não em alguns pontos isolados. 
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Figura 43: Frequência dos apagões – Central Fotovoltaica 

 

A maioria, formada por 71% dos estabelecimentos que disseram ser raros os apagões, é coerente com 

os dados facultados pela Electra para a Ilha do Sal (Figura 43). 

 

Figura 44: Fonte alternativa de energia usada durante os apagões – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 44 mostra que existe uma distribuição quase homogénea entre as diversas fontes alternativas 

para a iluminação, utilizadas durante os apagões ou falta de energia, com uma pequena vantagem 

para a geração própria. No entanto, a geração própria é certamente um recurso mais acessível para 

os estabelecimentos de maior porte e com maior capacidade de investimento. 

 

A2.1.3. Habitantes da Ilha do Sal  
Caracterização dos habitantes: Como já referido anteriormente, foram inquiridos, aleatória e 

representativamente, 88 habitantes da Ilha do Sal, dos quais 47 do género masculino e 41 do feminino, 

distribuídos por diversas localidades. As demais características dos respondentes encontram-se 

graficamente representadas nas Figura 45 e Figura 46. 
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Figura 45: Género dos respondentes – Central Fotovoltaica 

 

Figura 46: Nacionalidade dos respondentes – Central Fotovoltaica 
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Figura 47: Literacia dos respondentes – Central Fotovoltaica 

 

 

Figura 48: Escolaridade dos respondentes – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 48 mostra que a maioria dos inquiridos é formada por indivíduos que possuem ensino básico 

(37%) e ensino secundário via geral (40%), perfazendo um total de 77% da amostra. 
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Figura 49: Conhecimento da existência da central – Central Fotovoltaica 

 

 

Impacto percebido: A Figura 49 mostra que a maioria (69%) dos inquiridos tinham conhecimento da 

existência da central fotovoltaica. Porém, e ao contrário do que seria expectável, não deixa de ser 

surpreendente que 31% deles não tinham qualquer conhecimento. Isso dito, a questão referente à 

fonte da geração de energia elétrica não é tão importante para os indivíduos como a disponibilidade 

de energia elétrica nos seus domicílios. O que realmente importa às pessoas é saber se existe ou não 

serviço de eletricidade no local onde habita. No entanto, a análise dos resultados dos inquéritos 

denota que não há uma preocupação por parte da Electra em mostrar aos consumidores/utentes do 

serviço de eletricidade a composição das diferentes fontes de geração do sistema. Isso poderia ser 

feito através da fatura mensal de consumo, mediante um pequeno gráfico ou quadro que mostrasse 

a composição da geração de energia elétrica, de maneira a sensibilizar os consumidores/utentes. 

 

Figura 50: Alteração da fonte de energia utilizada na iluminação após 2010 – Central Fotovoltaica 
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Para a maioria (56%) dos inquiridos, a fonte de energia utilizada para a iluminação das suas moradias 

não se alterou (Figura 50). Para os 34% que dizem ter havido uma alteração, é possível que vivessem 

numa área ainda não incluída na rede de distribuição de energia elétrica e utilizassem pequenos 

geradores a gasóleo para satisfazer as suas necessidades. Ao responderem a esta questão, a maior 

parte dos inquiridos (90%), estarão em condições de poder comparar a situação antes e depois, do 

ano 2010, o que implica um período de residência suficientemente longo. 

O reforço da capacidade de geração do sistema elétrico da Ilha do Sal a partir de 2011, com a entrada 

em operação da central fotovoltaica e, em 2012, com a entrada em operação do parque eólico da 

Cabeólica (aliado à expansão da rede pública de distribuição para cobrir 100% dos domicílios e 

estabelecimentos comerciais e industriais), permitiu que a totalidade da população da Ilha do Sal 

tivesse acesso à energia elétrica. 

 

Figura 51: Principal fonte de energia utilizada na iluminação antes de 2010 – Central Fotovoltaica 

 

Não existe muito para comentar relativamente à Figura 51, senão destacar que a grande maioria (83%) 

já utilizava energia elétrica para a iluminação das suas moradias antes de 2010. 
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Figura 52: Evolução percebida do preço da energia após a construção da central – Central Fotovoltaica 

 

Conforme referido anteriormente no caso dos estabelecimentos de turismo na Ilha do Sal, os preços 

do kilowatt-hora em Cabo Verde são uniformes para todo o país e são aprovados pela agência 

reguladora ARME. A análise da evolução dos preços da energia elétrica indica que a tendência 

observada ao logo dos anos é de aumento e são bastante influenciados pelo preço do petróleo no 

mercado internacional, na medida em que o país ainda depende em grande medida da geração de 

fonte térmica (combustíveis fósseis), sendo que o índice de penetração das energias renováveis a nível 

nacional é de apenas 18,4%. Portanto, a perceção da maioria dos inquiridos (68%), de que o preço da 

energia aumentou depois de 2011-2012, está alinhada com a perceção da maioria dos 

estabelecimentos de turismo (Figura 52). 

 

Figura 53: Avaliação da qualidade de serviço da Electra Norte – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 53 mostra que a maioria dos inquiridos (71%) avalia positivamente a qualidade dos serviços 

da Electra, uma vez que 20% avaliam como boa e 51% como regular. 27% dos inquiridos avaliam como 

má a qualidade dos serviços da Electra. Os dados facultados pela Electra permitem dizer que a 
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qualidade do serviço na Ilha do Sal é a mais elevada de todo o arquipélago, mas isso não significa que 

a qualidade não possa ser melhorada. 

 

Figura 54: Impacto percebido na produtividade do agregado familiar da fiabilidade do serviço de energia – 
Central Fotovoltaica 

 

A Figura 54 mostra que a maior disponibilidade e fiabilidade do serviço de energia elétrica permitiu 

um aumento de produtividade em 49% dos agregados familiares dos inquiridos, enquanto a Figura 55 

mostra que 67% deles disseram que possibilitou a compra de eletrodomésticos. Apesar disso, é 

importante reconhecer que outros motivos poderiam não ter permitido a compra de 

eletrodomésticos, ainda que o serviço de energia o permitisse. A análise dos resultados do inquérito 

confirma o efeito positivo do reforço da capacidade do sistema de energia elétrica da Ilha do Sal, 

permitindo melhorar as condições de vida das populações locais e criando a possibilidade de aumentar 

a produtividade a nível do agregado familiar. 

 

Figura 55: Impacto percebido da disponibilidade de energia elétrica na aquisição de eletrodomésticos – Central 
Fotovoltaica 
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Figura 56: Evolução percebida dos encargos com eletricidade após a construção da central – Central 
Fotovoltaica 

 

A grande maioria dos inquiridos (72%) afirma que os encargos com eletricidade a partir de 2011 

aumentaram (Figura 56). Essa afirmação não chega a surpreender, tomando em conta que os preços 

unitários do kilowatt-hora também aumentaram ao longo dos anos e que houve um aumento do 

consumo em função de novos aparelhos eletrodomésticos que foram introduzidos nos agregados 

familiares como resultado de uma maior cobertura e fiabilidade do sistema elétrico da Ilha do Sal. 

 

Figura 57: Impacto percebido da disponibilidade de energia elétrica no desenvolvimento doméstico de uma 
atividade comercial – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 57 mostra que para 27% dos inquiridos a disponibilidade de energia elétrica permitiu o 

desenvolvimento doméstico de uma atividade comercial, mesmo que informal, no âmbito da moradia. 

Esse é um impacto importante do ponto de vista social, mostrando que o acesso à energia elétrica 

trouxe uma mais-valia para muitos agregados familiares, gerando oportunidades de trabalho e 

provavelmente potenciando as condições para um aumento do rendimento dessas famílias. 
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Figura 58: Evolução percebida dos salários dos trabalhadores da região após a construção da central – Central 
Fotovoltaica 

 

A Figura 58 mostra que a perceção de praticamente 1/3 dos inquiridos é a de que os salários dos 

trabalhadores da Ilha do Sal aumentaram após 2011, enquanto 23% disseram que os salários se 

mantiveram. Importa destacar que conforme dados do INECV4, a Ilha do Sal apresenta o rendimento 

per capita mais elevado do país, sendo, portanto, expectável que os salários dos trabalhadores da Ilha 

do Sal sejam mais elevados, na média, em relação às demais ilhas do arquipélago. 

 

Figura 59: Evolução percebida da fiabilidade da distribuição elétrica após a construção da central – Central 
Fotovoltaica 

 

A perceção do nível de fiabilidade do serviço de distribuição de energia elétrica, por parte dos 

habitantes da Ilha do Sal, aumentou (42%) ou manteve-se (31%) depois de 2011, resultando numa 

avaliação positiva por parte de 73% dos inquiridos (Figura 59). Importa destacar que essa avaliação 

 
4 De acordo com o Anuário Estatístico de Cabo Verde (INE, 2018), o PIB per capita da Ilha, o maior do país, é de 
591 369 ECV, sendo que o PIB per capita de Cabo Verde é de 321 945 ECV. 
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positiva é maior que a observada no caso dos estabelecimentos de turismo, que foi de 59% como pode 

ser visto na Figura 35. 

 

Figura 60: Evolução percebida do número de apagões após a construção da central – Central Fotovoltaica 

 

A evolução percebida do número de apagões após 2011, por parte dos habitantes da Ilha do Sal, é que 

se manteve (81%) ou que diminuiu (7%) (Figura 60). Essa perceção contrasta fortemente com a 

observada no caso dos estabelecimentos de turismo, em que apenas 5% disseram que o número de 

apagões se manteve e 65% disseram ter diminuído (Figura 42). Os inquiridos que disseram que o 

número de apagões aumentou, situaram-se na mesma faixa, ou seja 5% entre os habitantes e 6% entre 

os estabelecimentos de turismo. 

 

Figura 61: Frequência dos apagões – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 61 mostra que a maioria (55%) entre os habitantes inquiridos considera que os apagões são 

raros, enquanto apenas 1% disse ter uma frequência diária e 2% uma frequência de algumas vezes 

durante o mês. No caso dos estabelecimentos de turismo, 71% consideraram que os apagões são raros 
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e 17% referiram que têm uma frequência de algumas vezes ao longo do mês, sendo que nenhum 

relatou apagões diários (Figura 43). Os habitantes que consideraram que os apagões são diários 

certamente referem-se a situações de falha no serviço elétrico, que afeta uma determinada área, não 

podendo ser chamado de apagão, que se carateriza por uma falha geral no sistema de distribuição. 

 

Figura 62: Fonte alternativa de energia utilizada durante os apagões – Central Fotovoltaica 

 

A Figura 62 mostra que a maioria (67%) dos habitantes inquiridos utiliza vela como fonte alternativa 

de energia para iluminação, 19% utilizam lanterna e apenas 9% possuem geração própria de energia 

elétrica. Importa destacar que, no caso dos estabelecimentos de turismo, 33% utilizam energia elétrica 

de geração própria, enquanto 28% utilizam vela e 17% utilizam lanterna (Figura 44). 

 

A2.2. BARRAGENS 
Como referido anteriormente no texto principal, o trabalho de campo baseou-se num total de 173 

inquéritos, divididos entre três tipologias de inquiridos: 

• Agricultores – 131 

• Rabidantes – 32 

• Comerciantes de fatores de produção - 10 

A2.2.1. Figueira Gorda 
Na área de ação da Figueira Gorda foram executados um total de 112 inquéritos. 

A.2.2.1.1 Agricultores 

No trabalho de campo realizaram-se inquéritos a um total de 81 agricultores, na região de influência 

da Barragem da Figueira Gorda, quer a jusante (62) quer a montante (19) da barragem. Deste modo, 

consegue-se ter uma visão representativa do impacto da barragem na região.  

Os inquéritos eram extensos e procuravam cobrir múltiplas dimensões relevantes para a avaliação do 

impacto da barragem da Figueira Gorda nos inquiridos e na agricultura da região. Aqui, optou-se por 

apresentar os resultados em sete blocos: 
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• Caracterização dos inquiridos – dados que permitem caracterizar e enquadrar os 

inquiridos dentro do seu perfil socioeconómico; 

• Rendimento – dados que permitem enquadrar o rendimento dos inquiridos e 

caracterizar o impacto da barragem neste; 

• Propriedade – caracterização fundiária da propriedade agrícola e como a 

rentabilidade desta foi afetada pela construção da barragem; 

• Trabalhadores – caracterização do trabalho terciário ou não, afeto à exploração 

agrícola e como a construção da barragem impactou neste; 

• Produção Agrícola – dados relativos à produção agrícola e produtos cultivados e como 

estes foram afetados pela barragem; 

• Produção Animal – dados relativos às questões que avaliam o impacto da barragem 

na produção pecuária; 

• Utilização da água – dados relativos às questões que avaliam como a água é utilizada 

na irrigação e como esta foi afetada pela construção da barragem. 

 

Caracterização dos agricultores: Como se pode ver na Figura 63, mais de metade dos inquiridos são 

do sexo feminino. Na Figura 64 é observável que a maioria dos inquiridos são solteiros. Assim, pode 

deduzir-se que o trabalho agrícola continua a apresentar algumas características de subsistência, 

apesar da região se encontrar próxima do ambiente urbano da sede de concelho de Santa Cruz. É 

ainda, aparentemente, menos representado pelos homens casados, indicando que esta atividade 

assumirá um papel secundário, dentro da unidade familiar. 

 

Figura 63: Género dos inquiridos – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

Figura 64: Estado civil dos inquiridos – Barragem da 
Figueira Gorda 

 
Na Figura 65, pode verificar-se que os inquiridos estão inseridos em agregados familiares de alguma 
dimensão (média de 4,72), quer um pouco superior à média nacional5 (4,00) quer à média nacional 
em meio rural (4,50), pese embora um pouco abaixo da média para o concelho de Santa Cruz (5,00). 
Tal, reforça a hipótese de esta ser uma região de transição que, embora esteja num meio 
claramente rural, é influenciada pela proximidade dos aglomerados urbanos da sede do concelho. 
 

 
5 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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Figura 65: Dimensão do agregado familiar dos inquiridos – Barragem da Figueira Gorda 

 

 

Quando analisado o grau de alfabetização dos inquiridos (Figura 66), verifica-se que este é de 84%, 
consideravelmente superior aos 62% citados para o concelho de Santa Cruz no relatório Perfil da 
Pobreza publicado pelo INE em 2018, com base em dados de 20156. Esta diferença, provavelmente, 
será resultado de evolução positiva deste indicador entre 2015 e 2021. Quanto à utilização de 
telemóvel, a penetração do telemóvel na população dos inquiridos é de 90%, abaixo dos 108% de 
penetração que existe no mercado cabo-verdiano7, indicador do caracter mais rural e mais pobre 
desta realidade. 
 
 
Figura 66: Alfabetização dos inquiridos – Barragem 

da Figueira Gorda 

 

Figura 67: Percentagem dos inquiridos que possui 
telemóvel – Barragem da Figueira Gorda 
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Figura 68: Fonte de energia para iluminação – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

Figura 69: Forma de abastecimento de água – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

 

Analisando os dados das Figura 68 e Figura 69, verifica-se que apesar da proximidade física do 

ambiente urbano da sede de concelho, os inquiridos vivem ainda numa realidade iminentemente rural, 

sem acesso às comodidades da vida urbana. Apenas 8% têm acesso a eletricidade para a sua 

iluminação e também somente 5% têm acesso a água canalizada. A maioria ainda recorre a lanterna 

para iluminação e a água de poço para prover as suas necessidades. 

Assim, conclui-se que esta população mantém ainda um perfil iminentemente rural, pese embora a 

proximidade geográfica com a sede do concelho de Santa Cruz. Também se regista o facto de alguns 

destes inquiridos terem sido realojados no projeto “Casa para Todos”, na localidade de Pedra Badejo. 

Assim sendo, a agricultura praticada pela população apresenta ainda algumas características de 

agricultura de subsistência. No entanto, é de notar que muitos dos indicadores apresentados revelam 

um maior grau de urbanização que os indicadores médios do concelho de Santa Cruz, tido como o 

concelho mais rural e mais pobre da ilha de Santiago. 

 

Rendimento dos agricultores: Na Figura 70 apresentam-se os resultados da principal fonte de 

rendimento dos inquiridos. Pese embora cerca de um terço dos inquiridos ter como principal fonte de 

rendimento outras origens que não o trabalho, dois terços têm como principal fonte de rendimento o 

próprio trabalho. 

 

 
6 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
7 Dados do Banco Mundial respeitantes a 2019: https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 
 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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Figura 70: Principal fonte de rendimento – Barragem da Figueira Gorda 

 

Quando analisados os rendimentos médios mensais (Figura 71), pode concluir-se que estes se 

encontram dentro da média relativo ao meio rural em que se inserem os inquiridos. Para referência, 

o relatório Perfil da Pobreza em Cabo Verde. Evolução da Pobreza Monetária Absoluta: 2001/02, 2007 

e 20158, refere como consumo médio anual por pessoa, para trabalhadores rurais em 2015, o valor 

de 100 000 ECV. Dos inquiridos, 29% afirmaram ter um rendimento médio mensal inferior a 10 000 

ECV, ou seja, estarão em linha ou ligeiramente abaixo do consumo médio anual, sendo que os 

restantes 71% estarão acima. Ainda que para chegar a uma conclusão inequívoca fosse necessário 

corrigir estes valores para a dimensão do agregado familiar, outras fontes de rendimento do agregado 

familiar e os custos de produção inerentes às culturas agrícolas – algo que sai do âmbito do presente 

trabalho – julga-se ser um bom indicador o facto de os rendimentos dos inquiridos terem um valor 

médio dentro do contexto em que se inserem. 

 

Figura 71: Rendimento médio mensal dos inquiridos – Barragem da Figueira Gorda 

 

 
8 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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Quando questionados sobre o impacto da construção da barragem na forma como comercializam os 

produtos (Figura 72), 78% dos inqueridos respondem que esta não alterou a sua forma de 

comercialização, enquanto 17% respondem que sim, a sua forma de comercialização foi alterada na 

sequência da construção da barragem. 

 

Figura 72: Impacto da construção da barragem na comercialização dos produtos agrícolas – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

Os que responderam que sim foram ainda questionados sobre quais as novas formas de 

comercialização adotadas (Figura 73). A maioria (37%) afirma que foi a venda através das rabidantes. 

 

Figura 73: Impacto da construção da barragem da Figueira Gorda na comercialização dos produtos agrícolas 

 

 

De uma forma geral, pode concluir-se que os rendimentos dos inquiridos provêm fundamentalmente 

do seu trabalho e que este é um rendimento médio, dado o contexto rural, atendendo ainda ao facto 

do concelho de Santa Cruz ser o mais pobre da Ilha de Santiago. A construção da Barragem da Figueira 
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Gorda originou uma maior orientação para o mercado, passando alguns dos inquiridos a utilizar novas 

formas de comércio, nomeadamente as rabidantes. 

 

Propriedade: Na Figura 74, pode observar-se a distribuição da função do inquirido na propriedade 

agrícola. Pouco mais de 50% são arrendatários, o que só por si revela que a atividade será pelo menos 

rentável o suficiente para permitir suportar uma renda. Outro dado interessante é o facto de apenas 

3% dos inquiridos serem trabalhadores terceirizados, o que simultaneamente revela que esta é uma 

atividade ainda pouco “industrializada”, sendo na sua maioria praticada pelos próprios ou por 

familiares diretos. Este último dado pode também ser um indicador de que a tipologia da agricultura 

praticada nesta região não permite capturar economias de escala e, consequentemente, não é 

rentável contratar mão-de-obra terceira para explorar uma área maior. 

 

Figura 74: Função do inquirido na propriedade – Barragem da Figueira Gorda 

 

Quando analisado o valor mensal da renda paga (Figura 75), 75% pagam um valor inferior a 10 000 

ECV/mês e apenas 25% pagam um valor entre 10 000 e 14 999 ECV/mês. Quando comparado com a 

referência dos 100 000 ECV de consumo médio per capita anual em meio rural, pode concluir-se que 

as rendas terão um valor relativamente elevado, indicando que em alguma medida a atividade será 

rentável o suficiente para as suportar. 
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Figura 75: Valor mensal da renda paga pela propriedade – Barragem da Figueira Gorda 

 

De facto, quando questionados sobre o impacto da barragem nos preços das terras (Figura 76), 

nenhum dos inquiridos respondeu que este baixou, tendo 28% afirmado que aumentou e 32% que se 

manteve. Ou seja, o impacto não foi negativo, sendo que quase metade dos inquiridos que 

responderam à questão afirmou que a construção da barragem ou não reduziu o preço das terras ou 

então contribuiu para as aumentar. Este resultado pode até ser considerado algo conservador, devido 

à percentagem de 40% dos inquiridos que responderam que “não sabe/prefere não responder”. É 

provável que esta percentagem reflita as respostas do número elevado de arrendatários ou 

subarrendatários que, de facto, não devem possuir conhecimento suficiente para responder à questão, 

pois não são os proprietários dos terrenos. 

 

Figura 76: Impacto percebido da construção da barragem nos preços das terras – Barragem da Figueira Gorda 

 

Questionados sobre a rentabilidade da propriedade (Figura 77), 83% afirmam que esta aumentou com 

a construção da barragem, sendo que apenas 3% afirmam o contrário. 
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Figura 77: Impacto percebido da construção da barragem na rentabilidade da propriedade – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

Esta perceção também se confirma, quando questionados sobre a área cultivada (Figura 78), onde 

48% dos inquiridos afirmam que esta aumentou e apenas 14% que diminuiu.  

 

Figura 78: Impacto percebido da construção da barragem na área cultivada – Barragem da Figueira Gorda 

 

Um dos pontos levantados no trabalho preliminar foi o facto de alguns dos agricultores da região 

terem tido a necessidade de se relocalizar, devido à construção da barragem. Dos inquiridos, apenas 

18% teve que relocalizar os seus cultivos em consequência da construção da barragem (Figura 79). 
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Figura 79: Relocalização devido à construção da barragem – Barragem da Figueira Gorda 

 

Dos inquiridos que tiveram que alterar o seu local de cultura após a construção da barragem, 15 no 

total, 7% regressaram de uma forma definitiva aos seus terrenos originais e 80% cultivam-nos quando 

a albufeira está seca (Figura 80). Este resultado confirma a informação recolhida anteriormente no 

trabalho de gabinete, sublinhando a importância relativa do cultivo no leito da albufeira. 

 

Figura 80: Regresso aos terrenos originais após mudança de local de cultivo devido à construção da barragem – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

De uma forma geral, a propriedade é explorada diretamente pelos proprietários ou pelos 

arrendatários. As propriedades aparentam ser rentáveis, pelo menos o suficiente para suportar as 

rendas. Simultaneamente, para a maioria dos inquiridos, a construção da barragem teve um impacto 

positivo nas suas propriedades, traduzindo-se num aumento da rentabilidade das mesmas e num 

aumento das áreas cultivadas. 
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Trabalhadores: Quando analisado o número de trabalhadores alocados às explorações agrícolas 

(Figura 81), confirma-se o panorama de minifúndio, assente em trabalho do próprio ou dos seus 

familiares diretos. O único valor outlier relevante é o da CoopJL, que tem um número mais elevado de 

trabalhadores (50). Convém ainda referir que não foi possível determinar se se alterou o número total 

de trabalhadores ao longo do tempo, dada a dificuldade em encontrar os dados anteriores à 

construção, caso estes existam. Acresce que o censo agrícola não tem granularidade para extrair essa 

informação. 

 

Figura 81: Número de trabalhadores nas explorações agrícolas – Barragem da Figueira Gorda 

 

 

Quando questionados sobre a contratação de mão-de-obra terceira (Figura 82), 38% afirmam que 

contratam mão-de-obra terceira. Este facto, cruzado com o número de trabalhadores das explorações, 

permite deduzir que a maioria destas contratações serão pontuais, de modo a lidar com picos de 

trabalho. 
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Figura 82: Contratação de mão-de-obra terceira – Barragem da Figueira Gorda 

 

Quanto ao impacto percebido pelos inquiridos da construção da barragem no salário dos 

trabalhadores (Figura 83) agrícolas, 28% afirmam que este foi positivo, tendo resultado num aumento 

dos mesmos (apenas 1% afirma que foi negativo), e 61% consideram que os salários se mantiveram. 

Globalmente, é possível afirmar que o impacto da Barragem da Figueira Gorda no rendimento dos 

trabalhadores agrícolas terá sido positivo. 

 

Figura 83: Impacto percebido da barragem da Figueira Gorda nos salários dos trabalhadores agrícolas – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

Pese embora o caracter de minifúndio, onde os trabalhadores assalariados são uma realidade 

marginal, a construção da barragem da Figueira Gorda aparenta ter tido um impacto positivo nos 

salários auferidos, sendo este mais um indicador que suporta a hipótese do aumento da rentabilidade 

das explorações agrícolas.  
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Produção agrícola: No Quadro 1 é possível ver quais os produtos cultivados pelos inquiridos, bem 

como a sua utilização com fins comerciais. Esta lista baseia-se numa versão pré-definida na fase da 

elaboração dos questionários, que se revelou exaustiva e representativa da realidade local. Para 

facilitar a leitura deste quadro, opta-se por classificar as culturas em três grupos: 

• Hortícolas – Culturas hortícolas, produzidas por plantas anuais que têm que ser 

consumidas frescas e, como tal, o mercado local encontra-se relativamente protegido 

das importações. São culturas que, em geral, exigem mais atenção, estando o 

consumidor mais atento ao seu aspeto físico e estado de conservação. 

Consequentemente, são produtos que apresentam um maior valor comercial no 

comércio local. 

• Commodities – Produtos que tipicamente não são consumíveis em fresco, passíveis de 

uma melhor conservação e, consequentemente, mais expostos às importações do 

mercado externo. Em geral, são produtos de menor valor acrescentado. Convém 

referir ainda, para a batata-doce e a mandioca, que dado serem raízes tuberosas, 

apresentam um perfil intermédio com as hortícolas. 

• Frutícolas – Culturas arbóreas, produzidas por plantas em geral lenhosas, com ciclos 

de vida plurianuais. Tipicamente, são produtos passíveis de alguma conservação e 

transporte e, como tal, o mercado interno encontra-se exposto ao mercado externo. 

 

Quadro 1: Produtos agrícolas e sua utilização comercial – Barragem da Figueira Gorda 

 Cultura % Cultiva % Comercializa 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 70,77% 84,44% 

Pimentão 36,92% 69,57% 

Repolho 43,08% 64,59% 

Cenoura 23,08% 53,33% 

Melancia 20,00% 61,54% 

Alface 6,15% 50,00% 

Couve 36,92% 83,33% 

Cebola 29,23% 68,42% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 67,69% 93,02% 

Mandioca 63,08% 72,50% 

Abóbora (sequeiro) 15,38% 70,00% 

Batata-comum 36,38% 78,26% 

Milho 29,23% 36,84% 

Feijão 9,23% 16,67% 

Mancarra (amendoim) 10,77% 85,71% 

Cana-de-açúcar 67,69% 86,05% 

Fr
u

tí
co

la
s 

Banana 30,77% 75,00% 

Manga 6,15% 25,00% 

Papaia 18,46% 41,67% 

Laranja 1,54% 100% 

Limão 1,54%  

Lima 1,54% 100% 

Café 0% - 

Vinha 0% - 

 

O Quadro 1 indica qual a percentagem dos inquiridos que cultiva o produto em apreço e, desses, qual 

a percentagem que comercializa parte da sua produção. Apesar deste quadro não apresentar 



   
 

55 
 

indicações sobre as quantidades absolutas e o valor comercial da produção, a sua análise permite 

deduzir que existe, claramente, uma preferência pela cultura das hortícolas na região da barragem da 

Figueira Gorda e que esta tem uma orientação comercial. A realidade das frutícolas é uma realidade 

marginal, sendo que apenas um número reduzido dos inquiridos as cultiva. A orientação para o 

mercado é confirmada pelo facto de 98% dos inquiridos (Figura 84) afirmarem que comercializam pelo 

menos uma parte da sua produção. O aspeto da comercialização não foi objeto de estudo para além 

dos elementos aqui apresentados. Não obstante, poder-se-á ver o seu reflexo nos inquéritos 

realizados às rabidantes. 

 

Figura 84: Comercialização da produção – Barragem da Figueira Gorda 

 

 

Quando analisadas as formas de comercialização (Quadro 2), torna-se evidente a importância da 

figura das rabidantes na cadeia de valor da atividade agrícola. Na verdade, 73,44% dos inquiridos 

afirmam recorrer a esta forma de comércio. 

 

Quadro 2: Formas de comercialização – Barragem da Figueira Gorda 

Formas de comercialização % 

Venda direta a particulares 15,62% 

Venda direta ao mercado local 10,94% 

Rabidantes 73,44% 

Outra 1,56% 

 

Já no que concerne à transformação da produção (Figura 85), apenas 17% procedem à transformação 

da sua produção e, destes, 90% referem-se à transformação da cana-de-açúcar em grogue, produto 

muito apreciado localmente. 
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Figura 85: Transformação da produção – Barragem da Figueira Gorda 

 

Na Figura 86 é possível verificar que 39% dos inquiridos afirmam que começaram a produzir novas 

culturas com a construção da barragem. 

 

Figura 86: Produção de culturas após a instalação da barragem – Barragem da Figueira Gorda 

 

Do Quadro 3 é possível deduzir que esses novos produtos foram fundamentalmente culturas 

hortícolas, em particular o tomate, um produto de grande consumo, fortemente perecível e de difícil 

importação e onde a produção local é importante no mercado nacional. 
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Quadro 3: Novos produtos cultivados após a instalação da barragem – Barragem da Figueira Gorda 

 Cultura % Cultiva 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 84,00% 

Pimentão 40,00% 

Repolho 28,00% 

Cenoura 20,00% 

Melancia 28,00% 

Alface 8,00% 

Couve 24,00% 

Cebola 16,00% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 36,00% 

Mandioca 16,00% 

Abóbora (sequeiro) 8,00% 

Batata-comum 12,00% 

Milho 16,00% 

Feijão 0,00% 

Mancarra (amendoim) 4,00% 

Cana-de-açúcar 28,00% 

Fr
u

tí
co

la
s 

Banana 4,00% 

Manga 0,00% 

Papaia 8,00% 

Laranja 0,00% 

Limão 0,00% 

Lima 0,00% 

Café 0,00% 

Vinha 0,00% 

 

Quando questionados diretamente sobre o impacto da barragem na produção local (Figura 87), 

verifica-se que a produção agrícola, após a construção da barragem, aumentou para 73% dos 

inquiridos e apenas 6% consideram que esta diminuiu. 

 

Figura 87: Impacto percebido na produção agrícola da construção da barragem – Barragem da Figueira Gorda 
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Colocada a mesma questão cultura a cultura (Quadro 4), se a barragem terá tido um impacto positivo 

ou negativo na produção local daquele produto em particular, verifica-se que, de uma forma geral, a 

maioria dos inquiridos considera que a maioria das culturas foi afetada positivamente pela construção 

da barragem, em particular as culturas hortícolas, sendo o tomate o produto mais frequentemente 

citada nesse sentido. 

 

Quadro 4: Impacto percebido da construção da barragem nas diversas culturas – Barragem da Figueira Gorda 

 Cultura % Positivamente % Negativamente 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 62,96% 3,70% 

Pimentão 33,33% 2,47% 

Repolho 32,10% 1,23% 

Cenoura 25,93% 0,00% 

Melancia 11,11% 1,23% 

Alface 4,94% 0,00% 

Couve 19,75% 0,00% 

Cebola 22,22% 0,00% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 32,10% 2,47% 

Mandioca 23,46% 11,11% 

Abóbora (sequeiro) 8,64% 0,00% 

Batata-comum 12,35% 0,00% 

Milho 8,64% 3,70% 

Feijão 1,23% 3,70% 

Mancarra (amendoim) 1,23% 1,23% 

Cana-de-açúcar 40,74% 4,94% 

Fr
u

tí
co

la
s 

Banana 16,05% 9,88% 

Manga 0,00% 2,47% 

Papaia 11,11% 1,23% 

Laranja 1,23% 0,00% 

Limão 0,00% 0,00% 

Lima 0,00% 1,23% 

Café 0,00% 0,00% 

Vinha 0,00% 0,00% 

 

Ao decompor esta análise nas áreas a montante e a jusante da barragem (Quadro 5), é possível chegar 

a conclusões semelhantes. As culturas parecem ter sido afetadas positivamente e de modo 

semelhante nas duas áreas. As poucas diferenças verificadas são muito provavelmente explicadas 

pelas diferentes distribuições espaciais (entre as duas áreas) das culturas (por exemplo, a banana é 

inexistente a montante da barragem, logo não se observou qualquer impacto aí). 
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Quadro 5: Impacto positivo percebido da construção da barragem nas diversas culturas a montante e a jusante 

da barragem – Barragem da Figueira Gorda 

 Cultura % Montante % Jusante 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 73,68% 59,68% 

Pimentão 36,84% 32,36% 

Repolho 26,32% 33,87% 

Cenoura 21,05% 27,42% 

Melancia 0,00% 14,52% 

Alface 0,00% 6,45% 

Couve 5,26% 24,19% 

Cebola 15,79% 24,19% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 42,11% 29,03% 

Mandioca 15,79% 25,81% 

Abóbora (sequeiro) 15,79% 6,45% 

Batata-comum 5,26% 14,52% 

Milho 10,53% 8,06% 

Feijão 0,00% 1,61% 

Mancarra (amendoim) 0,00% 1,61% 

Cana-de-açúcar 42,11% 40,32% 

Fr
u

tí
co

la
s 

Banana 0,00% 14,52% 

Manga 0,00% 0,00% 

Papaia 0,00% 14,52% 

Laranja 0,00% 1,61% 

Limão 0,00% 0,00% 

Lima 0,00% 0,00% 

Café 0,00% 0,00% 

Vinha 0,00% 0,00% 

 

No caso do impacto da construção da barragem na transformação das culturas (Figura 88), apenas 

14% afirmam que passaram a processar novos produtos com a construção, sendo a cana-de-açúcar 

(90%) novamente a cultura maioritariamente transformada. 

 

Figura 88: Impacto da construção da barragem na transformação das culturas – Barragem da Figueira Gorda 
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No que se refere ao impacto percebido da barragem na oferta comercial de fatores de produção, 

nomeadamente fertilizantes, fitofármacos, sementes e mudas de plantas e equipamento de rega 

(Figura 89), a maioria dos inquiridos (60%) considera que esta aumentou após a construção da 

barragem e apenas 3% consideram o contrário. 

 

Figura 89: Impacto percebido da construção da barragem na oferta de fatores de produção – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

A mecanização das explorações agrícolas parece também ter sido afetada positivamente pela 

barragem da Figueira Gorda (Figura 90); 29% dos inquiridos afirmam que aumentou o número de 

máquinas e equipamentos utilizados na sua propriedade. 

 

Figura 90: Impacto da construção da barragem na mecanização da exploração agrícola – Barragem da Figueira 
Gorda 

 

De uma forma geral, as propriedades da região da barragem da Figueira Gorda estão orientadas para 

a produção de culturas hortícolas, sendo esta produção direcionada para o mercado. A região foi 
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impactada positivamente pela instalação da barragem, tendo esta contribuído para um aumento da 

produção, uma maior orientação para a horticultura e uma maior mecanização das explorações.  

 

Produção animal: A produção animal de subsistência é uma realidade relativamente difusa na ilha de 

Santiago, sendo frequente, por vezes, ver animais domésticos a passearem livremente, mesmo em 

ambiente urbano. Uma parte da sociedade cabo-verdiana ainda encara a produção animal como uma 

forma de poupança, que pode ser utilizada em períodos de necessidade. A região da Figueira Gorda, 

em pleno meio rural, não é alheia a esta realidade e, de facto, dois terços dos inquiridos (Figura 91) 

afirmam fazer criação de animais. 

 

Figura 91: Agricultores com produção animal – Barragem da Figueira Gorda 

 

No Quadro 6 é possível verificar que a tipologia mais frequente são os suínos, sendo criada por 93% 

dos inquiridos que têm animais, seguido dos galináceos (76%). Os caprinos e os bovinos, espécies que 

exigem pasto, são apenas criadas por metade dos inquiridos e, finalmente, os ovinos são uma 

realidade marginal nesta região. 

 

Quadro 6: Tipologias de animais criados pelos agricultores – Barragem da Figueira Gorda 

Tipologia % 

Galináceos 76,19% 

Caprinos 54,76% 

Suínos 92,86% 

Bovinos 50,00% 

Ovinos 16,67% 

 

Quando questionados se a barragem teve um impacto positivo na produção animal (Figura 92), 57% 

são da opinião que este impacto foi positivo, e apenas 3% o classifica de negativo. 
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Figura 92: Impacto percebido da barragem na produção animal – Barragem da Figueira Gorda 

 

Decompondo este impacto nas diversas tipologias de animais (Quadro 7), verifica-se que esta é uma 

realidade em certa medida transversal. Na produção de galináceos, alguns dos inquiridos classificam 

este impacto como negativo, algo provavelmente consequência dos processos de realojamento de 

alguns agricultores. 

 

Quadro 7: Impacto da construção da barragem na criação das diversas tipologias de animais – Barragem da 
Figueira Gorda 

Tipologia % Positivamente % Negativamente 

Galináceos 45,24% 23,81% 

Caprinos 26,19% 0,00% 

Suínos 42,86% 2,38% 

Bovinos 50,00% 4,76% 

Ovinos 23,81% 2,38% 

 

Em suma, a produção animal é uma realidade bem presente entre os agricultores da região da 

barragem da Figueira Gorda e foi impactada positivamente pela construção da barragem.  

 

Utilização da água: Um dos objetivos explícitos da construção da barragem é, precisamente, a 

disponibilização de água para a agricultura. Como tal, um dos parâmetros aferido é a forma como a 

água está a ser utilizada pelos agricultores. Ora, a política de profissionalização da utilização da água, 

materializada no ano passado com a criação da AdR, preconiza que a água utilizada para fins agrícolas 

deverá ter um custo, de modo a estimular uma utilização mais eficiente deste recurso escasso. No 

entanto, verifica-se que apenas 12% dos inquiridos afirmam pagar a água utilizada na rega (Figura 93). 
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Figura 93: Pagamento da água de rega – Barragem da Figueira Gorda 

 

Quando questionados sobre a origem da água de rega (Quadro 8), apenas 2,47% afirmam mobilizar a 

água diretamente da albufeira, pese embora a visibilidade da agricultura no leito da albufeira. A 

maioria dos inquiridos obtém a água através de poço (78%) ou levada (21%). 

 

Quadro 8: Origem da água de irrigação – Barragem da Figueira Gorda 

Origem da água de irrigação % 

Diretamente da albufeira 2,47% 

Rede de adução 0,00% 

Poço 77,78% 

Levada 20,99% 

Nascente natural 6,17% 

Nascente artificial 7,41% 

 

Como esperado, e tendo em conta a recém inauguração da rede de adução, 3% mobilizam a água 

através da rede de adução (Figura 94), sendo que a maioria recorre a moto bomba própria (28%) ou 

de terceiros (54%). Estes resultados são coerentes com o facto da maioria da água ter origem em 

poços. 
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Figura 94: Formas de mobilização da água – Barragem da Figueira Gorda 

 

A rega por alagamento, menos eficiente, continua a dominar (Figura 95), representando 57% dos 

inquiridos e 43% utilizam a rega gota-a-gota. Estes resultados estão de acordo com a penetração da 

rega gota-a-gota em Cabo Verde, cujas estatísticas oficiais mostram ser de 41%9. 

 

Figura 95: Método de irrigação – Barragem da Figueira Gorda 

 

Quando questionados sobre qual o impacto da construção da barragem na disponibilidade de água 

para irrigação (Figura 96), a maioria dos inquiridos (77%) responde que o impacto foi positivo, tendo 

a disponibilidade hídrica aumentado não obstante a fonte de irrigação predominante ser a água de 

poço e de terem decorrido três anos de seca aquando do trabalho de campo, suportando a tese que 

a barragem apresenta um efeito positivo de recarga do lençol freático. Apenas 13% são de opinião 

contrária. 

 
9 Subvenção da instalação de sistema de rega gota-a-gota – Boletim Oficial, Série I, n.º 137, 18 de dezembro de 
2020. 
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Figura 96: Impacto percebido da construção da barragem na disponibilidade de água para irrigação – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

Ao decompor esta resposta em função da origem da água de irrigação, o efeito da barragem torna-se 

ainda mais evidente (Figura 97). Também se reporta pontualmente uma evolução negativa em casos 

em que a água vem de poços, devendo-se esta provavelmente à exaustão e à má gestão dos mesmos. 

 

Figura 97: Impacto percebido da construção da barragem na disponibilidade de água de irrigação, em função 
da origem da água – Barragem da Figueira Gorda 
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De facto, quando questionados sobre os problemas com a água de rega (Quadro 9), a larga maioria 

dos problemas reportados são de salinização. Esta região está numa cota baixa, muito próxima do mar 

e, consequentemente, caso não haja uma boa gestão da utilização dos poços estes serão 

contaminados por água do mar e a sua salinidade irá aumentar. 

 

Quadro 9: Tipologias de problemas com a qualidade da água de irrigação 

Tipologia % 

Salinidade 24,62% 

Matéria orgânica 3,08% 

Acidez 3,08% 

 

Quando questionados sobre o impacto da barragem na qualidade da água de irrigação, a maioria 

afirma que aumentou após a construção da barragem (59%) (Figura 98). No entanto, 14% referem 

que diminuiu. 
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Figura 98: Impacto percebido da construção da barragem na qualidade da água de irrigação – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

 

Ao decompor este impacto por origem da água de irrigação (Figura 99), verifica-se que a construção 

da barragem teve um impacto positivo na qualidade da água para a maioria dos inquiridos, sendo que 

16-17% dos inquiridos é de opinião contrária, no caso dos poços, levadas e nascentes artificiais. 

Embora fora do âmbito do presente trabalho, considera-se importante estudar este aspeto com mais 

detalhe, pois pode ser simplesmente um resultado da seca prolongada ou então pode ser revelador 

de eventuais problemas com a barragem, sua evolvente ou utilização da água. 

 

Figura 99: Impacto percebido da construção da barragem na qualidade da água de irrigação, em função da 
origem da água – Barragem da Figueira Gorda 
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A construção da barragem traduziu-se num aumento da disponibilidade hídrica na região e na 

qualidade da água de irrigação, de uma forma transversal, independentemente da origem da mesma. 

Do ponto de vista das técnicas de irrigação, o alagamento continua a ser a prática dominante, devendo 

como tal ser promovida uma maior adoção da rega gota-a-gota. 

 

A.2.2.1.2 Rabidantes 

No trabalho de campo realizaram-se inquéritos a um total de 23 rabidantes, exclusivamente do sexo 

feminino, que operam na região de influência da Barragem da Figueira Gorda, tendo estas sido 

contactadas no local, enquanto compravam a produção aos agricultores ou nos mercados enquanto 

comercializavam os seus produtos. Os resultados dos inquéritos reforçaram a visão de quão 

importante é esta figura na cadeia de valor da agricultura local, quer nos inquéritos às próprias 

rabidantes, quer nos inquéritos aos agricultores.  

Os inquéritos eram extensos e procuravam cobrir múltiplas dimensões relevantes para a avaliação do 

impacto da barragem da Figueira Gorda nos inquiridos e na agricultura da região. Aqui opta-se por 

apresentar os resultados em dois blocos: 

• Caracterização dos inquiridos – dados que permitem caracterizar e enquadrar os 

inquiridos dentro do seu perfil socioeconómico; 

• Atividade comercial – dados que permitem enquadrar a atividade comercial das 

rabidantes e avaliar os efeitos da barragem na evolução da mesma. 

 

Caracterização das rabidantes: Os dados da alfabetização (Figura 100) e de penetração do telemóvel 

(Figura 101) estão em linha com os resultados obtidos para os agricultores da mesma região e o 

expectável para a população rural da Ilha de Santiago. Tal indica também que este grupo profissional 

tem uma origem socioeconómica próxima da dos agricultores. De notar que, apesar de todas as 

rabidantes serem do sexo feminino, estas apresentam um grau de alfabetização superior à média 
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nacional para o sexo feminino (70,2%)10, indicador não só do maior grau de urbanização da população 

da região da Figueira Gorda como também potencialmente de um maior dinamismo deste grupo.  

Figura 100: Alfabetização das rabidantes – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

Figura 101: Posse de telemóvel pelas rabidantes – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

Quando analisado a origem dos rendimentos para este grupo (Figura 102), verifica-se que estes 

provêm da própria atividade comercial, para a maioria dos inquiridos, o que é indicativo de algum 

nível de especialização existente neste grupo profissional. 

 

Figura 102: Origem dos rendimentos das rabidantes – Barragem da Figueira Gorda 

 

Em termos de rendimento mensal (Figura 103), as rabidantes apresentam uma distribuição diferente 

da dos agricultores. Embora 62% das inquiridas tenham um rendimento baixo – inferior a 10 000 ECV, 

mas suficiente para cobrir o consumo médio anual per capita em meio rural11 de 100 000 ECV –, 33% 

das inquiridas têm rendimentos bastante superiores. Isto significa que este não é um setor em que os 

 
10 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
11 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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rendimentos se distribuem uniformemente e que, provavelmente, um grupo reduzido de rabidantes 

será responsável pela maioria do volume de negócios. 

 

Figura 103: Rendimentos das rabidantes – Barragem da Figueira Gorda 

 

 

A bancarização dos inquiridos é de 91% (Figura 104), superior à média nacional em 2020 de 82,8%12, 

também ele um indicador da dinâmica destas empreendedoras. 

 

Figura 104: Bancarização das rabidantes – Barragem da Figueira Gorda 

 

As rabidantes que atuam na região da Figueira Gorda são um grupo com características 

socioeconómicas semelhantes ao dos agricultores da mesma zona. O rendimento da maioria é 

semelhante; no entanto, algumas delas concentram os rendimentos mais altos. Alguns indicadores, 

 
12https://www.bcv.cv/pt/SistemadePagamentos/RelatorioSistemaPagamento/Paginas/RelatoriodeSistemasde
Pagamentos.aspx 
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como o elevado grau de bancarização, revelam o dinamismo e a orientação para o mercado destas 

empreendedoras. 

 

Atividade comercial: Importa agora olhar para a atividade comercial propriamente dita. Na Figura 105 

é visível a importância relativa dos rendimentos da atividade comercial no rendimento da 

respondente. É evidente que esta atividade é a fonte principal de rendimento para a maioria das 

rabidantes, sendo inclusivamente a fonte única para 61% delas. 

 

Figura 105: Percentagem do rendimento das rabidantes gerado pela atividade comercial – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

Quando analisado o local onde os produtos são comercializados (Figura 106), verifica-se que 35% das 

rabidantes comercializam localmente, no concelho de Santa Cruz, 56% na ilha de Santiago e 9% 

noutras ilhas do arquipélago. Este último ponto é mais uma evidência do dinamismo destas 

empreendedoras, como também demonstra o seu grau de sofisticação, uma vez que uma operação 

interilhas, com produtos frescos, exige já alguma estrutura operacional e organizacional.  
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Figura 106: Local de comercialização dos produtos agrícola pelas rabidantes – Barragem da Figueira Gorda 

 

No que respeita às formas de comercialização (Quadro 10), a forma dominante é a venda direta ao 

consumidor final (69,6%), seguida da venda a outro comerciante (34,8%). De notar que nenhuma das 

rabidantes inquiridas está integrada diretamente com o setor do turismo. 

 

Quadro 10: Formas de comercialização utilizadas pelas rabidantes – Barragem da Figueira Gorda 

Forma de comercialização % 

Diretamente ao consumidor final 69,57% 

Em mercado local 8,70% 

A outro comerciante 34,78% 

A uma entidade comercial (restaurante/hotel) 0,00% 

 

Olhando para as culturas comercializadas pelas rabidantes (Quadro 11) observa-se o reflexo 

anteriormente verificado junto dos agricultores. As culturas mais comercializadas são as hortícolas, 

com particular evidência para o tomate. Alguns frutos com tradição na região (banana e papaia) 

também são importantes para esta atividade. 
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Quadro 11: Culturas agrícolas comercializadas pelas rabidantes – Barragem da Figueira Gorda 

 Cultura % Comercializa 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 100% 

Pimentão 82,61% 

Repolho 86,96% 

Cenoura 73,91% 

Melancia 26,09% 

Alface 30,43% 

Couve 73,91% 

Cebola 73,91% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 73,91% 

Mandioca 82,61% 

Abóbora (sequeiro) 21,74% 

Batata-comum 52,17% 

Milho 8,70% 

Feijão 0,00% 

Mancarra (amendoim) 0,00% 

Cana-de-açúcar 13,40% 

Fr
u

tí
co

la
s 

Banana 73,91% 

Manga 13,04% 

Papaia 56,52% 

Laranja 0,00% 

Limão 13,04% 

Lima 0,00% 

Café 0,00% 

Vinha 0,00% 

 

Quando questionados diretamente sobre o impacto da barragem da Figueira Gorda sobre a sua 

atividade comercial (Figura 107), a maioria dos inquiridos é da opinião que esta aumentou (74%) e 

nenhum é da opinião que diminuiu. 

 

Figura 107: Impacto percebido da construção da barragem na atividade comercial das rabidantes – Barragem 
da Figueira Gorda 
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No que concerne ao impacto da construção da barragem no número de trabalhadores afetos à sua 

atividade (Figura 108), a maioria dos inquiridos (65%) é da opinião que este foi positivo e, novamente, 

nenhum considera que esta contribuiu para diminuir o número de trabalhadores. 

 

Figura 108: Impacto da construção da barragem no número de trabalhadores empregados pelas rabidantes – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

No que diz respeito aos salários dos trabalhadores empregados, 31% dos inquiridos afirmam que os 

aumentaram desde a construção da barragem (Figura 109). 

 

Figura 109: Impacto da construção da barragem no salário dos trabalhadores empregados pelas rabidantes – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

No que concerne ao comércio de novas culturas (Figura 110), 35% das rabidantes responderam que 

passaram a comercializá-las após a construção da barragem. 
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Figura 110: Impacto da construção da barragem na comercialização de novas culturas pelas rabidantes – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

Seguidamente, quando questionados sobre a forma como comercializam os produtos (Figura 111), 

35% responderam que a alteraram após a construção da barragem. 

 

Figura 111: Impacto da construção da barragem na forma de comercialização das rabidantes – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

Quando analisada a forma de comércio que passaram a utilizar (Quadro 12), verifica-se que a forma 

mais citada foi a venda a outro comerciante. Este é um indício do aumento da complexidade das 

cadeias de distribuição, revelando um maior grau de profissionalização. 
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Quadro 12: Novas formas de comercialização utilizadas pelas rabidantes após a construção da barragem – 
Barragem da Figueira Gorda 

Forma de comercialização % 

Diretamente ao consumidor final 37,50% 

Em mercado local 12,50% 

A outro comerciante 87,50% 

A uma entidade comercial (restaurante/hotel) 0,00% 

 

Finalmente, o impacto percebido da construção da barragem na rentabilidade da atividade comercial 

(Figura 112) é positivo para a larga maioria dos inquiridos (87%), enquanto apenas 4% consideram 

que a sua rentabilidade diminui. 

 

Figura 112: Impacto percebido da construção da barragem na rentabilidade da atividade comercial das 
rabidantes – Barragem da Figueira Gorda 

 

Em suma, a atividade comercial das rabidantes na região da Figueira Gorda, representa um peso 

importante nas culturas hortícolas. A atividade é rentável tendo sido impactada positivamente pela 

construção da barragem. Este impacto positivo reflete-se também ao nível dos trabalhadores ligados 

à atividade comercial, quer ao nível do número de trabalhadores, quer dos seus salários. 

 

A.2.2.1.3 Comerciantes de fatores de produção 

O outro grupo entrevistado, igualmente importante na cadeia de valor do setor agrícola, foi o dos 

comerciantes de fatores de produção, que fornece insumos críticos para a produção dos agricultores, 

como: 

• Sementes 

• Mudas de plantas 

• Fitofármacos 

• Fertilizantes 

• Equipamento de rega 
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Dentro da área de influência da barragem da Figueira Gorda, foram inquiridos 8 estabelecimentos 

comerciais (dos quais 3 também estão na área de influência da barragem do Saquinho). Os resultados 

serão apresentados cobrindo duas dimensões: 

• Atividade comercial – dados referentes à própria atividade comercial e como esta foi 

impactada pela construção da barragem; 

• Perceção geral – dados que visam aferir como o comerciante olha, de uma forma geral, para 

o impacto da barragem na agricultura da região. 

 

Atividade comercial: De um ponto de vista global, metade dos comerciantes é da opinião que a sua 

atividade comercial aumentou após a construção da barragem (Figura 113), sendo 37% da opinião 

que esta se manteve e, de notar que, nenhum respondeu que diminuiu. 

 

Figura 113: Impacto percebido da construção da barragem na atividade comercial – Barragem da Figueira 
Gorda 

 

Quando questionados sobre se a barragem originou o comércio de novos produtos (Figura 114), 

metade afirma que sim, metade que não. Este resultado é um indício de que nem todos tiraram 

proveito das oportunidades criadas pela construção da barragem ou então que estas não surgiram, 

de uma forma uniforme, para todos os setores do comércio. 
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Figura 114: Impacto da construção da barragem na diversificação da oferta – Barragem da Figueira Gorda 

 

No que respeita à rentabilidade da sua atividade comercial (Figura 115), a maioria dos inquiridos (62%) 

é da opinião que esta aumentou após a construção da barragem, sendo que os restantes 38% são da 

opinião que se manteve. 

 

Figura 115: Impacto percebido da construção da barragem na rentabilidade da atividade comercial – Barragem 
da Figueira Gorda 

 

Pode, então, concluir-se que a construção da barragem da Figueira Gorda contribuiu para a expansão 

da atividade comercial de alguns dos inquiridos, refletindo-se também na rentabilidade da atividade 

comercial. 

 

Perceção geral: Para a maioria dos inquiridos as oportunidades de emprego da região aumentaram 

após a construção da barragem (Figura 116) e nenhum dos inquiridos considera que diminuíram. 
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Figura 116: Impacto percebido da construção da barragem no emprego da região – Barragem da Figueira 
Gorda 

 

Já no que diz respeito aos salários dos trabalhadores agrícolas (Figura 117), 25% dos comerciantes 

inquiridos consideram que estes subiram após a construção da barragem, 37% afirmam que se 

mantiveram e nenhum dos inquiridos é da opinião que diminuíram. 

 

Figura 117: Impacto percebido da construção da barragem sobre o salário dos trabalhadores agrícolas – 
Barragem da Figueira Gorda 

 

Quanto ao impacto percebido, relativamente ao volume de produção dos agricultores após a 

construção da barragem, 62% dos comerciantes consideram que a produção aumentou (Figura 118) 

e 25% que se manteve. Novamente, não existem opiniões de que tenha havido uma redução da 

produção. 
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Figura 118: Impacto percebido da construção da barragem sobre a produção dos agricultores – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

Do ponto de vista da profissionalização do setor (Figura 119), 37% dos inquiridos são da opinião que 

esta aumentou, na sequência da construção da barragem e 63% afirmam que não sabe responder. 

 

Figura 119: Impacto percebido da construção da barragem sobre a profissionalização do setor – Barragem da 
Figueira Gorda 

 

Em relação aos preços das terras (Figura 120), 37% consideram que estes subiram, quando inquiridos 

sobre a sua evolução, e 25% que se manteve. À semelhança das questões anteriores não existem 

opiniões de que a evolução tenha sido negativa. 
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Figura 120: Impacto percebido da construção da barragem sobre o preços das terras – Barragem da Figueira 
Gorda 

 

No que respeita ao número de produtos cultivados pelos agricultores (Figura 121), metade é da 

opinião que este aumentou e a outra metade que se manteve. 

 

Figura 121: Impacto percebido da construção da barragem sobre o número de produtos cultivados – Barragem 
da Figueira Gorda 

 

Pode, então, excluir-se que os comerciantes tenham uma visão negativa sobre o impacto da 

construção da barragem da Figueira Gorda, considerando que os indicadores identificados apontam 

para uma evolução positiva ou neutra após a construção da barragem. 

 

A2.2.2. Saquinho 
No que respeita à barragem do Saquinho foram efetuados um total de 64 questionários, 50 a 

agricultores, 9 a rabidantes e 5 a comerciantes de fatores de produção. De notar que o número mais 

baixo de inquéritos realizados nesta localização se deve a diversos fatores. Primeiro, a área é, de facto, 



   
 

82 
 

menor, por contraposição à bacia da Figueira Gorda e às suas extensas várzeas na proximidade do mar. 

No caso da barragem do Saquinho a agricultura de regadio é apenas praticada na Ribeira do Tabugal, 

um vale estreito com uma área muito reduzida (16 hectares). Simultaneamente, a localização da 

barragem do Saquinho é marginal, distante dos centros populacionais do concelho, nomeadamente 

da povoação da Assomada (sede de concelho), ainda que esteja localizada no concelho de Santa 

Catarina, o segundo concelho mais populoso da ilha de Santiago (e terceiro do arquipélago). 

 

A.2.2.2.1 Agricultores 

Foram inquiridos um total de 50 agricultores durante a terceira semana de junho de 2021. Os 

inquiridos, na sua maioria agricultores da região da Ribeira do Tabugal, foram inquiridos diretamente 

na sua exploração agrícola ou na povoação do Cutelão, local onde alguns residem. 

 

Caracterização dos agricultores: Analisando o género dos inquiridos (Figura 122), verifica-se que o 

sexo feminino está sobrerrepresentado, correspondendo a cerca de três quartos dos inquiridos. 

Quanto ao estado civil (Figura 123), 64% são solteiros e apenas 34% casados. Estes dados podem ser 

interpretados como reflexo de uma agricultura iminentemente de subsistência, onde o papel do 

cultivo das terras é deixado para as mulheres, com alguma relevância para as mulheres solteiras do 

agregado familiar. 

 

Figura 122: Género dos inquiridos – Barragem do 
Saquinho 

 

Figura 123: Estado civil dos inquiridos – Barragem do 
Saquinho 

 

Os agregados familiares dos inquiridos têm uma dimensão média de 5,3 pessoas (Figura 116), muito 

acima do valor de 4 para Cabo Verde no seu todo, acima também de 4,5 para o Cabo Verde rural ou 

mesmo dos 4,6 para o concelho de Santa Catarina13. Este resultado é novamente uma indicação do 

caráter particularmente rural desta localização. 

 

 
13 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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Figura 124: Dimensão do agregado familiar dos inquiridos – Barragem do Saquinho 

 

 

O mesmo pode ser observado quando analisado o indicador da alfabetização, que para esta população 

é de 74%, consideravelmente acima dos 65% referidos no relatório Perfil da Pobreza de 2018, baseado 

em dados de 201514. Esta diferença dever-se-á a uma evolução positiva deste indicador, mas também 

devido a uma amostra enviesada por conter uma população mais jovem e que, consequentemente, 

teve acesso a ensino formal. A penetração dos telemóveis é de 74%, muito abaixo da penetração 

média para Cabo Verde que em 2019 estava nos 108%15, um outro indicador que reforça a imagem de 

ruralidade desta região. 

 

 
14 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
15 Dados do Banco Mundial respeitantes a 2019: https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 
 

https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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Figura 125: Alfabetização dos inquiridos – Barragem 
do Saquinho 

 

Figura 126: Percentagem dos inquiridos que possui 
telemóvel – Barragem do Saquinho 

 

Figura 127: Fonte de energia para iluminação – 
Barragem do Saquinho 

 

Figura 128: Forma de abastecimento de água – 
Barragem do Saquinho 

 

 

Dos inquiridos, nenhum usufrui de energia elétrica para iluminação (Figura 127) nem de água 

canalizada (Figura 128). A lanterna é a forma predominante de iluminação para 82% dos inquiridos e 

a água de nascente é a fonte de abastecimento doméstico para 84%. Note-se que a diferença 

verificada na forma de abastecimento de água, quando comparando as duas barragens, deve-se 

sobretudo às especificidades geográficas das suas respetivas regiões. Com base nos dados é evidente 

o perfil rural desta população, que não só está fisicamente distante do centro urbano da Assomada, 

como também não usufrui das comodidades da vida urbana no seu dia-a-dia, refletindo-se a sua 

ruralidade nos vários indicadores aqui avaliados. 
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Rendimento dos agricultores: Para a maioria dos inquiridos (72%), o trabalho é a sua principal fonte 

de rendimento (Figura 129), indicando que a agricultura desempenha um papel particularmente 

importante no agregado familiar. 

 

Figura 129: Principal fonte de rendimento – Barragem do Saquinho 

 

 

Em relação aos rendimentos propriamente ditos (Figura 130), 61% dos inquiridos afirmam ter um 

rendimento inferior a 10 000 ECV por mês, ou seja, estes 61% estarão no limiar ou mesmo abaixo do 

limiar de referência de 100 000 ECV para o consumo médio de Cabo Verde rural16. Observa-se que 

21% estão no escalão imediatamente acima até 15 000 ECV, e os restantes 18% têm rendimentos 

mensais médios superiores a 15 000 ECV. 

 

 
16 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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Figura 130: Rendimento médio mensal dos inquiridos – Barragem do Saquinho 

 

No que respeita à forma como comercializam a sua produção agrícola (Figura 131), a grande maioria 

dos inquiridos (85%) afirma não ter mudado a sua forma de comercialização na sequência da 

construção da barragem, enquanto 12% mudaram. Questionados sobre o sentido em que decorreu 

essa mudança, 100% destes últimos inquiridos afirmam que a produção passou a ser consumida em 

autoconsumo, ou seja, após a construção da barragem a sua orientação para o mercado foi reduzida.  

 

Figura 131: Impacto da construção da barragem da Figueira Gorda comercialização dos produtos agrícolas – 
Barragem do Saquinho 

 

Em suma, os dados sobre o rendimento confirmam a hipótese de esta se tratar de uma comunidade 

de baixo rendimento, orientada para a agricultura de subsistência e não para o mercado. 

 

Propriedade: A maioria dos inquiridos (45%) é a proprietária da exploração agrícola (Figura 132), 28% 

são familiares do proprietário, 18% empregados e 6% arrendatários. O baixo nível de arrendatários é 
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um indicador de que estes terrenos são pouco produtivos e como tal, provavelmente, menos 

interessantes para explorar. 

 

Figura 132: Função do inquirido na propriedade – Barragem do Saquinho 

 

Segundo aqueles que arrendam o terreno (Figura 133), a grande maioria das rendas (88%) tem um 

valor inferior a 10 000 ECV por mês e 6% entre os 10 000 e os 15 000 ECV. 

 

Figura 133: Valor da renda paga pela propriedade – Barragem do Saquinho 

 

Quando questionados sobre o impacto da construção da barragem do Saquinho nos preços das terras 

(Figura 134), 44% dos inquiridos são da opinião de que os preços baixaram após a construção e 10% 

consideram que aumentaram. 
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Figura 134: Impacto percebido da construção da barragem nos preços das terras – Barragem do Saquinho 

 

Quando inquiridos sobre o impacto da construção da barragem sobre a rentabilidade da propriedade 

(Figura 135), a larga maioria (88%) responde que esta diminuiu e 9% respondem que aumentou. 

 

Figura 135: Impacto percebido da construção da barragem na rentabilidade da propriedade – Barragem do 
Saquinho 

 

Os resultados são semelhantes para a área cultivada (Figura 136), com 76% a responderem que esta 

diminuiu e 6% afirmando que aumentou. 
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Figura 136: Impacto da construção da barragem na área cultivada – Barragem do Saquinho 

 

Em relação à relocalização do local de cultivo (Figura 137), 10% afirmam ter relocalizado os seus 

cultivos na sequência da construção da barragem do Saquinho. 

 

Figura 137: Relocalização devido à construção da barragem – Barragem do Saquinho 

 

Em suma, as propriedades na região de influência da barragem do Saquinho são pouco orientadas 

para o mercado e cultivadas na sua maioria pelos seus proprietários ou familiares. De uma forma 

global, estas não foram afetadas positivamente pela construção da barragem, quer aferido em termos 

de produtividade e área cultivada, quer em termos de valor do próprio terreno. 
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Trabalhadores: A Figura 138 apresenta o número de trabalhadores das explorações agrícolas. Nela 

pode verificar-se que existem algumas explorações com um número elevado de trabalhadores, 

embora esta seja uma região agrícola de minifúndio. A média de trabalhadores por exploração é de 

10,42, sendo o número máximo de 42. Também aqui não foi possível apurar a alteração no número 

total de trabalhadores ao longo do tempo, pelo motivo explanado anteriormente. 

 

Figura 138: Número de trabalhadores nas explorações agrícolas – Barragem do Saquinho 

 

 

Quando questionados se é utilizada mão-de-obra terceira (Figura 139), 15% dos inquiridos respondem 

que sim, indicando que apenas um número pequeno de explorações recorre à contratação de mão-

de-obra terceira. 
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Figura 139: Utilização de mão-de-obra terceira – Barragem do Saquinho 

 

 

No que respeita ao impacto da construção da barragem do Saquinho nos salários dos trabalhadores 

agrícolas (Figura 140), 32% afirmam que este diminuiu desde a construção e 22% que aumentou. Logo, 

o saldo é aparentemente negativo em termos globais. Ao interpretar este resultado convém ainda ter 

em atenção que 40% dos inquiridos não sabem ou preferem não responder à questão. 

 

Figura 140: Impacto da barragem do Saquinho nos salários dos trabalhadores agrícolas – Barragem do 
Saquinho 

 

 

Produção agrícola: Analisando os produtos cultivados na região (Quadro 13), verifica-se que a cultura 

dominante é a cana-de-açúcar, cultivada por 93,94% dos agricultores. As restantes culturas 

dominantes pertencem aos grupos das commodities (mandioca e batata-doce) e frutícolas (banana e 

manga). A pouca horticultura que existe encontra-se orientada para o mercado. 
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Quadro 13: Culturas agrícolas e sua utilização comercial – Barragem do Saquinho 

 Cultura % Cultiva % Comercializa 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 6,06% 100,00% 

Pimentão 6,06% 100,00% 

Repolho 6,06% 100,00% 

Cenoura 0% - 

Melancia 0% - 

Alface 0% - 

Couve 21,21% 50% 

Cebola 3,03% 100% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 30,30% 77,78% 

Mandioca 78,79% 70% 

Abóbora (sequeiro) 0% - 

Batata-comum 9,09% 33,33% 

Milho 9,09% 0% 

Feijão 0% - 

Mancarra (amendoim) 0% - 

Cana-de-açúcar 93,94% 72,73% 

Frutícolas 

Banana 45,45% 83,33% 

Manga 30,30% 57,14% 

Papaia 15,15% 60% 

Laranja 0% - 

Limão 0% - 

Lima 0% - 

Café 0% - 

Vinha 0% - 

 

Quando questionados sobre a comercialização da produção (Figura 141), 70% respondem que 

comercializam pelo menos parte da produção, o que indicia que para os restantes a agricultura 

desempenha, neste caso, um papel de subsistência. Não existe mais informação sobre a parte da 

produção que é comercializada, como explicado anteriormente. 

 

Figura 141: Comercialização da produção – Barragem do Saquinho 
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No Quadro 14 pode observar-se a forma de comercialização da produção. Concretamente, 30% dos 

inquiridos utilizam a venda direta a particulares. Esta situação representa, por um lado, o reflexo da 

maior importância das cadeias curtas de distribuição nesta região e, por outro, a importância da 

cultura da cana, que é transformada por um pequeno grupo de transformadores locais. 

 

Quadro 14: Formas de comercialização – Barragem do Saquinho 

Formas de comercialização % 

Venda direta a particulares 30,43% 

Venda direta ao mercado local 0,00% 

Rabidantes 52,17% 

Outra 17,40% 

 

No que respeita à transformação da produção (Figura 142), 21% afirmam transformar a produção, 

sendo que destes 92% referem a cana-de-açúcar como a cultura transformada (produção de grogue). 

 

Figura 142: Transformação da produção – Barragem do Saquinho 

 

Quando questionados sobre o cultivo de novas culturas após a construção da barragem do Saquinho 

(Figura 143), 3% dos inquiridos afirmam que sim. 
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Figura 143: Produção de novas culturas após a instalação da barragem – Barragem do Saquinho 

 

Simultaneamente, quando questionados sobre o impacto da construção da barragem sobre a 

produção agrícola da região (Figura 144), 84% dos inquiridos consideram que esta diminuiu após a 

instalação da barragem do Saquinho. 

 

Figura 144: Impacto percebido na produção agrícola da construção da barragem – Barragem do Saquinho 

 

Ao decompor esse impacto nas culturas (Quadro 15), a perspetiva mantém-se, de uma forma geral. A 

generalidade das culturas é apontada como tendo sofrido uma evolução negativa após a construção 

da barragem. A única exceção é a cana-de-açúcar, que é apontada marginalmente como tendo tido 

uma evolução positiva superior à negativa (10% vs. 8%). 
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Quadro 15: Impacto percebido da construção da barragem nas diversas culturas – Barragem do Saquinho 

 Cultura % Positivamente % Negativamente 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 2% 22% 

Pimentão 0% 18% 

Repolho 0% 22% 

Cenoura 0% 12% 

Melancia 0% 10% 

Alface 0% 12% 

Couve 4% 22% 

Cebola 2% 14% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 0% 22% 

Mandioca 6% 18% 

Abóbora (sequeiro) 0% 10% 

Batata-comum 0% 12% 

Milho 2% 0% 

Feijão 0% 0% 

Mancarra (amendoim) 0% 0% 

Cana-de-açúcar 10% 8% 

Fr
u

tí
co

la
s 

Banana 6% 16% 

Manga 4% 16% 

Papaia 2% 12% 

Laranja 0% 4% 

Limão 0% 4% 

Lima 0% 2% 

Café 0% 2% 

Vinha 0% 0% 

 

Ao considerar o impacto da construção da barragem na transformação agroindustrial das culturas 

(Figura 145), 33% dos inquiridos afirmam que passaram a transformar parte da produção com a 

construção da barragem. A cana-de-açúcar é novamente a cultura apontada como sendo 

transformada para 90% dos inquiridos. 

 

Figura 145: Impacto da construção da barragem na transformação das culturas – Barragem do Saquinho 
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Na Figura 146, quando questionados sobre a oferta de fatores de produção, 3% consideram que esta 

aumentou na sequência da construção da barragem, enquanto 27% consideram que diminuiu. 

 

Figura 146: Impacto da construção da barragem na oferta de fatores de produção – Barragem do Saquinho 

 

 

Segundo 18% dos inquiridos, a mecanização das explorações (Figura 147) diminuiu após a construção 

da barragem do Saquinho e nenhum dos inquiridos considera que aumentou. 

 

Figura 147: Impacto da construção da barragem na mecanização da exploração agrícola – Barragem do 
Saquinho 

 

Numa perspetiva geral, esta é uma região onde a cana-de-açúcar é a cultura mais importante, 

assumindo a mandioca e a batata-doce alguma importância em simultâneo com algumas frutas. A 

região está pouco orientada para o mercado e não foi impactada positivamente pela construção da 

barragem do Saquinho. 
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Produção animal: No tecido local, a produção animal (Figura 148) apresenta alguma importância, 

sendo que 58% dos inquiridos criam animais. 

 

Figura 148: Agricultores com produção animal – Barragem do Saquinho 

 

Ao analisar as tipologias dos animais criados pelos inquiridos nesta região (Quadro 16), verifica-se que 

a tipologia mais frequente é a dos galináceos (89%), seguida pela dos bovinos (74%). Esta é uma 

tipologia importante nas regiões rurais da ilha de Santiago que é seguida pela dos suínos (53%) e 

caprinos (47%), sendo a dos ovinos uma realidade marginal. 

 

Quadro 16: Tipologias de animais criados pelos agricultores – Barragem do Saquinho 

Tipologia % 

Galináceos 89,47% 

Caprinos 47,37% 

Suínos 52,63% 

Bovinos 73,68% 

Ovinos 16,67% 

 

Quando questionados sobre o impacto da barragem na produção animal (Figura 149), 74% dos 

inquiridos respondem que esta foi impactada de uma forma negativa e nenhum dos inquiridos 

considera que o impacto tivesse sido positivo. 
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Figura 149: Impacto percebido da barragem na produção animal – Barragem do Saquinho 

 

No entanto, quando questionados tipologia a tipologia (Quadro 17), a maioria das opiniões é positiva 

para todas as tipologias. 

 

Quadro 17: Impacto da construção da barragem na criação das diversas tipologias de animais – Barragem do 
Saquinho 

Tipologia % Positivamente % Negativamente 

Galináceos 36,84% 10,53% 

Caprinos 10,53% 5,26% 

Suínos 21,05% 15,79% 

Bovinos 21,05% 15,79% 

Ovinos 15,79% 10,53% 

 

Em suma, a produção animal é uma atividade importante para os agricultores da região da barragem 

do Saquinho, sendo ambíguo o impacto da barragem na mesma. 

 

Utilização da água: Na Figura 150 é possível observar que apenas 3% dos inquiridos pagam a água que 

consomem. De facto, segundo o testemunho dos técnicos do MAA auscultados, tratam-se de dois 

agricultores, à data do trabalho de campo, que aderiram aos serviços da AdR e, assim, tiraram partido 

da subvenção gota-a-gota. Os técnicos do MAA verbalizaram ainda a esperança de que estes dois 

agricultores pioneiros possam levar outros colegas a aderir aos serviços da AdR. 
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Figura 150: Pagamento da água de rega – Barragem do Saquinho 

 

A água é fundamentalmente mobilizada por gravidade (Figura 151), a forma identificada por 62% dos 

inquiridos, sendo que 2% mobiliza-a a partir da rede de distribuição. 

 

Figura 151: Formas de mobilização da água – Barragem do Saquinho 

 

Como referido anteriormente, dois agricultores tiraram partido da subvenção gota-a-gota, sendo os 

únicos inquiridos a utilizarem este método de irrigação (Figura 152), enquanto os restantes recorrem 

ainda à rega por alagamento. 

 



   
 

100 
 

Figura 152: Método de irrigação – Barragem do Saquinho 

 

Quando inquiridos sobre a origem da água utilizada na irrigação (Quadro 18), 84% identificam a 

nascente natural da ribeira do Tabugal como a sua fonte de água. De notar ainda que apenas 2% a 

recolhe diretamente da albufeira. 

 

Quadro 18: Origem da água de irrigação – Barragem do Saquinho 

Origem da água de irrigação % 

Diretamente da albufeira 2,00% 

Rede de adução 0,00% 

Poço 6,00% 

Levada 6,00% 

Nascente natural 84,00% 

Nascente artificial 0,00% 

 

Quando inquiridos sobre a disponibilidade de água para irrigação após a construção da barragem 

(Figura 153), a maioria (84%) considera que esta diminui, sendo certamente uma consequência do 

encerramento da levada. No entanto, é de notar que 8% considera que esta aumentou, o que poderá 

ser consequência do facto da ribeira do Tabugal ter começado a correr de forma permanente. 
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Figura 153: Impacto percebido da construção da barragem na disponibilidade de água para irrigação – 
Barragem do Saquinho 

 

Quando questionados sobre o impacto na qualidade da água de irrigação (Figura 154), novamente 8% 

dos inquiridos considera que esta aumentou, mas mais de metade (52%) considera que esta diminuiu. 

 

Figura 154: Impacto percebido da construção da barragem na qualidade da água de irrigação – Barragem do 
Saquinho 

 

A utilização da água de irrigação na região de influência da barragem do Saquinho continua, em grande 

medida, a seguir os moldes tradicionais de rega por alagamento, onde a água é mobilizada por 

gravidade. Em termos gerais, a disponibilidade e a qualidade da água disponível para irrigação é 

percecionada como tendo sido afetada negativamente pela construção da barragem. 
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A.2.2.2.2 Rabidantes 

Caracterização das rabidantes: Analisando a Figura 155, pode verificar-se que o nível de alfabetização 

deste grupo (67%) está em linha com o resultado citado para o concelho de Santa Catarina17, de 65%. 

Este valor, inferior aos 74% do grupo dos agricultores é, provavelmente, reflexo do facto das 

rabidantes serem todas do sexo feminino (na média global de Cabo Verde, o sexo feminino apresenta 

um grau de alfabetização 16% inferior ao sexo masculino). No que concerne à penetração dos 

telemóveis (Figura 156), esta é inferior à média nacional, mas superior ao grupo dos agricultores, 

reflexo talvez da sua maior orientação para o mercado e, consequentemente, maior necessidade de 

comunicar. 

 

Figura 155: Alfabetização das rabidantes – 
Barragem do Saquinho 

 

Figura 156: Posse de telemóvel pelas rabidantes – 
Barragem do Saquinho 

 

Quando questionadas sobre a origem principal dos seus rendimentos (Figura 157), a maioria das 

rabidantes (78%) afirma que é o trabalho. No entanto, este valor indicia um menor grau de 

especialização/profissionalização das rabidantes nesta localização, quando comparado com os 91% 

obtidos na Figueira Gorda, para o mesmo grupo profissional. 

 

 
17 Perfil da pobreza – Evolução da pobreza monetária absoluta (2001/2002; 2007; 2015); INE Cabo Verde. 
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Figura 157: Origem dos rendimentos das rabidantes – Barragem do Saquinho 

 

O rendimento das rabidantes que operam na zona de influência da barragem do Saquinho (Figura 

158) é relativamente baixo, sendo que 57% têm rendimentos inferiores a 10 000 ECV e apenas as 

restantes 43% afirmam ter rendimentos entre os 10 000 ECV e os 15 000 ECV. 

 

Figura 158: Rendimentos das rabidantes – Barragem do Saquinho 

 

 

No que concerne à bancarização desta população (Figura 159), esta é de apenas 67%. Este valor é 

inferior à média nacional de 82,8%18, sendo um indicador bastante revelador da ruralidade desta 

região. 

 

 
18https://www.bcv.cv/pt/SistemadePagamentos/RelatorioSistemaPagamento/Paginas/RelatoriodeSistemasde
Pagamentos.aspx 
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Figura 159: Bancarização das rabidantes – Barragem do Saquinho 

 

Quando questionadas sobre o impacto da construção da barragem no número de trabalhadores 

empregues na sua atividade (Figura 160), 45% consideram que diminuiu e 33% que se manteve. É de 

realçar que nenhuma dos inquiridas considera que o número de trabalhadores tenha aumentado. 

 

Figura 160: Impacto da construção da barragem no número de trabalhadores empregados pelas rabidantes – 
Barragem do Saquinho 

 

No que respeita ao impacto nos salários dos trabalhadores ligados à sua atividade comercial (Figura 

161), afigura-se uma imagem semelhante à anterior, embora menos unânime. A maioria (33%) 

considera que os salários diminuíram, mas 11% admitem que aumentaram. Este resultado sugere que 

a barragem terá criado oportunidades, mas que não foram aproveitadas por todos ou que apenas 

alguns tenham tido condições para as aproveitar. 
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Figura 161: Impacto da construção da barragem no salário dos trabalhadores empregados pelas rabidantes – 
Barragem do Saquinho 

 

Em suma, o grupo das rabidantes da região de influência da barragem do Saquinho é marcado por 

uma ruralidade evidente, com baixos rendimentos e que e para quem a construção da barragem do 

Saquinho terá tido um efeito essencialmente neutro. 

 

Atividade comercial: Para a totalidade dos inquiridos, a maioria do seu rendimento é gerado pela sua 

atividade comercial (Figura 162), sendo que 67% respondem que esta é responsável pela totalidade 

do seu rendimento. 

 

Figura 162: Percentagem do rendimento das rabidantes gerado pela atividade comercial – Barragem do 
Saquinho 

 

A maioria dos inquiridos (78%) comercializa os produtos (Figura 163) no concelho de Santa Catarina e 

apenas 22% noutros concelhos da ilha de Santiago. Este indicador revela o reduzido alcance da sua 

atividade comercial. 
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Figura 163: Local de comercialização dos produtos agrícola pelas rabidantes – Barragem do Saquinho 

 

No que respeita às formas de comercialização utilizadas (Quadro 19), verifica-se que as rabidantes 

utilizam simultaneamente formas diferentes de comercialização para escoarem os seus produtos. A 

mais frequente é a venda a outros comerciantes (utilizada por 67% dos inquiridos), seguida da venda 

direta ao consumidor final (56%) e no mercado local (44%). Ao contrário do que se verifica na 

barragem da Figueira Gorda, acredita-se que o elevado número de rabidantes que vende a sua 

produção a outros comerciantes é uma consequência da distância física desta região ao mercado, o 

que cria oportunidades de intermediação. 

 

Quadro 19: Formas de comercialização utilizadas pelas rabidantes – Barragem do Saquinho 

Forma de comercialização % 

Diretamente ao consumidor final 55,56% 

Em mercado local 44,44% 

A outro comerciante 66,67% 

A uma entidade comercial (restaurante/hotel) 0,00% 

 

Quando analisado o perfil das culturas comercializadas pela rabidantes desta região (Quadro 20), 

verifica-se que estas se especializaram fundamentalmente na venda de frutícolas, nomeadamente 

manga e banana. As restantes culturas não são comercializadas ou são comercializadas apenas por 

uma minoria. 
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Quadro 20: Culturas agrícolas comercializadas pelas rabidantes – Barragem do Saquinho 

 Cultura % Comercializa 

H
o

rt
íc

o
la

s 

Tomate 11,11% 

Pimentão 0,00% 

Repolho 0,00% 

Cenoura 0,00% 

Melancia 0,00% 

Alface 0,00% 

Couve 11,11% 

Cebola 11,11% 

C
o

m
m

o
d

it
ie

s 

Batata-doce 11,11% 

Mandioca 0,00% 

Abóbora (sequeiro) 0,00% 

Batata-comum 11,11% 

Milho 0,00% 

Feijão 0,00% 

Mancarra (amendoim) 11,11% 

Cana-de-açúcar 11,11% 

Fr
u

tí
co

la
s 

Banana 66,67% 

Manga 100% 

Papaia 11,11% 

Laranja 11,11% 

Limão 22,22% 

Lima 0,00% 

Café 0,00% 

Vinha 0,00% 

 

Inquiridas sobre a evolução da atividade comercial, 45% das rabidantes considera que esta diminuiu 

e 22% que aumentou na sequência da construção da barragem do Saquinho (Figura 164). 

 

Figura 164: Impacto percebido da construção da barragem na atividade comercial das rabidantes – Barragem 
do Saquinho 

 



   
 

108 
 

Inquiridas sobre a comercialização de novas culturas (Figura 165), 89% das rabidantes afirmam que 

não passaram a comercializar novas culturas e apenas 11% afirmam o contrário. Quando questionadas 

se passaram a utilizar novas formas de comercialização, a resposta negativa foi unânime. 

 

Figura 165: Impacto da construção da barragem na comercialização de novas culturas pelas rabidantes – 
Barragem do Saquinho 

 

Quando o impacto da barragem do Saquinho é colocado do ponto de vista da rentabilidade da sua 

atividade comercial (Figura 166), 56% das rabidantes considera que a rentabilidade da atividade se 

reduziu na sequência da instalação da barragem e nenhuma é da opinião que tenha aumentado. 

 

Figura 166: Impacto percebido da construção da barragem na rentabilidade da atividade comercial das 
rabidantes – Barragem do Saquinho 

 

Em suma, as rabidantes na região de influência da barragem do Saquinho são um grupo especializado 

no comércio de fruta, nomeadamente, banana e manga. A sua atividade comercial é pouco dinâmica 
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e foi afetada negativamente pela construção da barragem (consequência hipotética da redução da 

área cultivada na sequência da exaustão da levada). 

 

A.2.2.2.3 Comerciantes de fatores de produção 

Os dados apresentados de seguida baseiam-se nas respostas de cinco comerciantes de fatores de 

produção, inquiridos durante o trabalho de campo (junho de 2021). De notar que dois destes estão 

exclusivamente na área de influência da barragem da Figueira Gorda e três na área de influência da 

barragem do Saquinho, mas também na de Figueira Gorda, Flamengos, Faveta e outras. Como tal, é 

preciso ter em consideração que estes não são exclusivamente afetados pela barragem do Saquinho 

ao interpretar os resultados. 

 

Atividade comercial: De um ponto de vista global, 33% dos inquiridos consideram que a sua atividade 

comercial diminuiu após a construção da barragem do Saquinho (Figura 167) e 22% têm opinião 

contrária. 

 

Figura 167: Impacto percebido da construção da barragem na atividade comercial – Barragem do Saquinho 

 

Do ponto de vista da comercialização de novos produtos (Figura 168), a maioria (60%) afirma que não 

passou a comercializá-los na sequência da construção da barragem, tendo os restantes 40% começado 

a comercializá-los. 
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Figura 168: Impacto da construção da barragem no comércio de novos produtos – Barragem do Saquinho 

 

No que respeita à rentabilidade da atividade comercial (Figura 169), 40% dos inquiridos consideram 

que diminuiu após a construção da barragem e 20% que aumentou. 

 

Figura 169: Impacto percebido da construção da barragem na rentabilidade da atividade comercial – Barragem 
do Saquinho 

 

De um ponto de vista global, apesar de a opinião não ser unânime, a atividade dos comerciantes de 

fatores de produção parece ter sido afetada negativamente pela construção da barragem do Saquinho, 

não havendo evidências que esta tenha criado oportunidades comerciais de relevância. 

 

Perceção geral: Do ponto de vista do impacto geral da construção da barragem no emprego da região 

(Figura 170), 20% dos inquiridos afirmam que as oportunidades de emprego aumentaram após a 

construção da barragem. 
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Figura 170: Impacto percebido da construção da barragem no emprego da região – Barragem do Saquinho 

 

 

No entanto, apesar da maioria dos inquiridos ter optado por não responder a esta questão, os que 

responderam consideram não ter havido impacto sobre os salários dos trabalhadores ligados à 

agricultura (Figura 171). 

 

Figura 171: Impacto percebido da construção da barragem sobre o salário dos trabalhadores agrícolas – 
Barragem do Saquinho 

 

Já em relação à produção dos agricultores (Figura 172), 60% optaram por não responder à questão. 

No entanto, dos restantes 40% que responderam, 20% consideram que esta aumentou, sendo que 

nenhum afirma que se reduziu. Quando questionados sobre a profissionalização do setor, todos os 

inquiridos optaram por responder que não sabiam. 
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Figura 172: Impacto percebido da construção da barragem sobre a produção dos agricultores – Barragem do 
Saquinho 

 

Quanto ao preço das terras (Figura 173), à semelhança do que acontece com as questões anteriores, 

a maioria dos inquiridos opta por não responder (80%), sendo que todos os que respondem 

consideram que este não foi afetado positiva ou negativamente pela construção da barragem do 

Saquinho. Neste contexto, pode-se inferir que algum efeito negativo hipotético não será significativo 

ao ponto dos respondentes o terem presente. 

 

Figura 173: Impacto percebido da construção da barragem sobre o preços das terras – Barragem do Saquinho 

 

Em relação aos produtos cultivados (Figura 174), 20% dos comerciantes consideram que estes 

aumentaram na sequência da construção da barragem e nenhum considera que tenham diminuído. 
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Figura 174: Impacto percebido da construção da barragem sobre o número de produtos cultivados – Barragem 
do Saquinho 

 

Em suma e de um ponto de vista global, a perspetiva dos comerciantes de fatores de produção sobre 

o impacto das barragens pode ser caracterizada como neutra ou ligeiramente positiva. Ou seja, as 

opiniões auscultadas relativas ao impacto tendem a ser mais positivas que negativas, não sendo, 

contudo, marcadamente fortes num sentido ou noutro. 

 

A2.3. PORTOS 
Como referido no texto principal, o trabalho de campo baseou-se num total de 267 entrevistas, sendo 

218 no Porto da Praia e 49 no Porto de Porto Novo, todas elas focadas em dois grupos diferentes: 

• Trabalhadores da ENAPOR; e 

• Empresas que atuam nos portos – tanto empresas de navegação como transitários. 

As questões utilizadas nos inquéritos encontram-se analisadas de seguida. Esses inquéritos tinham 

por objetivo avaliar o impacto das intervenções em diversas vertentes: perceber se houve um 

aumento do potencial de receção de tráfego marítimo simultâneo; se foi possível evitar ou reduzir a 

congestão dos portos; se houve uma redução no período de tempo em que cada navio permanece 

atracado (turn-around time); e, consequentemente, se houve uma redução nos custos operacionais 

diretos para as empresas de navegação e indiretos para todos os operadores económicos ligados à 

cadeia de valor da indústria dos transportes marítimos, traduzindo-se, assim, numa maior eficiência 

para todos os intervenientes. 

A2.3.1. Porto da Praia 
O trabalho de campo para o Porto da Praia incluiu a realização de inquéritos junto dos trabalhadores 

da ENAPOR e também junto de algumas empresas que operam no porto e que utilizam os serviços 

portuários da ENAPOR. Ao todo, foram efetuadas 218 entrevistas no Porto da Praia. Os resultados são 

apresentados de seguida. 
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A2.3.1.1 ENAPOR e Empresas 

Caracterização dos inquiridos: As figuras que se seguem ajudam a perceber as principais 

características dos inquiridos (Figura 175 a Figura 180), mas não justificam uma análise mais 

aprofundada, dado serem autoexplicativas. 

 

Figura 175: Idade dos inquiridos – Porto da Praia 

 

 

Figura 176: Género dos inquiridos – Porto da Praia 
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Figura 177: Estado civil dos inquiridos – Porto da Praia 

 

 

Figura 178: Dimensão do agregado familiar dos inquiridos – Porto da Praia 
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Figura 179: Grau de escolaridade dos inquiridos – Porto da Praia 

 

 

Figura 180: Percentagem dos inquiridos que possuem telemóvel – Porto da Praia 

 

 

Relação com o trabalho: A totalidade dos trabalhadores da ENAPOR que ocupam cargos de liderança 

tem um ano ou mais na empresa, enquanto 96% dos trabalhadores que não ocupam cargos de 

liderança exibem praticamente a mesma situação (Figura 181 e Figura 182). Isso denota que a 

ENAPOR tem um quadro de funcionários estável e que consegue reter os trabalhadores contratados. 
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Figura 181: Tempo de trabalho na ENAPOR, Posições 
de liderança – Porto da Praia 

 

Figura 182: Tempo de trabalho na ENAPOR, Posições 
de não liderança – Porto da Praia 

 

 
  

 

Figura 183: Posição hierárquica do inquirido na estrutura da empresa – Porto da Praia 

 

A Figura 183 permite verificar que a maioria dos inquiridos (55%) faz parte de grupos de trabalho com 

menos de 10 pessoas que, somados aos 21% que fazem parte de grupos de trabalho de 11 a 50 pessoas, 

perfaz 76% da força de trabalho da ENAPOR. Isso denota que a estrutura hierárquica da empresa é 

bastante horizontal, o que permite que a maioria dos trabalhadores tenha uma relação mais próxima 

com as suas respetivas chefias, podendo proporcionar maior eficiência e eficácia na implementação 

de medidas de gestão. 
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Figura 184: Frequência da função exercida – Porto da Praia 

 

A frequência da função exercida pelos trabalhadores da ENAPOR no Porto da Praia (Figura 184) é 

compatível com a figura anterior e denota, uma vez mais, a estrutura relativamente descentralizada 

da empresa. 

 

Figura 185: Posição hierárquica do inquirido na estrutura da empresa – Porto da Praia 

 

A Figura 186 é congruente com as duas anteriores (Figura 184 e Figura 185) e, também aqui, denota 

uma estrutura empresarial relativamente descentralizada. 
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Figura 186: Posição de liderança do inquirido – Porto da Praia 

 

Não existe qualquer comentário relevante a tecer com respeito à figura acima, que se inclui por uma 

questão de exaustividade e transparência. 

 

Impacto da expansão do porto: As Figura 187 e Figura 188 abaixo mostram que praticamente a 

totalidade dos inquiridos concorda que a expansão e modernização do Porto da Praia e do Porto de 

Porto Novo permitiu atrair novos negócios para a ENAPOR e, adicionalmente, que o aumento da 

capacidade de receção simultânea de embarcações e a dinamização da atividade portuária 

impulsionaram o crescimento da economia local. Por sua vez, os dados do INECV para o PIB per capita 

da Ilha de Santiago revelam um crescimento sustentado a uma taxa média anual de 2,2% entre 2007 

e 2017, que vai ao encontro da perceção dos inquiridos. 

 

Figura 187: Perceção do efeito da expansão do 
porto da Praia na atração de novos negócios 

 

Figura 188: Perceção do efeito da expansão do 
porto do Porto Novo na atração de novos negócios 
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Figura 189: Impacto percebido da expansão do porto na eficiência das operações – Porto da Praia 

 

 

A quase totalidade dos inquiridos acredita que houve um aumento da eficiência das operações 

realizadas pela ENAPOR (Figura 189) como consequência da expansão e modernização feita no Porto 

da Praia. Essas opiniões são congruentes com os dados sobre o desempenho das atividades portuárias, 

analisados no Relatório. 

 

Figura 190: Impacto percebido da expansão do porto 
nos tempos de acostagem, Posições de liderança – 

Porto da Praia 

 

Figura 191: Impacto percebido da expansão do porto 
nos tempos de acostagem, Posições de não liderança 

– Porto da Praia 

 

 
 

As Figura 190 e Figura 191 acima mostram a perceção em relação aos tempos de acostagem, após o 

projeto de expansão e modernização do Porto da Praia. Como é possível verificar, existe uma perceção 

um pouco diferente, dependendo do grupo de trabalhadores a que o inquirido pertence. Aqueles que 
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exercem cargos de liderança e que têm acesso aos dados registados no sistema parecem ter uma 

perceção mais favorável (57%), ao afirmar que os tempos de acostagem diminuíram após a 

implantação do projeto de expansão e modernização. Por sua vez, essa mesma perceção é de apenas 

41% por parte dos trabalhadores que não exercem cargos de liderança. Estes resultados são 

congruentes com os dados analisados no Relatório. 

 

Figura 192: Potencial de diminuição adicional dos tempos de acostagem – Porto da Praia 

 

Excluído o percentual de 16% dos inquiridos que não sabiam ou preferiram não responder, a opinião 

da maioria é de que os tempos de acostagem podem ser reduzidos, indicando existir espaço para um 

aumento na eficiência desse componente da atividade portuária (Figura 192). 

 

Figura 193: Impacto percebido da expansão do porto nos tempos de movimentação de cargas – Porto da Praia 

 

Como analisado no Relatório, existiu um aumento significativo do volume de movimentação de cargas 

no Porto da Praia, principalmente de carga contentorizada, e isso levou a um consequente aumento 
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dos tempos de movimentação de cargas. Essa é a perceção de 53% dos inquiridos, enquanto 32% 

consideram que houve uma redução. Essa diferença de opinião pode ser explicada pela possível 

influência da redução do volume de movimentação de cargas que ocorreu a partir de 2019, que se 

encontra mais viva na memória dos inquiridos (Figura 193). 

 

Figura 194: Potencial de diminuição adicional dos tempos de movimentação de cargas – Porto da Praia 

 

 

Na Figura 194, parece existir quase um empate entre as opiniões daqueles inquiridos que acham que 

os tempos de movimentação de cargas podem ser diminuídos (44%) e aqueles que acham que tal não 

seria possível (42%). Essa diferença de opinião pode ser explicada se for tida em consideração a 

possibilidade de se melhorarem os equipamentos utilizados para a movimentação de cargas. Aqueles 

que acreditam ser possível reduzir esses tempos, possivelmente veem a possibilidade de ter 

equipamentos mais modernos e de maior capacidade como, por exemplo, uma grua-pórtico para a 

retirada da carga das embarcações. Porventura, os que disseram que não seria possível, emitiram as 

suas opiniões com base nas condições atuais em termos de equipamentos. Essas inferências têm por 

base os resultados obtidos através dos inquéritos e das entrevistas ao corpo diretivo da ENAPOR, 

principalmente o Diretor de Operações do Porto da Praia. 
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Figura 195: Impacto percebido da expansão do porto na segurança das operações – Porto da Praia 

 

A maioria (91%) dos inquiridos tem uma perceção positiva em relação à questão da segurança nas 

operações portuárias, sendo que 62% deles consideram que a segurança aumentou, enquanto 29% 

consideram que permaneceu inalterada (Figura 195). A visita ao terreno permitiu verificar que as 

operações no Porto da Praia têm um nível de segurança elevado, o que confere a este porto a 

certificação de acordo com o Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias 

(ISPS Code, em inglês). 

 

Figura 196: Realização de operações de transhipment – Porto da Praia 

 

Apesar de 62% dos inquiridos terem dito que o Porto da Praia realiza operações de transhipment 

(transbordo de cargas destinadas a outros países), a informação colhida junto dos gestores do Porto 

é de que não são realizadas operações de transhipment neste Porto (Figura 196). A grande maioria 

dos inquiridos são estivadores e talvez não tenham uma perceção correta do termo transhipment, o 

que acabou por confundi-los com as operações de transbordo entre ilhas. Esse tipo de transbordo é 

bastante frequente, devido ao facto de o Porto da Praia ser o principal recetor de navios de longo 
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curso que transportam contentores. Muitas vezes, o destino final do contentor é outra ilha do 

arquipélago, sendo então transferido para o seu destino fora da Ilha de Santiago por meio de 

embarcações de cabotagem. 

 

Figura 197: Impacto percebido da expansão do porto no número de trabalhadores empregue – Porto da Praia 

 

 

De acordo com os dados disponibilizados pela ENAPOR, o número total de funcionários do Porto da 

Praia sofreu pouca alteração ao longo do período de 2010 a 2020, com exceção do período 

compreendido entre 2011 e 2016. Na verdade, houve uma leve redução do número total de 

funcionários. Essa divergência entre os dados administrativos e a perceção de 72% dos trabalhadores 

que aparece na Figura 197, pode ser explicada pelo facto de que a maioria dos inquiridos serem 

estivadores, sendo que a força de trabalho para essa categoria é complementada por mão-de-obra 

contratada por serviço específico e consoante a necessidade, o que certamente os leva a crer que 

tenha havido um aumento do número de trabalhadores no Porto da Praia. 
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Figura 198: Impacto percebido da expansão do porto no preço dos serviços prestados pela ENAPOR – Porto da 
Praia 

 

Não se oferece qualquer comentário relativo à perceção dos preços dos serviços oferecidos pela 

ENAPOR (Figura 198). O que é possível dizer, com base nos relatórios da ENAPOR, é que os 

rendimentos operacionais dos portos têm permitido à empresa obter bons resultados financeiros e 

garantir a sustentabilidade das operações portuárias. 

 

Figura 199: Impacto percebido da expansão do porto nas oportunidades de emprego – Porto da Praia 

 

 

Enquanto a maioria dos inquiridos (75%) considera que as oportunidades de emprego na região do 

Porto da Praia aumentaram, 14% considera que essas oportunidades se mantiveram e apenas 1% 

acredita que tenham diminuído (Figura 199). Somando os que consideram que as oportunidades de 

emprego se mantiveram aos que acreditam que tenham aumentado, chega-se a um total de 89% que 

têm uma avaliação positiva relativamente às oportunidades de emprego. Os dados do INE CV sobre o 

emprego no Concelho da Praia indicam que a média da variação anual da população empregada entre 
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2011 e 2019 é de apenas 1,12%, sendo que foram observados dois momentos de crescimento mais 

expressivos: um em 2014 (com uma taxa de 11% em relação a 2013) e outro em 2019 (com uma taxa 

de 8% em relação a 2018). Portanto, a perceção dos que consideram que as oportunidades de 

emprego se mantiveram e dos que acreditam que tenham aumentado é bastante fiel à realidade. 

 

Figura 200: Impacto percebido da expansão do porto 
nos salários dos trabalhadores, Posições de 

liderança – Porto da Praia 

 

Figura 201: Impacto percebido da expansão do porto 
nos salários dos trabalhadores, Posições de não 

liderança – Porto da Praia 

 

 
 

Observando as Figura 200 e Figura 201 é evidente que a maioria tem a perceção de que os salários se 

mantiveram, tanto para aqueles que têm uma posição de liderança (50%), como para aqueles que a 

não têm (52%). No entanto, a perceção de que os salários aumentaram entre os que ocupam posições 

de liderança é de 43%, enquanto esse percentual é de apenas 23% para os que não ocupam posição 

de liderança. Isso sugere que os que exercem posições de liderança tenham tido aumentos salariais 

mais altos, em função do próprio mercado de trabalho para os profissionais desta categoria. 
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Figura 202: Impacto percebido da expansão do porto 
na profissionalização dos trabalhadores, Posições de 

liderança – Porto da Praia 

 

Figura 203: Impacto percebido da expansão do porto 
na profissionalização dos trabalhadores, Posições de 

não liderança – Porto da Praia 

 

 
 

Nas Figura 202 e Figura 203 acima, é claro que a grande maioria percebeu que se verificou uma mais-

valia no que se refere à profissionalização dos trabalhadores. Isso é bastante positivo e demonstra 

que existiu um aumento de capacidades profissionais entre os trabalhadores empregados, tanto em 

posições de liderança como nas restantes, ainda que essa perceção seja mais pronunciada entre os 

primeiros. 

 

Figura 204: Adequação do tempo de espera para atracar no cais – Porto da Praia 

 

A Figura 204 mostra que 73% dos inquiridos consideram que o tempo de espera para atracar no cais 

do Porto da Praia é adequado/satisfatório e apenas 14% consideram que não o é. Como mencionado 

no Relatório, os dados mostram que o Porto da Praia apresenta uma tendência de aumento no 
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número de horas na espera para atracar — tanto para embarcações de cabotagem como para as de 

longo curso — a partir de 2015, quando se observou uma redução em relação a 2014. Os valores 

médios para embarcações de cabotagem e longo curso são de 1,85 e 5,64 horas, respetivamente. 

Tempos de espera com valores de até 2 horas são considerados como atracação imediata após a 

chegada ao porto. A possibilidade de melhorar o tempo de espera suscita percentagens de resposta 

muito parecidas (sim, 45% vs. não, 39%), abstraindo aqueles inquiridos que não sabem ou preferem 

não responder (Figura 205). 

 

Figura 205: Potencial de redução ulterior do tempo de espera para atracar – Porto da Praia 

 

 

Figura 206: Alternativas para aumentar a eficiência das operações – Porto da Praia 

 

 

Apesar de a maioria (53%) acreditar que a criação de um turno adicional de serviço seria a solução 

indicada para aumentar a eficiência das operações, os gestores do Porto da Praia consideram que essa 
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solução pode aumentar os custos das operações desnecessariamente, por não se justificar em função 

do tempo total de serviço às embarcações (Figura 206). Os gestores acreditam que a ampliação do 

horário de atendimento às embarcações seja a melhor solução atualmente, sendo também esta a 

perceção de 38% dos inquiridos. No futuro, caso o tempo de serviço às embarcações continue a 

aumentar significativamente, a atual política operacional, adotada pelos gestores do Porto, terá de 

ser revista e, talvez, a adoção de um turno adicional se torne inevitável. 

 

Figura 207: Adequação dos equipamentos do porto – Porto da Praia 

 

A Figura 207 mostra que 61% dos inquiridos acreditam que os equipamentos são adequados às 

necessidades atuais, apesar de 44% dizerem que poderiam ser melhores. Esta perceção de que os 

equipamentos poderiam ser melhores tem a ver com um maior volume de movimentação de carga 

que se verifica ao longo dos anos, após a expansão e modernização do Porto da Praia. Por outro lado, 

a inexistência de gruas-pórtico para a retirada dos contentores obriga as embarcações com destino ao 

Porto da Praia a ter grua própria para retirar os contentores do navio e colocá-los no piso do cais, 

sendo posteriormente movimentados, em terra, por uma grua montada sobre camião que é 

conhecida como reach stacker, na linguagem técnica internacional. 

As embarcações que dispõem de grua própria são, em geral, mais antigas e têm menor capacidade de 

carga sendo, portanto, menos eficientes do ponto de vista ambiental. Estão sujeitas a uma taxação 

adicional (surcharge), chamada Environmental Fuel Fee (EFF), imposta pela Organização Marítima 

Internacional (OMI), agência da Organização das Nações Unidas encarregada da regulação da 

indústria de navegação e de assegurar que os operadores de embarcações cumpram com as políticas 

mais atuais para o setor, nomeadamente a IMO 2020.19 

Tal facto tem implicações tanto para a questão da eficiência como para a questão do impacto 

ambiental. No entanto, a instalação de uma grua-pórtico no Porto da Praia só seria viável 

financeiramente quando a movimentação de contentores superasse a barreira dos 100 mil TEUs/ano, 

segundo a informação facultada pelo Diretor do Gabinete Técnico da ENAPOR, durante a visita de 

campo. No decorrer da mesma, foi ainda possível verificar que os equipamentos disponíveis no Porto 

 
19 Ver https://www.freightcourse.com/environmental-fuel-fee/ 
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da Praia respondem à procura atual, podendo exigir a instalação de uma grua-pórtico no futuro, de 

modo a atender a um aumento substancial de movimentação de cargas contentorizadas. 

 

Figura 208: Adequação das instalações do porto – Porto da Praia 

 

A Figura 208 mostra que 88% dos inquiridos acreditam que as instalações existentes são adequadas 

às necessidades atuais, apesar de 43% dizerem que poderiam ser melhores. Ao que tudo indica, é 

bastante provável que a perceção de que as instalações poderiam ser melhores está relacionada com 

o que foi dito anteriormente em relação aos equipamentos, devido a um maior volume de 

movimentação de carga que se verifica ao longo dos anos, após a expansão e modernização do Porto 

da Praia. Também pode estar relacionada com o facto de que existe uma proposta de criação de um 

porto para atender especificamente navios de cruzeiro e de passageiros, incluindo a construção de 

uma gare moderna, noutra localização. Também existem planos para a criação de um porto pesqueiro, 

visando retirar esse tipo de atividade da área adjacente à usada para a movimentação de cargas. Isso 

permitiria uma separação das atividades portuárias não diretamente relacionadas com a 

movimentação de cargas, dando a esta última um maior nível de eficiência e segurança. 
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Figura 209: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no curto prazo, Posições de 

liderança – Porto da Praia 

 

Figura 210: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no curto prazo, Posições de 

não liderança – Porto da Praia 

 

 
 

Não existe muito a comentar no que diz respeito às Figura 209 e Figura 210, importando destacar que 

o nível das perceções quanto aos planos da ENAPOR para a expansão das infraestruturas do Porto da 

Praia torna-se maior para as previsões de médio prazo, como pode ser visto nas Figura 211 e Figura 

212, e de longo prazo, nas Figura 213 e Figura 214. Essas perceções estão relacionadas com aquilo 

que já foi mencionado anteriormente, nomeadamente, os planos para a criação de um novo porto 

para navios de cruzeiro e de passageiros e de um novo porto pesqueiro, fazendo com que as atuais 

instalações sejam destinadas exclusivamente às embarcações de carga. 
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Figura 211: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no médio prazo, Posições de 

liderança – Porto da Praia 

 

Figura 212: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no médio prazo, Posições de 

não liderança – Porto da Praia 

 

 
 

Figura 213: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no longo prazo, Posições de 

liderança – Porto da Praia 

 

Figura 214: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no longo prazo, Posições de 

não liderança – Porto da Praia 
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A2.3.2. Porto Novo 

A2.3.2.1 ENAPOR 

Importa destacar que os inquéritos feitos no Porto Novo incluem informações e perceções de oito (8) 

trabalhadores da ENAPOR que estão localizados na sede da empresa, na cidade de Mindelo, Ilha de 

São Vicente, mas que têm conhecimento das questões referentes ao Porto Novo. Essa distinção é 

importante devido ao grau mais elevado de formação desses oito trabalhadores e o eventual efeito 

que possa ter nas suas perceções. No Porto Novo, os inquéritos abrangeram um total de 16 pessoas, 

trabalhadores da ENAPOR e de empresas que desenvolvem atividades na área do porto. Incluindo os 

quatro trabalhadores da sede da ENAPOR, os inquéritos abrangeram um total de 34 pessoas. 

Caracterização dos inquiridos: As figuras que se seguem ajudam a perceber as principais caraterísticas 

dos inquiridos (Figura 215 à Figura 218), mas não exigem uma análise mais aprofundada dado serem 

autoexplicativas. 

 

Figura 215: Idade dos inquiridos – Porto Novo 
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Figura 216: Género dos inquiridos – Porto Novo 

 

 

Figura 217: Estado civil dos inquiridos – Porto Novo 
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Figura 218: Dimensão do agregado familiar dos inquiridos – Porto Novo 

 

 

Figura 219: Grau de escolaridade dos inquiridos – Porto Novo 

 

Conforme referido anteriormente, importa notar que os dados relativos ao grau de escolaridade dos 

inquiridos incluem também dados de funcionários da ENAPOR que trabalham na sede da empresa, no 

Mindelo, e que se dispuseram a responder ao mesmo questionário que se aplicou aos funcionários 

localizados em Porto Novo. Isso explica o número relativamente elevado de indivíduos com 

licenciatura e mestrado (Figura 219). 
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Figura 220: Percentagem dos inquiridos que possuem telemóvel – Porto Novo 

 

 

Relação com o trabalho: não se oferece qualquer comentário em relação aos dados mostrados nas 

Figura 221 e Figura 222, cuja interpretação é linear. 

 

Figura 221: Tempo de trabalho na ENAPOR, Posições 
de liderança – Porto Novo 

 

Figura 222: Tempo de trabalho na ENAPOR, Posições 
de não liderança – Porto Novo 
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Figura 223: Posição hierárquica do inquirido na estrutura da empresa – Porto Novo 

 

 

Nota-se que a estrutura organizacional da ENAPOR para o Porto de Porto Novo, à semelhança da 

situação verificada no Porto da Praia, é pouco verticalizada e possibilita uma maior proximidade entre 

chefes e colaboradores e, também, uma maior agilidade na execução de decisões administrativas 

(Figura 223). O mesmo comentário se aplica à Figura 224, enquanto a Figura 225 é autoexplicativa. 

 

Figura 224: Posição hierárquica do inquirido na estrutura da empresa – Porto Novo 

 

 



   
 

138 
 

Figura 225: Posição de liderança do inquirido – Porto Novo 

 

Conforme mencionado anteriormente, importa notar que os dados relativos à posição de liderança 

para os inquiridos incluem também os funcionários da ENAPOR que trabalham na sede da empresa, 

no Mindelo, Ilha de São Vicente, que se dispuseram a responder ao mesmo questionário que se 

aplicou aos funcionários de Porto Novo. Isso explica o número relativamente elevado de indivíduos 

com posição de liderança, já que a sede da ENAPOR tem uma maior concentração de indivíduos que 

ocupam esse tipo de posição. 

 

Impacto da expansão do porto: Todos os inquiridos, sem exceção, indicaram que a expansão e 

modernização do Porto de Porto Novo atraiu novos negócios para a ENAPOR (Figura 187 e Figura 188, 

página 119). 

 

Figura 226: Impacto percebido da expansão do porto na eficiência das operações – Porto Novo 
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Figura 227: Impacto percebido da expansão do porto 
nos tempos de acostagem, Posições de liderança – 

Porto Novo 

 

Figura 228: Impacto percebido da expansão do porto 
nos tempos de acostagem, Posições de não liderança 

– Porto Novo 

 

 
 

A perceção dos trabalhadores sem posição de liderança é bastante mais positiva e congruente com o 

que foi observado durante a visita ao terreno, para as embarcações de cabotagem (Figura 227 e Figura 

228), sendo ainda a opinião maioritária (62%) de que os tempos de acostagem podem diminuir (Figura 

229). 

 

Figura 229: Potencial de diminuição adicional dos tempos de acostagem – Porto Novo 
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Figura 230: Impacto percebido da expansão do porto nos tempos de movimentação de cargas – Porto Novo 

 

 

As perceções mostradas na Figura 230 não divergem significativamente dos dados recolhidos junto à 

ENAPOR para o Porto de Porto Novo. Esses dados indicam que, para as embarcações de cabotagem, 

o tempo médio de serviço mostrou uma tendência de aumento até 2015 e, depois disso, uma 

tendência de diminuição nos dois anos seguintes (2016 e 2017), sendo verificado um ligeiro aumento 

a partir de então. Por outro lado, foi observada uma tendência de diminuição nos tempos de serviço 

para as embarcações de longo curso. 

 

Figura 231: Potencial de diminuição adicional dos tempos de movimentação de cargas – Porto Novo 

 

O tempo médio de estadia durante o período de 2013 a 2020 foi de 18,75 horas para o Porto de Porto 

Novo. Sendo este tempo médio considerado de alta eficiência pelo International Transport Forum da 
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OCDE20 por estar abaixo de 36 horas, a perceção de 56% dos inquiridos é que não existe muita margem 

para diminuir o tempo de movimentação de carga ou serviço às embarcações (Figura 231). Por outro 

lado, é possível compreender a perceção dos 38% que consideram que esse tempo pode ser reduzido, 

já que para os navios de longo curso, o tempo de serviço chegou a mais de 39 horas entre 2016 e 2020 

e apresentou uma média de 33,98 horas entre 2013 e 2020. Esta média do tempo de serviço está 

bastante próxima do limite para ser considerado um porto de alta eficiência. Portanto, é preciso estar 

atento para manter o número de horas dentro do padrão de alta eficiência. 

 

Figura 232: Impacto percebido da expansão do porto na segurança das operações – Porto Novo

 

 

 

Não há comentários a serem feitos com respeito à Figura 232, que denota uma perceção de segurança 

acrescida das operações realizada pela empresa, após a expansão do porto.   

 

 

 

 

 
20  OECD’s International Transport Forum acts as a Think Tank for policymakers and the global transport 
community, providing evidence-based insights on transport policy issues. Its researchers are committed to 
delivering impartial analysis of the highest quality. The Research Centre maintains a range of statistics and 
indicators on transport together with two specialised databases: the IRTAD road safety database and the TRID 
international transport research database. Ver mais informação em: www.internationaltransportforum.org 
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Figura 233: Realização de operações de transhipment – Porto Novo 

 

 

Fica bastante claro que a perceção de 63% dos inquiridos é de que o Porto de Porto Novo não realiza 

operações de transbordo de cargas destinadas a outros países, sendo que esta perceção corresponde 

à realidade (Figura 233). Os 12% que disseram que sim possivelmente não têm uma noção correta do 

que significa uma operação de transhipment, numa situação semelhante ao ocorrido para o Porto da 

Praia (ver comentário à Figura 196). 

O impacto percebido da expansão do porto, no que concerne ao número de trabalhadores empregue 

(Figura 234), é que este se manteve (31%) ou aumentou (38%). 
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Figura 234: Impacto percebido da expansão do porto no número de trabalhadores empregue – Porto Novo 

 

 

Figura 235: Impacto percebido da expansão do porto no preço dos serviços prestados pela ENAPOR – Porto 
Novo 

 

Não há muito a comentar sobre os resultados mostrados na Figura 235, que mostra uma diversidade 

de perceções, entre as quais um número significativo (31%) daqueles que consideram que os preços 

se mantiveram. Apesar de não ter sido possível obter os valores unitários para os diferentes serviços 

prestados pela ENAPOR, é certo que esses valores não diminuíram ao longo dos anos e, portanto, é 

provável que a perceção de que os preços se mantiveram seja a mais correta. O que é possível afirmar, 

com base nos relatórios desta empresa, é que os rendimentos operacionais dos portos têm permitido 

à ENAPOR obter bons resultados financeiros e garantir a sustentabilidade das operações portuárias. 
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Figura 236: Impacto percebido da expansão do porto nas oportunidades de emprego – Porto Novo 

 

Enquanto um maior número de inquiridos (44%) considera que as oportunidades de emprego na 

região do Porto de Porto Novo se mantiveram, 37% consideram que essas oportunidades aumentaram 

e apenas 13% acreditam que tenham diminuído (Figura 236). Somados os que consideram que as 

oportunidades de emprego se mantiveram e os que acreditam que tenham aumentado, chega-se a 

um total de 81% que têm uma avaliação positiva relativamente às oportunidades de emprego. Os 

dados do INE CV21 sobre o emprego no Concelho de Porto Novo indicam que a média da variação 

anual da população empregada entre 2011 e 2019 é de apenas 0,3%, o que denota que a perceção 

dos que consideram que as oportunidades de emprego se mantiveram e os que acreditam que tenham 

aumentado é bastante fiel à realidade. 

 

 
21 INE - QUADRO RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO IMC 2020 / 
imc_2020_indicadores_mercado_trabalho_ano_2020.xls – (https://ine.cv/ine_quadros_category/mercado-de-
trabalho/) 
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Figura 237: Impacto percebido da expansão do porto 
nos salários dos trabalhadores, Posições de 

liderança – Porto Novo 

 

Figura 238: Impacto percebido da expansão do porto 
nos salários dos trabalhadores, Posições de não 

liderança – Porto Novo 

 

 
 

As Figura 237 e Figura 238 refletem a perceção individual dos trabalhadores que ocupam posições de 

liderança e posições de não liderança, respetivamente. Têm, por definição, um filtro pessoal em que 

o indivíduo tende a responder de acordo com o que aconteceu com ele próprio. No entanto, as 

respostas são relativamente positivas, uma vez que os que disseram que os salários aumentaram ou 

se mantiveram perfazem 100% para os que ocupam posições de liderança e 57% no caso dos que não 

ocupam posições de liderança, sendo que neste caso 43% disseram não saber ou preferiram não 

responder. 
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Figura 239: Impacto percebido da expansão do porto 
na profissionalização dos trabalhadores, Posições de 

liderança – Porto Novo 

 

Figura 240: Impacto percebido da expansão do porto 
na profissionalização dos trabalhadores, Posições de 

não liderança – Porto Novo 

 

 
 

As Figura 239 e Figura 240 acima indicam que a grande maioria percebeu que houve uma mais-valia 

no que se refere à profissionalização dos trabalhadores, o que é bastante positivo. Demonstra ainda 

que houve um aumento de capacidades profissionais entre os trabalhadores empregados, tanto em 

cargos de liderança, como nos que não ocupam posições de liderança. 

 

Figura 241: Adequação do tempo de espera para atracar no cais – Porto Novo 

 

Como mencionado no Relatório, o Porto de Porto Novo apresenta uma tendência de diminuição dos 

tempos de espera, ao longo de todo o período analisado, para embarcações de cabotagem, com um 

valor médio de 0,57 horas. No entanto, para as embarcações de longo curso, apresentou um aumento 

até 2016, quando atingiu um tempo de espera médio de 5,57 horas, seguido de uma redução nos 

tempos de espera em 2017 e 2018, voltando a apresentar uma tendência de aumento após esse ano. 
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O valor médio para as embarcações de longo curso é de 3,86 horas no período analisado. A perceção 

é que o tempo de espera para atracar no cais é adequado para a maioria dos inquiridos (56%), como 

é visível na Figura 242. 

 

Figura 242: Potencial de redução ulterior do tempo de estadia da embarcação – Porto Novo 

 

 

Os que acreditam que a estadia por embarcação seja o menor possível perfazem 56% dos inquiridos, 

enquanto 44% acreditam que o tempo de estadia poderia ser ainda melhor do que o observado 

atualmente (Figura 242). Durante a visita ao terreno, pode observar-se que o tempo de estadia da 

única embarcação atracada ao cais (Ferry Chiquinho) é bastante razoável, mas que poderia ser 

reduzido caso houvesse necessidade. Porém, a escassa chegada de embarcações ao Porto de Porto 

Novo e o horário relativamente flexível do serviço de ferry não exigem uma medida para reduzir o 

tempo de estadia no porto. No futuro, com o aumento do número de embarcações que poderão 

chegar ao Porto de Porto Novo, é possível que medidas tenham de ser adotadas de modo a tentar 

reduzir o tempo de estadia e evitar que haja espera para atracar por falta de espaço no cais. 
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Figura 243: Alternativas para aumentar a eficiência das operações – Porto Novo 

 

Pelas mesmas razões já enunciadas anteriormente, a Figura 243 mostra que as respostas dos 

inquiridos relativamente às alternativas para aumentar a eficiência das operações no Porto de Porto 

Novo não surpreende. Fica bastante claro que a maioria de 67% é formada pelos que não sabem ou 

preferem não responder (42%) e os que acreditam que não é necessária qualquer medida alternativa 

para aumentar a eficiência das operações no Porto de Porto Novo (25%), devido ao reduzido número 

de embarcações que operam naquele porto. 

 

Figura 244: Adequação dos equipamentos do porto – Porto Novo 

 

Não há muito que comentar relativamente às respostas sobre a adequação dos equipamentos do 

Porto de Porto Novo, já que 81% dos inquiridos acreditam que os equipamentos são adequados às 

necessidades atuais, apesar de 50% dos inquiridos dizer que poderiam ser melhores (Figura 244). A 

observação feita durante a visita ao terreno indica que as necessidades atuais estão bem resolvidas 

pelos equipamentos disponíveis no porto. 
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Figura 245: Adequação das instalações do porto – Porto Novo 

 

 

Também não há muito que comentar relativamente às respostas sobre a adequação das atuais 

instalações do Porto de Porto Novo, já que há uma maioria de 81% formada pelos inquiridos que 

disseram sim (37%) ou que disseram sim, mas podendo ser melhores (44%) (Figura 245). Os 13% dos 

inquiridos que disseram que as instalações não respondem às necessidades atuais, certamente 

referem-se à situação dos navios de cruzeiro, que devido ao tamanho das embarcações não têm como 

atracar no cais do Porto de Porto Novo, ficando fundeados na baía onde se localiza o porto, enquanto 

os passageiros/turistas têm de ser transportados ao terminal portuário em embarcações menores. 

No entanto, como o número de navios de cruzeiro que chegam ao Porto de Porto Novo é bastante 

reduzido, essa situação não atinge um nível crítico que justifique vultosos investimentos para criar um 

berço de atracação que possa receber este tipo de embarcação. Essa situação poderá alterar-se no 

futuro, caso haja um aumento considerável no número de navios de cruzeiro que se destinem à Ilha 

de Santo Antão. 
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Figura 246: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no curto prazo, Posições de 

liderança – Porto Novo 

 

Figura 247: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no curto prazo, Posições de 

não liderança – Porto Novo 

 

 
 

As Figura 246 e Figura 247 acima mostram que a maioria dos inquiridos tem conhecimento a respeito 

do lançamento do concurso público para a contratação de um estudo visando expandir as instalações 

do Porto de Porto Novo. Apesar de o estudo poder ser contratado no curto prazo, a expansão das 

instalações não deverá seguir este mesmo prazo temporal, a exemplo do que aconteceu com o Porto 

da Praia, que teve o seu estudo de pré-viabilidade para a expansão e modernização elaborado em 

2005, pese embora as obras de expansão só terem tido início em 2010 (Fase I) e término em 2014 

(Fase II). 
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Figura 248: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no médio prazo, Posições de 

liderança – Porto Novo 

 

Figura 249: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no médio prazo, Posições de 

não liderança – Porto Novo 

 

 
 

As Figura 248 e Figura 249 mostram claramente que o conhecimento acerca do lançamento do 

concurso para a contratação de estudos visando expandir as instalações do Porto de Porto Novo é 

maior entre os que ocupam cargos de liderança e, portanto, têm um maior envolvimento em questões 

de planeamento. 

 

Figura 250: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no longo prazo, Posições de 

liderança – Porto Novo 

 

Figura 251: Opinião sobre a existência de planos de 
expansão da ENAPOR no longo prazo, Posições de 

não liderança – Porto Novo 
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As Figura 250 e Figura 251 também mostram claramente que o conhecimento acerca de estudos 

visando expandir as instalações do Porto de Porto Novo é maior entre os que ocupam cargos de 

liderança, ainda que por uma margem reduzida e, portanto, têm um maior envolvimento em questões 

de planeamento. 

 

 



   
 

   
 

A3. BARRAGENS: ASPETOS ADICIONAIS 

A3.1. REFINAMENTO DO PLANO METODOLÓGICO 

A3.1.1 Análises de terra 
Aquando da elaboração da Proposta Técnica, foi proposta a execução de análises de terras nas áreas 

irrigadas. Numa fase inicial da análise, considerou-se que estas poderiam ser relevantes, pois assumiu-

se que as áreas irrigadas seriam áreas de várzea relativamente uniformes e que, tirando partido da 

água disponível, os agricultores praticassem a fertirrigação (uma técnica de adubação, que utiliza a 

água de irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado). Deste modo, pretendia-se verificar 

eventuais problemas resultantes de práticas de fertirrigação menos racionais e insustentáveis, que 

normalmente e particularmente em climas áridos como o da Ilha de Santiago se traduzem em 

salinização do solo e a contaminação do mesmo com elevados níveis de nitratos. 

Já na fase da análise documental e mediante uma melhor perspetiva obtida acerca da realidade 

efetivamente praticada no terreno, verificou-se não ser necessário avançar com as análises de terra, 

por diversos motivos. Primeiramente, porque a realidade de fertirrigação intensiva aparentemente 

não é utilizada no terreno em escala significativa. De facto, os agricultores estão, neste momento, 

mais focados em adotar o sistema da rega gota-a-gota e não detêm as instalações e sofisticação 

técnica para realizar a fertirrigação. 

Por outro lado, a realidade das áreas cultivadas, nomeadamente a orografia e o minifúndio, traduz-se 

numa grande diversidade de terrenos e de práticas culturais. Ora, tal implica que qualquer análise 

parcial deste aspeto seria pouco representativa da realidade na sua totalidade, apenas ultrapassável 

mediante um elevado número de análises, que se revelaria impraticável, em termos logísticos e 

temporais, aquando da visita da equipa de avaliação ao terreno. 

Acresce que Cabo Verde luta contra uma praga de Bandeirenica caboverda, dita mil-pés, desde os 

anos setenta, praga essa que afeta diversas culturas agrícolas, nomeadamente a batata, batata-doce 

e mandioca. À data do trabalho de campo, a praga estava circunscrita às ilhas de Santo Antão e São 

Vicente22 , encontrando-se as mesmas sob embargo de produtos agrícolas para com o resto do 

arquipélago. Também por este motivo, e após contacto informal com o INIAV inquirindo a 

metodologia adequada para manipular eventuais amostras, concluiu-se que seria desaconselhável 

realizar esta análise, dado o risco de importação de uma praga agrícola para o território nacional. 

Em suma, e após uma análise de custo-benefício, considerou-se que a execução de análises de terra 

seria um procedimento demasiado complexo e com algum risco e que não justificaria a eventual 

informação adicional a recolher, até devido à pouco expressividade da prática de fertirrigação. 

A3.1.2 Identificação de grupos-alvo 
Em fase da elaboração da Proposta Técnica tinham sido ainda identificados diversos grupos-alvo de 

inquéritos:  

• Agricultores 

 
22No entanto, foram detetados dois focos na ilha de Santiago em outubro de 2021: “Cabo Verde deteta dois 
focos da praga dos mil pés em Santiago e reforça prevenção” – www.sapo.pt/noticias/atualidade/cabo-verde-
deteta-dois-focos-da-praga-dos-mil_615afe9fb4673c29f38078d5 

file:///C:/Users/Miguel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CX4BO7KY/www.sapo.pt/noticias/atualidade/cabo-verde-deteta-dois-focos-da-praga-dos-mil_615afe9fb4673c29f38078d5
file:///C:/Users/Miguel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CX4BO7KY/www.sapo.pt/noticias/atualidade/cabo-verde-deteta-dois-focos-da-praga-dos-mil_615afe9fb4673c29f38078d5
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• Associações de agricultores  

• Comerciantes 

• Comerciantes de fatores de produção 

• Moradores 

Contudo, durante a fase da análise documental, que contou também com diversas entrevistas com 

interlocutores locais, nomeadamente aqueles que viriam posteriormente a apoiar o nosso trabalho 

no terreno, optou-se por fazer algumas alterações: 

• Comerciantes – Verificou-se que a figura local com preponderância no comércio dos produtos 

agrícolas eram as rabidantes (pequenas comerciantes que compram os produtos diretamente 

no terreno aos agricultores e posteriormente os revendem nos mercados diretamente aos 

consumidores finais ou a outros comerciantes). Consequentemente, optou-se por adaptar o 

questionário inicialmente pensado para os comerciantes somente para as rabidantes e, assim, 

melhor capturar esta realidade única do contexto rural cabo-verdiano. 

• Moradores – Dada a localização das barragens e a sua inserção no tecido rural da Ilha de 

Santiago, os moradores da região são também agricultores, direta ou indiretamente dado o 

caráter fortemente familiar da agricultura local. Como tal, desenvolver um inquérito 

específico para os moradores seria uma duplicação desnecessária, que em muitas situações 

obrigaria a aplicação do mesmo inquérito aos mesmos indivíduos, já inquiridos na qualidade 

de agricultores. Deste modo, optou-se por deixar cair esta tipologia de inquéritos. 

• Associações de produtores – À exceção da CoopJL, não foi identificada outra associação 

relevante que fizesse sentido incluir num inquérito, ou mesmo numa entrevista, pois o 

associativismo neste domínio aparenta estar a dar os primeiros passos em Cabo Verde. 

A3.1.3 Aplicação dos inquéritos  
Dada a extensão e complexidades dos inquéritos e de modo a garantir a máxima fiabilidade dos dados 

recolhidos, os inquiridores receberam treino específico sobre como desenvolver os inquéritos, 

assegurando que os conduziam corretamente e não influenciando as respostas recolhidas, 

efetivamente obtendo do inquirido a sua visão impoluta sobre as questões colocadas. 

Na maioria das situações, os inquiridores aplicaram os inquéritos em crioulo, não obstante os 

inquéritos estarem redigidos em português, algo que não constituiu um problema na prática, pois 

todos os inquiridores selecionados eram bilingues (dominando quer a língua portuguesa, quer o 

crioulo de Santiago). 

Os inquiridores tinham como procedimento a prosseguir, de forma consistente, primeiro explicar 

detalhadamente as questões colocadas, sem pressão de tempo, assegurando que não existia qualquer 

dificuldade de compreensão por parte do inquirido, antes de registar a sua reposta. Praticavam ainda 

uma escuta ativa, sobretudo no caso das questões mais ambíguas que visavam aferir as perceções de 

impacto. Na prática, tal implicava parafrasear a resposta recebida do inquirido, de modo a garantir 

que tinham percebido corretamente a sua avaliação da questão colocada. 
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A3.2. RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS ÁGUAS 
Barragem da Figueira Gorda 

 



   
 

   
 

Barragem do Saquinho 

 

 

 


