OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR, MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE SANTA MARIA
Água e Saneamento - FASA, sendo parte integrante do segundo compacto do Millennium Challenge Account Cabo
Verde. O Governo de Cabo Verde e dos Estados Unidos da
América são os financiadores deste projecto.
Projecto Agua Saneamento
e Higiene - WASH
O objectivo do Projecto Água, Saneamento e Higiene (o
“Projecto WASH “) é melhorar a prestação dos serviços
de água e saneamento às famílias cabo-verdianas e promover o crescimento económico e a redução da pobreza
através de: (i) reforma da política nacional e das instituições reguladoras; (ii) transformação dos serviços públicos
ineficientes em pessoas jurídicas autónomas que operem
numa base mais comercial e (iii) melhoria da qualidade e
cobertura das infra-estruturas no sector. Todas as atividades do programa integram Análises Ambientais, Sociais e
Género (SGA) e objetivos de redução das desigualdades,
o que pode restringir de forma significativa o crescimento
económico e a redução da pobreza.

2) Promoção de um mecanismo de financiamento para
o sector de água e saneamento, que promova a realização de actividades que vão de encontro às linhas
estratégicas da reforma do sector;
3) Promoção de práticas de gestão sócio-ambiental sustentável, com ênfase na
4) transparência e na prestação de contas, de forma a
tornar os investimentos no sector de água e saneamento em Cabo Verde atractivos para outras agências
financiadoras e empresas;
5) Apoio à transformação dos operadores de serviços
públicos de água e saneamento, com desempenho
operacional e financeiro deficiente, em instituições
juridicamente independentes e que venham a operar
com altos níveis de eficiência técnica e comercial;
6) Promoção da integração dos objectivos do género e
sociais, nos planos, programa e actividades das instituições públicas e privadas, como forma de garantir a
equidade e a igualdade de oportunidades no sector
WASH.

O Fundo de Agua e Saneamento - FASA
O Fundo de Água e Saneamento - FASA é um mecanismo
de promoção da reforma do quadro legal e regulamentar
do sector de água e saneamento em Cabo Verde, visando
a atracção de investimentos sustentáveis para esse sector,
do ponto de vista económico, social e ambiental.

1) Promoção de mecanismos financeiros inovadores
e sustentáveis para garantir investimentos na melhoria da qualidade das infra-estruturas de água e
saneamento existentes e a sua progressiva extensão à universalização desses serviços públicos;
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O objectivo estratégico estabelecido para o FASA prende-se com a instalação de um mecanismo financeiro sólido,
transparente e responsável na prestação dos serviços de
água e saneamento às famílias cabo-verdianas, instituições públicas e privadas, através dos seguintes objectivos
específicos:
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OPERACIONALIZAÇÃO DA ETAR, MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE SANTA MARIA
Operacionalização da ETAR,
Melhoria e Expansão da Rede
de Saneamento de Santa Maria
A ETAR de Santa Maria, cuja construção iniciou em 2006,
não entrou em funcionamento na altura, pois faltavam
trabalhos complementares importantes, nomeadamente
ligações domiciliárias para garantir o efluente a ser tratado,
posto de transformação eléctrica e, de maior importância,
faltava assegurar uma gestão adequada da própria infraestrutura.

ração/substituição de equipamentos e infraestruturas e a
construção de dois reservatórios de águas tratadas na ETAR
de Santa Maria; interconexão da ETAR existente de Ponta
Preta que já esgotara a sua capacidade de depuração, com
a ETAR de Santa Maria, que apresenta maior capacidade de
tratamento; expansão da rede actual de saneamento de Santa Maria a Zonas não beneficiadas com a rede atual e; execução de trabalhos melhoria da rede actual de Santa Maria,
que inclui essencialmente trabalhos de reparação e impermeabilização caixas de visita da rede de esgotos, permanentemente inundadas.
Descrição do Projecto
Projecto: Criação e operacionalização e um Serviço Público e
Integrado de Saneamento e Operacionalização da ETAR melhoria e expansão da rede de saneamento de Santa Maria,
ilha do Sal
Proponente: Câmara Municipal do Sal
Ilha: Sal, Santa Maria
Início: 5 de Junho 2015

Devido ao tempo decorrido desde a conclusão desta obra
em 2008, a ETAR de Santa Maria apresentava-se num degradado estado de conservação, devido ao seu não uso e
à exposição ao ambiente extremamente agressivo que é o
da Ilha do Sal, tanto a nível das infra-estruturas de construção civil, como a nível dos equipamentos electrónicos e
electromecânicos. Para além disso, uma parte da cidade de
Santa Maria não estava coberta pela rede de saneamento,
e a rede existente apresentava, em alguns pontos, problemas de infiltração de águas freáticas provenientes do mar
que, para além de aumentar o caudal de efluentes à ETAR,
aumentava também a sua salinidade.
O projecto surge de uma proposta da Câmara Municipal
do Sal para fazer face a este cenário, através da: repa-

Recepção provisória parcial: (inclui ETAR de Santa Maria, Interligação da ETAR Municipal à ETAR da APP – Aguas de Ponta
preta e Reparação da Rede de Esgotos de Santa Maria): 06 de
Março 2017
Local: Santa Maria, Ilha do Sal
Gestão do Projecto: FASA/MCA CV II
Execução: SGL – Sociedade de Construções, S.A.
Fiscalização: Ripórtico, Engenharia, SA
Objectivos: O projecto visa assegurar a prestação de serviços
de saneamento, com recurso a um sistema de recolha, tratamento e reutilização das águas residuais, à população local, à
indústria do turismo e aos operadores económicos sediados na
cidade de Santa Maria.

Valor do Projecto (CVE): 193.045.230$73
Beneficiários: 1.375 famílias - 38% chefiadas por mulheres e o sector do turismo local
Aspectos Económicos/Sociais/Género: O projecto justifica-se economicamente por:
1) dar acesso a saneamento de melhor qualidade à
população residente e à demanda turística reduzindo significativamente os problemas de saúde
publica;
2) eliminar as fossas sépticas, que constituem foco
de poluição ambiental e problemas de saúde pública na vila de Santa Maria;
3) aumentar os investimentos no sector do turismo
Do ponto de vista dos objectivos ambientais espelhados
no Plano Estratégico Nacional de Água e Saneamento
(PLENAS), o projecto contribuirá para prevenir a poluição
dos solos, de águas superficiais, de águas subterrâneas e
de águas marinhas e promoverá a melhoria da eficiência
do uso da água, através da promoção da reutilização de
águas residuais tratadas.
Esta obra foi desenvolvida no âmbito da Reforma do Sector de Água e Saneamento, apoiada pelo Projecto Água,
Saneamento e Higiene – WASH, no quadro do Fundo de

