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1. RESUMO
Para fazer face a degradação dos solos devido principalmente a erosão e a desertificação,
foram realizadas em todo o arquipélago várias ações ligadas a conservação de solo e água
e obras de correção torrencial.
Apesar dos grandes ganhos conseguidos de 1975 a 2015 nos sectores da agricultura,
floresta, e a pecuária, com impactos positivos na vida dos cabo-verdianos, devido as
alterações climáticas, como secas, chuvas torrenciais e também uma forte pressão
antrópica nos recursos naturais, a degradação das terras ainda continua a persistir no país.
Para tentar inverter esse quadro, Cabo Verde como país parte da CNULCD aprovou o
objetivo 15 e a meta 15.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que inclui
o conceito da Neutralidade de Degradação das Terras (NDT), que representa um pilar
importante para a implementação da Convenção. A COP 12 da CNULCD realizada na
Turquia, elegeu o NDT como força motriz de primeira ordem para a implementação da
Convenção. Em estreita colaboração com o Mecanismo Mundial da CNULCD, e com base
nos 3 indicadores definidos a nível internacional, o país estabeleceu os seus indicadores
e traçou as suas metas para atingir a NDT em 2030. Devido ao forte engajamento do país
nesse processo, o Ponto Focal Nacional dos ODS pertence ao Ministério das Finanças,
instituição essa que tutela todo o processo dos ODS em Cabo Verde.
Para além das instituições nacionais envolvidas no processo de NDT, os parceiros de
desenvolvimento internacionais estão fortemente engajados de forma a garantir que os
grandes projetos de desenvolvimento durante a fase preparatória criem um efeito de
alavanca em termos da NDT. Todos os grupos de partes interessados, incluindo o sector
privado e as instituições financeiras, foram envolvidos no processo sob a orientação de
altos membros do Governo.
Com a implementação das metas definidas para NDT 2030, irão surgir várias
oportunidades de alavancagem. Durante a reunião do Grupo NDT após o arranque formal
do projeto, foram identificadas um leque de oportunidades que irão surgir para os diferentes
sectores como agricultura, floresta, engenharia rural, segurança alimentar, investigação
agrária, pecuária, entre outros. A NDT irá trazer vários impactos positivos e acelerar o
cumprimento das ODS ligados aos domínios da redução da pobreza, segurança alimentar
e nutricional, proteção ambiental e uso sustentável dos recursos naturais.
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Com base nas diretrizes acordadas na 12ª sessão da Conferência das Partes (COP12) na
Turquia, e com forte implicação do Mecanismo Mundial da CNULCD e com o apoio da
FAO, um grupo de técnicos nacionais (DGASP, INIDA, INMG, INE, ME, ADAD), com o
apoio do Mecanismo Mundial da UNCCD, determinou três sub-indicadores: a tendência da
cobertura vegetal das terras (TCV), a dinâmica da produtividade das terras (DP) e a taxa
de erosão dos solos. (TET). A determinação desses três sub-indicadores foi feita na base
de imagens de satélites de altas resoluções (pixéis de 1 m até 30 m) no período de 2000
até 2015, na base de mais de 4000 amostras ou parcelas à escala do arquipélago. A
analise foi feita com base na nova tecnologia geoespacial desenvolvida pela FAO chamada
Collect Earth. Para completar o seu jogo de indicadores, Cabo Verde recebeu da base de
dados da UNCCD mais um indicador, ou seja, o carbono orgânico do solo (COS). Por
conseguinte, a linha da base de Cabo Verde é constituída de 4 indicadores (TCV, DP, TET
e COS). No que concerne, a TCV os dados obtidos apontam 2156 ha de terra cuja a
mudança da cobertura gerou efeitos ambientais negativos. No que tange, a DP das terras,
8404 ha tiveram uma queda de produtividade. Os dados da Collect Earth apontam uma
TET de 40 % das terras, cuja principal causa é a erosão hídrica. Por fim, 3609 ha
apresentam um teor em COS que varia entre 18 e 27 t/ha, ou seja, muito baixo. Em Cabo
Verde, de acordo com vários estudos feitos no campo da degradação das terras, dois
fatores distintos mais cuja combinação está na origem da degradação dos solos e
consequentemente na fragilização dos ecossistemas terrestres. O primeiro prende-se com
os fatores exógenos, nomeadamente, a seca (que as vezes pode durar até 11 meses por
ano), as chuvas torrenciais, os ventos e particularmente o harmatão. O segundo concerne
as características endógenas de Cabo Verde, a topografia das ilhas e mais de 90 % das
terras agrícolas se encontram em encostas declivosas, as praticas agrícolas de sequeiro,
como as mondas, as queimadas e roças fragilizam anos após anos os solos aráveis, as
principais terras de regadio encontram nos leitos das ribeiras na principal ilha agrícola de
Cabo Verde, ou seja, a ilha de Santiago. Essas terras são regularmente erodidas,
arrastadas pelas cheias aquando das chuvas excepcionais como em 2015 com o furacão
Fred e em 2016 na ilha de Santo Antão.
Da análise do contexto jurídico, constata-se que Cabo Verde dispõe de um quadro
normativo, amplo e abrangente no Sector do Ambiente e sectores transversais. Nota-se
uma grande preocupação do legislador em proteger a natureza e manter o equilíbrio
ecológico através das diferentes leis.
O enquadramento legislativo é feito, essencialmente, com base nos diplomas relativos à
proteção do ambiente, bem como normas sobre outras áreas, designadamente a saúde, a
segurança, ordenamento de território e os espaços protegidos. No plano legal, o ambiente
em Cabo Verde está protegido por várias leis e diplomas legislativos que, nos últimos 40
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anos, confirmaram a prioridade dada pelos sucessivos governos até agora ao setor
ambiental. Pela grande relevância, destaca-se a Constituição da República de Cabo Verde
que, no seu artigo 73º, consagra que todos os cabo-verdianos têm direito a um ambiente
sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o valorizar e defender, o que também se
destaca na Lei de Base da Política do Ambiente (Lei nº 86/IV/93). Paralelamente ao esforço
de produção de leis que garantem a sustentabilidade ambiental, o país procedeu também
à ratificação das Convenções internacionais ligadas ao ambiente.
As ações ligadas diretamente ao Ambiente e áreas afins são tuteladas pelo Ministério da
Agricultura e Ambiente. A nível central destaca-se a Direção Geral da Agricultura,
Silvicultura e Pecuária (DGASP), a Direção Nacional do Ambiente (DNA), entre outras. A
nível municipal/ilha se destaca as Delegações do Ministério e outros serviços
desconcentrados do estado.
Cabo Verde para atingir a neutralidade da degradação das terras no horizonte 2030, fixou
as seguintes metas: reduzir de 50 % as terras cuja mudança da cobertura vegetal gerou
perda, reduzir de 45 % a dinâmica da produtividade das terras, aumentar o teor do carbono
do solo de 2 % e atacar seriamente a erosão dos solos com intervenções em pelo menos
25 % dos 40 % das terras afetadas.

2. ALAVANCAGEM SOBRE NDT
2.1. O interesse de Cabo Verde a se engajar nos princípios da NDT e a definição das
metas
Cabo Verde, há várias décadas que vem sendo fustigado pela seca e a desertificação.
Após a sua independência em 1975, aderiu-se ao CILSS (Comité dos Inter Estados de Luta
contra a Seca no Sahel) para poder fazer face a problemática da seca e da desertificação.
Para isso, várias ações e obras para travar a seca, a degradação dos solos pela erosão e
a desertificação foram realizadas em todo o arquipélago. Para reforçar o seu engajamento
perante o flagelo da seca e degradação das terras, aderiu logo a Convenção das Nações
Unidas de Luta Contra a Desertificação (CNULCD) sendo o primeiro país africano e o
segundo no mundo a ratificar esta Convenção em 8/5/95.
Apesar de grandes ganhos conseguidos de 1975 a 2015, com trabalhos de conservação
de solo e água e correção torrencial, no setor da agricultura, da floresta, da pecuária, das
sucessivas sessões de campanhas de informação, sensibilização e formação dos
agricultores, com impactos muito positivos na vida dos cabo-verdianos, devido as
alterações climáticas, como secas, chuvas torrenciais e também uma forte pressão
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antrópica nos recursos naturais, a degradação das terras ainda continua a persistir no país.
Isso, levou Cabo Verde como os outros países partes da CNULCD a aprovar o objetivo 15
e a meta 15.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que inclui o conceito
da Neutralidade de Degradação das Terras (NDT) que representa um pilar importante para
a implementação da Convenção. A COP 12 da CNULCD realizada na Turquia, elegeu o
NDT como força motriz de primeira ordem para a implementação da Convenção. Foi nessa
base que os países Partes foram convidados a formular as metas voluntárias nacionais
para atingir a NDT e a integra-las nos seus Programas de Ação Nacionais (PAN/LCD da
CNULCD).
Cabo Verde expressou formalmente ao Secretariado da CNULCD, em fevereiro de 2016,
o seu interesse e compromisso de definir voluntariamente as metas nacionais para a
neutralidade em termos da degradação das terras. No quadro da sua implementação, foi
criado um grupo de trabalho, englobando um conjunto de instituições relevantes e
pertinentes à implementação deste processo.
Para debelar a degradação das terras rumo a sua neutralidade, Cabo Verde trabalhou
afincadamente em estreita colaboração com o Mecanismo Mundial da CNULCD para
conseguir os três indicadores da NDT e definir metas ambiciosas e realistas para atingir a
NDT em 2030.
O interesse de Cabo Verde para se engajar nos princípios da NDT e no ODS 15 está
espelhado no seu Programa Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e mais
precisamente no Objetivo 15 e a meta 15.3 visando, “combater a desertificação, restaurar
a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados por desertificação, secas e
inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo” no
horizonte 2030 e no programa intitulado “Conservação da Biodiversidade e Qualidade
Ambiental”. Este interesse aumentou ainda mais, tendo em conta as situações ambientais
desses últimos anos, como por exemplo: a seca severa de 2014, a erupção vulcânica de
2015, o furacão FRED de 2015, as chuvas torrenciais de 2016, a seca severa de 2017 e
a nova seca de 2018. Nas discussões havidas durante o desenrolar do grupo de trabalho
e nas reuniões de lançamento e socialização foram propostos e identificados os seguintes
pressupostos para a alavancagem do NDT em Cabo Verde:
-

Propor e conceber orientações para uma verdadeira política fundiária e de gestão
do uso da terra;

-

Promover uma efetiva articulação com as instituições responsáveis pelo
Ordenamento do Território, de modo a que as intervenções possam ser de acordo
com a política e a diretiva nacional de ordenamento do território e do estabelecido
nos respetivos planos de ordenamento, já elaborados e/ou a elaborar;
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-

Identificar e adotar medidas que disciplinem o uso dos fertilizantes, em particular os
NPK, nos sistemas de produção agrícola de regadio, tendo em conta o impacte que
o seu uso inadequado vem causando na degradação de terrenos agrícolas e de
pontos de água.

-

Procurar alternativas para o sector da construção civil, por forma a que seja viável
a proibição da extração de inertes nas praias e aumentar a “defesa” dos solos
agrícolas, contra o processo de salinização;

-

Conceber e propor medidas de intervenção nos terrenos agrícolas de sequeiro e de
restrição do tipo de culturas, nas áreas com inclinação elevada, como forma de
minimizar o processo de erosão e degradação dessas terras;

-

Conceber e propor técnicas de produção animal que maximizem a produção,
adequam à capacidade de carga e minimizem os efeitos da compactação do solo,
por parte do efetivo animal (ruminantes) e a consequente degradação dos solos;

-

Atualizar o stock de Carbono nacional, quer na sua componente aérea, quer na
existente nos solos;

-

Revalorização de terras agrícolas invadidas por espécies inadequadas de acordo
com a capacidade produtiva dessas terras e as necessidades da população
afetada.

-

Propor a integração das intervenções, que contribuem para a mitigação dos efeitos
das mudanças climáticas, numa lógica de intervenção integrada com as demais
medidas de proteção das terras;

-

Institucionalizar uma rede de informação e de partilha de conhecimentos, como
forma de evitar a duplicação de esforços e o desperdício de recursos, e
potencializar uma intervenção mais integrada e integradora;

-

Preconizar uma equipa pluridisciplinar, para o seguimento e a avaliação dos
indicadores referentes à neutralidade da degradação das terras.

Para além de arborização, no Acordo de Paris sobre o clima, Cabo Verde assumiu mais
três compromissos designadamente: Energia renovável e eficiência energética, politicas
sustentáveis de baixo carbono e limitar o aumento da temperatura a média global a um
máximo 2º C e a longo termo 1,5º C. Foi avançado alguns compromissos que constam do
documento INDC, nomeadamente a florestação de mais 10.000 ha de terras com
financiamento próprio, e caso houver o apoio da Comunidade internacional, poderá atingir
20.000 ha, até 2030, (Building adaptive capacity and resilience of the forestry sector in
Cabo Verde, 2016).
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2.2. Oportunidades de alavancagem identificadas
As oportunidades de alavancagem foram identificadas na reunião do Grupo de trabalho
NDT logo após ao arranque formal realizado a 07 de Setembro de 2016. Nas discussões
havidas durante o desenrolar do grupo de trabalho e nas reuniões de lançamento e
socialização foram propostos e identificados alguns compromissos que constam do
documento INDC, nomeadamente a florestação de mais 10.000 ha de terras com
financiamento próprio, e caso houver o apoio da Comunidade internacional, poderá atingir
20.000 ha, até 2030, (Building adaptive capacity and resilience off the forestry sector in
Cabo Verde, 2016).
Para além de arborização, no Acordo de Paris sobre o clima, Cabo Verde assumiu mais
três compromissos designadamente: Energia renovável e eficiência energética, politicas
sustentáveis de baixo carbono e limitar o aumento da temperatura a média global a um
máximo 2º C e a longo termo 1,5º C.
Durante essas reuniões, foram também reconhecidos um vasto conjunto de benefícios
económicos, sociais e ambientais que a implementação de medidas identificadas para a
neutralidade na degradação das terras, os compromissos assumidos pelo país, e os
pressupostos identificados poderão trazer, onde irão surgir várias oportunidades,
designadamente:
-

Reforço da coesão institucional e uma atuação de forma integrada e complementar,
em direção a um objetivo comum e o reconhecimento da sua prioridade para o país;

-

A recuperação de terras degradadas e a não continuação da degradação de outras
terras, particularmente nas zonas costeiras, onde se concentra cerca de 80% da
atividade económica das populações, constitui um outro benefício possível;

-

De forma transversal, a NDT traz benefícios em termos organizacionais e
comportamentais, através de ações de sensibilização e educação ambiental;

-

O processo de NDT por outro lado, os compromissos internacionais dos países,
incluindo os compromissos assumidos no contexto das Convenções do Rio, devem
ser incorporados no objetivo da NDT, bem como os compromissos a nível dos ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

A neutralidade na degradação das terras aceleram o progresso de vários outros ODS,
estimulando benefícios múltiplos no que respeita ao crescimento económico, aumento do
emprego e redução da pobreza, melhoria da segurança alimentar e nutricional, melhoria
do equilíbrio ambiental e vulnerabilidade às mudanças climáticas, ambiente mais saudável,
menor poluição, com impactes positivos na saúde, de entre outros benefícios. A NDT tem
um potencial de acelerar o cumprimento de pelo menos mais seis ODS, ligados aos
domínios da redução da pobreza, segurança alimentar e nutricional, proteção ambiental e
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uso sustentável dos recursos naturais. Devido ao forte engajamento do país nesse
processo, o Ponto Focal Nacional dos ODS pertence ao Ministério das Finanças, instituição
essa que tutela todo o processo dos ODS em Cabo Verde.

2.3. Grupo de trabalho de NDT (problemáticas discutidas e pontos acordados).
O processo de definição das metas da NDT fez parte integrante dos mecanismos de
coordenação já existentes. Os parceiros de desenvolvimento internacionais estão
envolvidos a nível nacional para garantir que os grandes projetos de desenvolvimento
durante a fase preparatória criem um efeito de alavanca em termos da NDT. Todos os
grupos de partes interessados, incluindo o sector privado e as instituições financeiras,
foram envolvidos no processo sob a orientação de altos membros do Governo.
Nos ateliers de Elaboração do Plano (outubro, 2016), e de lançamento do Programa NDT
em Cabo Verde (março, 2017), equipa de especialistas técnicos coordenados pelo
Ministério da Agricultura Ambiente de Cabo Verde formados em Collect Earth, uma
ferramenta gratuita e aberta desenvolvida pela FAO,realizou a primeira avaliação do estado
da degradação das terras ao nível nacional usando imagens de alta resolução. Das
análises feitas dos resultados validados a equipa sugeriu as seguintes medidas para
atingirmos as metas em termos de Neutralidade e matéria de Degradação das Terras em
Cabo Verde enquadradas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
nomeadamente 15.3.1 (objetivo, meta e indicadores NDT) os participantes identificaram e
avançaram várias propostas de ações, nos diferentes sectores, que consideram ser
prioritárias para o desenvolvimento do NDT em Cabo Verde nos quais foram discutidos e
acordados:
-

Floresta: Gestão Sustentável dos Recursos Florestais e Pastoris

-

Engenharia Rural: Ordenamento do Espaço Rural, Instalação de obras
Hidroagrícolas e Adaptação Às Mudanças Climáticas

-

Agricultura: Reforço da Vigilância Fito e Zoo sanitária e de Segurança Sanitária de
Alimentos

-

Estatísticas Agrícolas: Reforço do Sistema De Informação e de Estatísticas Agraria
e Ambiental

-

Meteorologia: Vigilância Meteorológica e Geofísica e, Gestão de Riscos Ambientais

-

Segurança Alimentar: Segurança Alimentar e Nutricional e Promoção da Segurança
Alimentar.

-

Investigação Agrária: Programa Nacional de Investigação Agraria, Formação e
Transferência de Tecnologias.
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-

Pecuária Fomento da Produção Agropecuária, da Agro - transformação e do
Agronegócio.

-

Mobilização da água: para usos múltiplos.

3. AVALIAÇÃO DA NDT
3.1. Tendência e fatores/indicadores da NDT
Cabo Verde devido as suas características endógenas nomeadamente a forte orografia
das principais ilhas agrícolas como Fogo, Santiago, São Nicolau e Santo Antão mais
também alguns fatores exógenos como a forte variabilidade climáticas, ou seja, 3 meses
de chuva e 9 meses de seca, fazem com que a degradação das terras atinge valores
exorbitantes. O que torna esta situação ainda mais séria, prende se com a forma de uso
dos solos de sequeiro, que representam mais de 90 % das terras aráveis. Nesta forma de
agricultura, práticas tradicionais como as mondas, queimadas e roças fragilizam a proteção
dos solos e destruturam a camada superficial do solo onde se encontra a maior
concentração de matéria orgânica. Portanto, esses solos de sequeiro ficam assim
totalmente desprotegidos e erodíveis perante os ventos e as chuvas. Estudos apontam
perda de mais de 4000 t/km2/ano de solo por erosão hídrica em bacias agrícolas em Cabo
Verde. Aquando da passagem do furacão FRED em 2015, na ilha de Santiago (maior ilha
de Cabo Verde em termos de extensão geográfica, de produção agrícola e concentração
humana), observações e levantamentos indicam perdas de solo por erosão 20 vezes
maiores. Em suma, em Cabo Verde a combinação entre os fatores endógenos e exógenos
fazem com que a degradação das terras representa um dos maiores flagelos ambientais e
com consequências socioeconómicas sérias.
Em outubro de 2015, aquando da 12ª sessão da Conferência das Partes (COP12) na
Turquia - Ancara, três diretrizes chaves foram consensualmente acordadas:
(i)

Definir a NDT e aprovar o conceito como motor da implementação da
Convenção;

(ii)

Os Países Partes devem formular objetivos nacionais voluntários para alcançar
a NDT e integrar os objetivos no seio dos programas de ação nacionais da
CNULCD;

(iii)

Estabelecer parcerias NDT que reconhecem o papel único da CNULCD como
principal ferramenta para atingir a meta 15.3 (esta meta visa, “combater a
desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados
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por desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro
em termos de degradação do solo” no horizonte 2030).
Para

alcançar

essas

metas,

foram

definidos

três

indicadores

fundamentais,

designadamente:
-

Mudança da ocupação das terras;

-

Dinâmica da Produtividade das terras;

-

Teor de carbono orgânico no solo nos primeiros 30 cm).

Cabo Verde, com a forte implicação do Mecanismo Mundial da CNULCD conseguiu
determinar os seus indicadores entre os períodos 2000-2015.
Para Cabo Verde, com base nos três indicadores de NDT, e com o apoio de um perito da
FAO e do Mecanismo Mundial da CNULCD, um grupo de Técnicos nacionais (GTN)
escolherem três indicadores para a quantificação das metas definidas, designadamente a
dinâmica da ocupação das terras, as tendências da produtividade e a erosão das terras. A
determinação dos três indicadores foi feita na base de imagens de satélites de várias
resoluções (pixéis de 1 m até 30 m) na base de mais de 4000 amostras ou parcelas à
escala do arquipélago. Cada parcela tem um tamanho de meio hectare e com mais de 50
atributos introduzidos e analisados com uma inovação tecnológica chamada de Collect
Earth.
Resultados obtidos no país em 2016, indicaram que:
-

entre 2000 e 2015, 2156 ha de terra, mudaram de forma de ocupação que gerou
uma perda ecológica:

-

1724 ha de floresta foram convertidos em áreas agrícolas, em áreas urbanas, em
pastagem e outros usos. 436 ha de pastagem foram convertidos em áreas urbanas
e outros usos

-

8404 ha de terra com uma tendência negativa em termos de produtividade,

-

e 3609 ha de terra com um teor em carbono orgânico do solo bastante baixo, ou
seja, variando entre 18 e 27 t/ha. Isso resulta em 14.169 ha com sérios problemas
ecológicos e que necessitam uma intervenção urgente, afim de inverter esta
tendência e alcançar ganhos ecológicos.

-

161 320 ha de terras, ou seja, 40 % do território nacional encontra se seriamente
sob o efeito da erosão. Essas áreas necessitam de uma intervenção rápida e eficaz
para a recuperação de uma forma sustentável dessas terras, no intuito de evitar
que a desertificação se instala.
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3.2. Quadro Jurídico e institucional
Na década de 1990, após a Cimeira do Rio 92, iniciou-se o processo de formulação do
quadro legal para o sector ambiental com a entrada em vigor da Lei nº 86/IV/93 que cria as
bases da política do ambiente e, posteriormente com o Decreto-Regulamentar nº 14/97
que desenvolve as bases da política do ambiente, isto apesar da Constituição da República
no seu Artigo nº 72 proclamar que todos os cidadãos têm direito a uma ambiente de vida
sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”, incumbindo assim as
autoridades públicas elaborar e executar políticas adequadas de ordenamento do território,
de defesa e preservação do ambiente e de promoção do aproveitamento racional de todos
os recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade
ecológica e promover a educação ambiental, o respeito pelos valores do ambiente, a luta
contra a desertificação e os efeitos da seca. A primeira década do segundo milénio foi
bastante produtiva em termos legais, tendo sido possível a regulamentação da maioria dos
assuntos relacionados o sector como sejam a apanha de areia, os resíduos, a avaliação
de impactes ambientais, a exploração dos recursos geológicos, a criação da Rede Nacional
de áreas protegidas, a proteção de espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, o
estabelecimento dos bens do domínio público marítimo, as normas de descarga de águas
residuais, as normas da qualidade da água para o consumo humano, a Lei de bases do
Ordenamento do Território, a Lei que cria a Taxa Ecológica, entre outros.
Em 1995 entrou em funcionamento o Secretariado Executivo Para o Ambiente (SEPA),
instituição nacional sob a tutela do Gabinete do Primeiro Ministro, e mais tarde do Ministério
da Defesa e Ambiente, responsável pela política ambiental, com competência e autoridade
para congregar os esforços, sugerir normas e regulamentos e fiscalizar a atividade dos
agentes públicos e privados intervenientes, direta ou indiretamente, no espaço nacional,
apoiando-se em sistemas adequados de informação. Em 2002 foi extinto o SEPA e criada
a Direção Geral do Ambiente.
Atualmente, o quadro institucional desenvolve-se desde uma estrutura interministerial Concelho de Ministros Especializado para o Ambiente e Ordenamento do território que
congrega os ministérios da tutela dos sectores. A segunda instância da estrutura
institucional é o Ministério da Agricultura e Ambiente, que, por sua vez preside o terceiro
órgão institucional – o Conselho Nacional do Ambiente que reúne um conjunto de sectores
cuja intervenção se articula com o sector ambiental.
A Direção Nacional do Ambiente é a autoridade ambiental de coordenação dos sistemas
transversais com impacto na sustentabilidade ecológica e proteção da biodiversidade
natural do país, com funções de concepção, execução e coordenação das políticas do
Governo.
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O enquadramento legislativo é feito, essencialmente, com base nos diplomas relativos à
proteção do ambiente, bem como normas sobre outras áreas, designadamente a saúde, a
segurança, ordenamento de território e os espaços protegidos. No plano legal, o ambiente
em Cabo Verde está protegido por várias leis e diplomas legislativos que, nos últimos 30
anos, confirmaram a prioridade dada pelos diversos governos a esta área.
No Quadro Institucional e organizacional, a nível do Governo, os Ministérios,
departamentos, estruturas e organizações com intervenção direta na área do ambiente
são: O Ministério da Agricultura e Ambiente; o Ministério das Infraestruturas e
Ordenamento do Território; a Direção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária (DGASP)
com quatro Direções de Serviços; a Direção Nacional do Ambiente (DNA); o Instituto
Nacional de Gestão do Território; a Direção-Geral das Pescas; a Direção-Geral da
Cooperação Internacional; a Direção Geral do Planeamento,

a Serviço Nacional da

Proteção Civil e Bombeiros e Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS); o Instituto
Marítimo Portuário; o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário
(INIDA); o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) o Instituto Nacional de
Desenvolvimento das Pescas (INDP); as Universidades; o Conselho Nacional para o
Ambiente (CNA); a ONC (Órgão Nacional de Coordenação da CCD) e a Comissão
Parlamentar para a Proteção do Ambiente.
No quadro do Parlamento, dependendo das legislaturas, o Ambiente esteve integrado na
Comissão Especializada de Agricultura, Ambiente, Energia e Água e Economia. Foi criada
a Rede Parlamentar para o Ambiente e Luta contra a Desertificação e a Pobreza, que tem
por propósito contribuir para que as matérias do ambiente, do ordenamento do território,
da luta contra a desertificação e contra a pobreza. A nível dos municípios, existem
comissões especializadas para o meio ambiente e há um pelouro para a área do Ambiente,
sendo este, sem dúvida, uma das áreas fundamentais dos municípios com todos os
problemas de água e saneamento do meio.
No plano local, várias associações de desenvolvimento comunitário atuam na área do
ambiente, quer a nível nacional como local e vêm sendo parceiras nessa causa comum: a
defesa do ambiente e a realização de ações e medidas em prol à conservação e uso dos
recursos naturais. Todas essas associações são sob tutela da Plataforma das Associações
sedeada na Cidade de Praia.
3.3. Nível de referencia de NDT
Desde varias décadas, os cientistas estão a estudar o problema da degradação das terras
e assim, desenvolveram estratégias de avaliação enfatizando o estado da terra, a extensão
e o impacto da degradação dos solos. Isso, para determinar as formas de gestão da terra
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as mais apropriadas. As estratégias permitem também identificar as verdadeiras causas
da degradação das terras no intuito de propor medidas para inverter os processos de
degradação e preservar e recuperar ecossistemas de uma forma sustentável. Cabo Verde
para definir o seu nível de referência NDT recorreu a duas fontes de dados, ou seja, dados
nacionais e dados por defeito produzidos pela UNCCD. Tendo em conta, o grau de
fragilidade dos solos em Cabo Verde devido a fatores apontados anteriormente, o MAA
optou, para a definição de sua linha de base ou baseline, a utilização de 4 indicadores
ambientais. Ou seja, a tendência da cobertura vegetal, a dinâmica da produtividade das
terras, a erosão hídrica e o estoco de carbono orgânico no solo. Por conseguinte, os três
primeiros indicadores da NDT, ou seja, as tendências da ocupação das terras, a dinâmica
da produtividade e a taxa de erosão das terras foram obtidos por um grupo de Técnicos
nacionais com o apoio de um perito da FAO e do Mecanismo Mundial da CNULCD. A
determinação desses três indicadores foi feita na base de imagens de satélites de
resoluções média, alta e muito alta (pixéis de 1 m até 30 m) na base de mais de 4000
amostras ou parcelas à escala do arquipélago. Cada parcela tem um tamanho de 1 km x 1
km e engloba 49 pontos de controlo onde cada ponto tem uma área de 4 m2 e um peso de
2%. Em cada parcela, foram introduzidos cerca de 50 atributos e analisados com uma
inovação tecnológica chamada de Collect Earth. É preciso realçar que a dinâmica da
produtividade das terras foi obtida na base do NDVI (Índice de Vegetação Diferenciada e
Normalizada). Porém, o indicador sobre o estoco de carbono orgânico do solo (COS) foi
obtido pelo ISRIC (International Soil Reference Information Center) e disponibilizado a
Cabo Verde através do Mecanismo Mundial da CNULCD.
Quadro: Mudanças na cobertura vegetal entre 2000 e 2016 nas 6 categorias de ocupação
das terras
Ocupação das terras em 2016 (ha)

Ocupação das terras em
2000 (ha)

Floresta
Floresta

41 052

Área Agrícola 323

Área Agrícola

Outros
usos

Pastage Zona
m
húmida

646

108

754

--------

73 699

--------

108

--------

Zona
Urbana
216
--------

Total 2000
42 776
74 130

Outros usos

5 387

539

188 990

3 987

--------

1 077

199 980

Pastagem

2 909

1 293

216

74 346

--------

216

78 979

Zona húmida

--------

--------

--------

--------

108

Zona Urbana

--------

--------

--------

--------

--------

7 327

7 327

Total 2016

49 672

76 178

108

8 835

403 300

189 313

79 195

--------

108

Verde: Impacto Positivo
Vermelho: Impacto Negativo
Amarelo: Estável

Fonte: GEN, 2017.
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Quadro: Evolução da dinâmica da produtividade das terras entre 2000 e 2016
Tendências
Negativas

Ocupação
Agrícolas
Urbana
Floresta
Outros usos
Pastagem

Área (ha)
1 723,96
215,50
430,99
3 771,17
2 262,70
8 404,33

Agrícolas
Urbana
Floresta
Outros usos
Pastagem
Agrícolas

Total tendência positivas ou neutras

74 453,73
107,75
8 619,82
49 240,74
185 541,70
76 931,93
394 895,67

Total

403 300,00

Total

tendências negativas

Positivas ou Neutras

Fonte: GEN, 2017.

Quadro: Mudança do estoco de carbono orgânico no solo entre o ano de referência
(2000) e o ano alvo (2015) em função da forma de ocupação das terras (como
percentagem do estoco inicial)

Floresta
Ocupação
das terras
no baseline
(2000)

Floresta

Ocupação das terras no ano alvo (2015)
Área
Zona
Área
Pastagem Agrícola
Húmida urbana

Outros usos

-0,01%

Pastagem

0,08%

-6,48%

Área Agrícola

7,07%

0,03%

Zona Húmida

-29,03%
-11,52%

0,00%

Área urbana
Outros usos

0,00%

0,00%
33,01%

46,58%

1,79%

0,10%

Fonte: Adaptado de ISRIC/UNCCD, 2017
Observação: As células com uma cor castanha: indica que não foi observado uma
transição entre o ano de referência (2000) e o ano alvo (2015).
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Quadro: Mudança do estoco de carbono orgânico no solo (COS) entre o ano de
referência (2000) e o ano alvo (2015)

COS
no ano alvo (t)

Mudança no
COS (t) entre
2000 e 2015

Mudança
no COS (%)
entre 2000
e 2015

1 195 391,44

1 195 242,59

-148,85

-0,01%

1 916,03

16 077 496,29

16 409 093,39

331 597,09

2,06%

206,55

206,84

1 880 999,40

1 884 578,42

3 579,02

0,19%

104,25

30,60

30,60

318 974,94

318 974,94

0,00

0,00%

90,54

90,54

28,38

29,99

256 966,49

271 505,95

14 539,46

5,66%

85,10

85,93

1 290,62

1 250,00

10 982 722,95

10 741 261,66

-241 461,30

-2,20%

3 550,26

3 550,26

30 712 551,51

30 820 656,94

108 105,43

COS
no ano de Ref.
(t/ ha)

COS
no ano alvo
(t/ ha)

Área
do ano de
ref. (km2)

Área
do ano alvo
(km2)

COS
no ano de Ref.
(t)

Floresta

102,34

102,33

116,81

116,81

Pastagem
Área
Agrícola
Zona
Húmida
Área
urbana
Outros
usos

85,64

85,64

1 877,31

91,07

91,11

104,25

Total:

Fonte: Adaptado de ISRIC/UNCCD, 2017

Quadro: Níveis de erosão em função das formas de ocupação das terras
Ocupação

Floresta

Agrícola

Pastagem

Outros usos

%

A. Húmida A. Urbana Total
108

8,620

239,847 59.5

108

38,789 9.6

Sem erosão

36,419

49,348

48,594

96,758

Muito fraco

2,909

6,142

9,374

20,257

Fraco

4,310

6,465

6,680

17,886

Moderado

3,017

7,866

6,034

14,546

Forte

2,263

4,310

4,310

13,361

24,243 6.0

Muito forte

754

2,047

4,202

26,506

33,510 8.3

Total

49,672

76,178

79,195

189,313

35,341 8.7
108

108

8,835

31,570 7.8

403,300 100

Fonte : Adaptado do GEN, 2017.
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4. DEFINIÇÃO DOS ALVOS DA NDT
4.1. Alvo de NDT
Tendo em conta o valor da NDT, é essencial identificar os principais objetivos nacionais de
desenvolvimento e defender a ideia que a ação visando a NDT, através da definição de
metas nacionais, irá contribuir para a concretização desses objetivos prioritários. Os
compromissos internacionais dos países, incluindo os compromissos assumidos no
contexto das Convenções do Rio, devem ser incorporados no objetivo da NDT. A ação
para alcançar a neutralidade em termos da degradação das terras, deve também promover
a realização dos objetivos relacionados com as Contribuições Nacionais fixadas pelos
Estados, cujos compromissos ficaram estabelecidos nos documentos INDC, apresentados
por ocasião da realização da COP 21 da Convenção das Nações Unidas para as Mudanças
Climáticas, realizada em setembro de 2015, em Paris.
Cabo Verde depois de ter feito a caraterização ambiental dos seus ecossistemas em 2017,
por um grupo de Técnicos nacionais em estreita colaboração com o Mecanismo Mundial
da CNULCD, definiu claramente as suas metas voluntárias NDT que pretende alcançar até
2030, designadamente:
1. Passar de 2156 ha de terra degradada devido a mudança da forma de ocupação
para 1078 ha. Isso quer dizer, trabalhar no sentido de recuperar ecologicamente 50
% dessas terras.
2. Passar de 8404 ha de terra que apresentam uma produtividade negativa para 3182
ha (redução de 45 %).
3. Aumentar de 2% o stock de carbono orgânico do solo (COS) no seio dos
ecossistemas cuja concentração de COS varia entre 18-45 t/ha.
4. Passar de 40% de terras erodidas para 15%, apostando fortemente na correção
das linhas de água, maximizar a conservação das terras agrícolas (sequeiro e
regadio), recuperação das obras hidroagrícolas fragilizadas pelas chuvas
excepcionais, reforçar a proteção das terras de pastagem com a contenção dos
animais e também reforçar as campanhas de sensibilização e de capacitação dos
utilizadores das terras em relação a problemática da erosão dos solos.

4.2. Medidas associadas para alcançar NDT
Para alcançar a Neutralidade em matéria de Degradação das Terras em Cabo Verde é
preciso ter em conta as medidas atrás referidas para que se alcance as metas com base
nos três indicadores de maneira que seja elaborado um Plano de Ação Nacional sobre a
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Neutralidade em matéria da Degradação das terras. No entanto, no Plano serão elencados
os Projetos Estruturantes e integrados com visão transformadora em que as oportunidades
serão materializadas enquadrados nos ODS e agenda 2030.
Em função do mapeamento de zonas de risco, identificou-se e propôs-se as zonas
prioritárias para um programa, em larga escala, de conservação de solos e água e outras
medidas associadas para alcançar NDT em Cabo Verde com visão na agenda 2030 pelo
qual destacamos os seguintes:
-

Atualizar a carta de vocação e de ocupação/uso dos solos;

-

Regeneração natural assistida;

-

Massificar as práticas e medidas de conservação do solo e água (CSA) nas áreas
mais afetadas pela degradação das terras;

-

Avaliar e melhorar a metodologia de abordagem participativa no meio rural e
periurbano pelo sector da Extensão rural;

-

Reforço da capacidade humana, institucional no sector da extensão rural;

-

Programa que promove a gestão sustentável dos solos (preservar o que existe e
recuperar os solos em fase de degradação);

-

Controlo eficiente da expansão urbana e aumento de áreas verdes nos meios
urbanos e periurbanos;

-

Recuperação das minas e pedreiras;

-

Planos de gestão florestal para as ilhas necessitadas;

-

Elaboração de um plano florestal de acordo com as recomendações do Inventário
Florestal Nacional;

-

Atualizar o Plano de Ação Florestal Nacional (PAFN);

-

Criação de atividades geradoras de rendimento (ex.: controle de apanha de areias,
exploração ilegal de recursos florestais, modernização do setor agrícola e da
pecuária);

-

Atualização e regularização dos projetos de leis florestal e do uso dos solos;

-

Definição das áreas de pastoreio;

-

Construção de infraestruturas pecuárias para estabulação de gado onde se mostrar
necessário e criação de condições para a recolha e conservação de pasto;

-

Incentivar a produção e comercialização de estrume;

-

Avaliar e melhorar a metodologia de abordagem participativa;

-

Massificar o uso das barreiras vivas nos terrenos de sequeiros/encostas;

-

Reforço da capacidade humana, institucional no sector da extensão rural;

-

Sensibilização e envolvimento dos criadores na produção, valorização e gestão dos
recursos forrageiros;
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-

Sensibilização dos criadores na adoção de técnicas de produção e/ou produtividade
animal;

-

Reforçar a proteção e conservação dos recursos naturais;

-

Reforço da capacidade humana no sector da pecuária a nível do terreno;

-

Reforço da investigação na área dos solos (humano, material, financeiro);

-

Implementação das boas práticas agrícolas (remoção do solo, queimadas, monda)
nomeadamente a agricultura de conservação;

-

Incorporação de estrume nos terrenos de sequeiro;

-

Favorecer iniciativas que favorecem a reconversão das áreas de sequeiro em
regadios para uma melhor proteção dos solos;

-

introdução de fruteiras nos terrenos agrícolas e áreas invadidas por espécies
inadequadas;

-

Controlar o avanço da salinidade dos solos e contaminação das fontes de água
(lenções freáticos) e recuperar esses recursos de uma forma sustentável (por
exemplo: replicação da técnica de diques de espalhamento de águas pluviais
associados a muros longitudinais com orifícios para inundação de terrenos afetados
pela salinização;

-

Privilegiar o uso das energias renováveis (Fotovoltaica) em detrimento de energias
convencionais, na bombagem de água;

-

Intensificação de medidas anti - erosivas nas bacias hidrográficas com barragens a
montante das albufeiras.

-

Reforçar as práticas de CSA nas bacias;

-

Reforçar a mobilização de água superficial com impacto no aumento da área
irrigada e consequentemente o aumento da produção agrícola;

-

Programa que promove a gestão sustentável dos solos (preservar o que existe e
recuperar os solos em fase de degradação;

-

Implementação de um sistema de informação sobre os solos (SISO)

-

Atualizar a carta dos solos e particularmente os solos agrícolas;

-

Implementação das boas práticas agrícolas no que tange (à remoção do solo,
práticas de queimadas, e monda) - agricultura de conservação

-

Reconversão das áreas de sequeiro em regadios onde as condições hídricas são
mais favoráveis;

-

Introdução de fruteiras nos terrenos agrícolas

-

Modernização do mecanismo de seguimento e avaliação e partilha de dados e
informações sobre os recursos naturais

-

Maximizar a cobertura vegetal nas cidades e zonas peri urbanas.

20

5. ALCANCE DA NDT
No que concerne as oportunidades de alavancagem do programa NDT em Cabo Verde,
todas as instituições que atuam nos setores da agricultura e do ambiente encontram-se
neste momento agrupadas num único ministério, ou seja, o Ministério da Agricultura e
Ambiente (MAA). Esta união vai permitir uma melhor articulação e uma maior sinergia entre
essas entidades (Direção Nacional do Ambiente, Direção Geral da Agricultura, Silvicultura
e Pecuária, Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, Agência
Nacional da Água e Saneamento, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica,
Delegações do MAA). Essas entidades do MAA podem assinar protocolo com as
Associações de Agricultores, as ONGs (Amigos da Natureza, Citi Habitat, MORABI,
OASIS, OMCV, ADAD, Plataforma das ONGs, Associações a Base Comunitária (ABC),
etc.) e contrato programa com as Câmaras Municipais para a implementação de atividades
nos setores agrícolas e ambientais. Vários parceiros internacionais trabalham com o MAA,
nomeadamente a FAO, o PNUD, o BADEA, o BAD, o Fundo Kuwait, a CEDEAO, o CILSS,
o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, o FIDA, etc. Existe atualmente em Cabo Verde
várias empresas que atuam no setor da conservação das terras, na construção de obras
hidroagrícolas, na elaboração de estudos agroambientais. Também empresas que estão a
intervir no setor da produção de ração para os animais de pequeno e grande porte (Nutrivet,
Upranimal, Suinave) e no setor da comercialização de equipamentos, de sementes e
materiais agrícolas (Agro-Centro, Agro-Produtos, Eco-Plus, Cabo-Sementes). Temos
também várias universidades que formam jovens em diversas áreas como o ambiente,
agricultura, extensão rural, pecuária e economia e sociologia rural.
A seca do ano passado, fez com que o Governo através do MAA elaborou um Plano de
Emergência para Mitigação da Seca do Ministério da Agricultura e Ambiente (PEMSMAA).
Este Plano permitiu a identificação de zonas e regiões com maior fragilidade
socioeconómica e ambiental e vários dados e informações relevantes foram recolhidos
para uma melhor intervenção no setor rural onde a problemática da degradação das terras
é mais acentuada.Este instrumento (PEMSMAA) foi utilizado para uma melhor intervenção
no meio rural face a nova seca de 2018.
Em termos de projetos transformadores, pode se enumerar vários projetos em curso com
financiamento interno como externo. Podemos citar, os projetos intitulados: Ordenamento
Florestal, Projeto de Desenvolvimento Agrícola das Bacias Hidrográficas de Flamengos e
Principal – FLAPRI, Projeto integrado de desenvolvimento Agro-silvopastoril (PIDAS),
Criação de Novas Áreas Florestais, Promoção da floresta urbana e periurbana e espaços
verdes, Ordenamento e manutenção de perímetros florestais. Todos esses projetos são
integrados em dois grandes programas, ou seja, PROGRAMA NACIONAL DE

21

MOBILIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS e o programa intitulado GESTÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS E PASTORIS. Temos também o projeto
POSER e POSER-C, que é um projeto de promoção de oportunidades socioeconómicas
no meio rural, com um financiamento do FIDA.

Projetos e programas de transformação de NDT, bem como oportunidades identificadas
O país sempre implementou várias medidas de política/projetos com uma filosofia NDT e
mais recentemente, no quadro do PEDA (Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrícola
– horizonte 2004 – 2015) essa incorporação foi mais consistente. Contudo, tendo em conta
que uma parte significativa das terras aráveis, e não só, em Cabo Verde, são privadas, tem
faltado uma verdadeira política fundiária e de gestão do uso da terra, como forma de
contribuir para a mudança de um conjunto de comportamentos, quer na esfera pública,
quer na esfera privada, que impedem que os impactos dos inúmeros projetos de
intervenção a favor da preservação das terras, tenham um maior impacto, em termos da
redução da pobreza e da segurança alimentar e nutricional e que potencialize uma
reestruturação do espaço agrário.
Não tendo um pacote orçamental especificamente atribuído, os sucessivos governos
muniram-se, ao longo dos anos, de um conjunto de instrumentos estratégicos que norteou
todo o processo de desenvolvimento do país. Essas medidas de políticas públicas estão
espelhadas nos vários documentos estratégicos sectoriais elaborados.
Dentre esses instrumentos destacam-se os seguintes: O segundo Plano de Ação Nacional para
o Ambiente (PANA II), Plano Nacional de Investimento Agrícola (PNIA); Plano de Ação Florestal
(PAF); Documento de Estratégia, Crescimento e Redução da Pobreza I, II e III (DECRP);
Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB); Plano de Ação
Nacional de Adaptação (NAPA); Primeira Comunicação Nacional; Plano Nacional de Luta
contra a Pobreza (PNLP); Segunda Comunicação Nacional; Documento de Estratégia,
Crescimento e Redução da Pobreza II (DECRP II); Plano Estratégico do Desenvolvimento
Agrícola (PEDA); Plano de Ação para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos
(PAGIRH); Cabo Verde 50% Renovável – Um Caminho até 2020; Plano Estratégico das
Áreas Protegidas; Estratégia Financeira Integrada (EFI); Plano Nacional de Energias
Domésticas (PNED); Plano Estratégico Nacional de Água e Saneamento (PLENAS);
Estratégia Nacional de Segurança Alimentar (ENSA); Plano Nacional de Educação
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6. CONCLUSÕES
Principais realizações e lições aprendidas com o processo de definição de alvos da NDT
Ao longo do processo da implementação das ações necessárias para a definição dos
alvos da NDT, foram feitas várias atividades de socialização das diretrizes da NDT como
por exemplo encontros de trabalho, atelier de lançamento do programa NDT,
capacitação de Técnicos nacionais, encontros de socialização e validação dos
indicadores e metas da NDT, envolvimento de parceiros internacionais como a FAO, o
Mecanismo Mundial da UNCCD, a Cooperação de Luxemburgo, entre outros.
Foi feita também uma sessão de formação onde uma equipa de técnicos especialistas
nacionais, coordenados pelo Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde,
através da DGASP com a utilização da Collect Earth - uma ferramenta gratuita e aberta
desenvolvida pela FAO, realizou a primeira avaliação do estado da degradação das
terras ao nível nacional usando imagens de alta resolução. Das análises feitas dos
resultados validados, a equipa apontou as várias medidas para se atingir as metas em
termos de Neutralidade e matéria de Degradação das Terras em Cabo Verde,
enquadradas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nomeadamente
15.3.1 (objetivo, meta e indicadores NDT)
Para além de capacitação de técnicos, houve a participação de uma Delegação caboverdiana de alto nível, liderada pelo Ministro do MAA na COP 13 na China, e
posteriormente uma conferência de imprensa para fazer o balanço da participação de
Cabo Verde na COP 13. Foi também criada e oficializada, uma Comissão Interministerial
da NDT.
Para alcançar as metas no horizonte 2030, foram definidos 3 pilares: (i) a efetivação da
elaboração do Projeto Transformador de Cabo Verde (PT_CV), (ii) a mobilização de
recursos financeiros para a concretização das ações identificadas no PT_CV e (iii) a
criação e implementação de um mecanismo forte e sustentável de acompanhamento e
monitorização das ações do PT-CV.
Para além das questões atrás mencionadas, deve-se notar que os processos de
alinhamento e de revisão precisam ser baseados num ciclo de programação integrada,
que ligue o planeamento, a implementação, a monitorização e a avaliação, bem como
os relatórios decorrentes, enquanto, no caso do alinhamento, tal exigência resulta da
aplicação de indicadores de desempenho que ligam as atividades com os objectivos
operacionais.
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No caso de revisão, há que fornecer a base para a aplicação de indicadores de impacto,
que ligam as atividades com os objetivos estratégicos.
A trajetória de Cabo Verde no que tange a NDT tem sido muito interessante, na medida
em que se conseguiu reunir à volta dessa problemática, todos os parceiros implicados
direta e indiretamente na gestão, utilização e aproveitamento dos recursos naturais.
Todos são unânimes que a degradação das terras é um assunto sério que ameaça a
economia, a estrutura das famílias, a deslocação forçada de pessoas e bens, a
resiliência dos utilizadores de terras e a qualidade e quantidade dos recursos hídricos,
pedológicos e a vegetação. As soluções para alcançar a NDT passam inelutavelmente
para a resolução de uma série de problemas/dificuldade, como por exemplo:
desemprego, pobreza, erosão e degradação das terras, acesso à terra para as mulheres
e jovens, mobilização de mais recursos naturais particularmente de mais água,
organização dos agricultores e criadores de gados, uma melhor gestão da água, a
introdução das novas tecnologias na utilização, transformação, valorização e também a
monitorização dos recursos naturais e das forças vivas que vivem e dependem desses
recursos, o acesso as zonas de produção, aos créditos agrícolas, ao mercado interno
(hotéis de grande porte) e externo (CEDEAO, USA, EU, etc.), a estabilização dos preços
dos produtos agrícolas, e a limitação de recursos humanos capacitados nos diferentes
setores agrícolas.
Para alcançar os objetivos da NDT, é necessário a implicação de todas as forças
existentes nomeadamente os agricultores, ONGs, Associações, os Ministérios da
Agricultura e Ambiente, da Economia e Emprego, das Finanças, dos Negócios
Estrangeiros, as Universidades e Institutos de Investigação, os Poderes Locais, as
Empresas (macro, média e micro) e sobretudo o envolvimento dos parceiros
internacionais.
Um aspeto muito importante a realçar é que neste processo da definição da linha de
base da NDT em Cabo Verde, conseguimos mobilizar vários parceiros a volta da NDT.
Esta mobilização fez com que vários técnicos de ministérios diferentes trabalharam em
estreita harmonia na definição de três indicadores chaves da NDT com o apoio do
Mecanismo Mundial da UNCCD, da FAO e da Cooperação de Luxemburgo.
Logo após a COP 13 na China, o Governo criou uma Comissão Inter-Ministerial formada
de três Ministérios relevantes nomeadamente o Ministério da Agricultura e Ambiente, o
Ministério das Finanças e o Ministério da Economia e o Ministério dos negócios
Estrangeiros. Esses parceiros vão trabalhar em concertação e com a UNCCD no intuito
de produzir o Projeto transformador NDT de Cabo Verde.
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Logo, no inicio do nascimento do programa NDT em Cabo Verde, vários serviços,
ONGs, Universidade e Agências foram convidados para refletir sobre o futuro da NDT,
os caminhos a seguir, as estratégias a adoptar para que o programa possa evoluir de
uma forma segura e firme.
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7. ANEXOS

7.1 Lista dos membros do grupo de trabalho NDT em Cabo Verde
INSTITUIÇÃO

REPRESENTANTE

POSIÇÃO OFICIAL

CONTACTOS

ANAS

Dr. António Pina

Recursos hídricos

antonio.pina@anas.gov.cv

DGASP

Engº Daniel Xavier

Desenvolvimento. Rural

daniel.da.luz@govcv.gov.cv

DGASP/DSP

Dr. Francisca Barbosa

Pecuária

francisca.barbosa@
maa.gov.cv

DGASP/DSSER

Dr. Jacques Tavares

Degradação

e Jacques.tavares@ maa.gov.cv

conservação de Solos
INIDA

Dra. Isaurinda Baptista

Agrónomo

Isaurinda.baptista@inida.gov.c
v

DGASP/DSSER

Eng.º Domingos Barros

Florestal

domingos.barros@maa.gov.cv

DGASP/DSSER

Engº Alexandre Centeio

Ambientalista

Alexandre.centeio@maa.gov.c
v

INMG

Eng. Antonino Pereira

Climatologia

acp.perreira@yahoo.fr

DNA

Engª. Sónia Araújo

Bióloga

sonia.araújo@maa.gov.cv

ADAD

Engª Anélida Fernandes

Gestão do Território

Denice8querido@hotmail.com

INE

Eng.º Adylson Sousa

Estatística

Adylson.sousa@ine.gov.cv

DNEIC-DSE

Jaqueline Pina

Energia

jaqueline.pina@mtide.gov.cv
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7.2. Datas das reuniões do grupo de trabalho e dos ateliers, fotos dos eventos.
Na implementação do roteiro NDT em Cabo Verde foram realizadas as seguintes
atividades: ateliers de para Elaboração do Plano de alavancagem (agosto e novembro,
2016), e de lançamento do Programa NDT (março, 2017),
Fotos: Reuniões de socialização do projeto NDT
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Foto: Lançamento do Projeto NDT em Cabo Verde, março/2017
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7.3 Quadro sobre os níveis de referencias de NDT
Id

Instituição

Nome

1

Ministério de Agricultura e Gilberto Silva

Posição oficial

Endereço/Contacto

Ministro do MAA

gilberto.c.silva@maa.gov.cv;

Diretor Geral

Jose.J.teixeira@maa.gov.cv

Delegado

Orlando.J.Delgado@maa.gov.cv

Delegado

joel.s.barros@maa.gov.cv

Delegado

Vitorino.

Ambiente
2

D.G.

de

Agricultura, José Teixeira

Silvicultura e Pecuária
3

Delegação

MAA

-

R. Orlando

Grande S. Antão
4

Delgado

Delegação MAA - Porto Joel Barros
Novo

5

Delegação

MAA

-

S. Vitorino Silva

Vicente
6

Delegação

Silva@maa.gov.cv(5171269)
MAA

-

S. Ligia Matos

Delegada

Nicolau
7

8

9

10

7

Ligia.Matos@maa.gov.cv(51712
68)

Gabinete do MAA

Maria

DGASP/DSSER

DGASP/DSSER

DGASP/DSER

Delegação MAA - Maio

da Diretora Gabinete do Maria.Soares@maa.gov.cv

Cruz Soares

MAA

Jacques

Diretor dos S.S. Engª. Jacques.tavares@maa.gov.cv

Tavares

Rural

Domingos

Eng.º. Florestal; PFN domingos.barros@maa.gov.cv

Barros

UNCCD

Carmem

Diretora da Extensão Carmen.Costa@maa.gov.cv

Costa

Rural

Teresa

Delegada

Teresa.S.Tavares@maa.gov.cv(

Fortes
8

Delegado MAA - Fogo

Jaime Ledo

Delegado

Jaime.Pina@maa.gov.cv

9

Delegado MAA - Brava

Estevão

Delegado

Estevão.Fonseca@maa.gov.cv

ONG

Adrielfilipeom@gmail.com

Fonseca
10

CRP- Santo Antão

Adriel

Filipe

Mendes
11

Associação

Amigos

Natureza
12

13

da

(2211213)

Aguinaldo

ONG

davidaguinaldo@yahoo.com.br

David

Câmara de Comercio de Belarmino
Barlavento

Lucas

DGASP/D. Pecuária

Ana

Presidente

Lina Diretora Pecuária

Belarminolucas@gmail.com

Ana.Lina@maa.tgov.cv

Olende
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14

15

INMG (Meteorologia

DN Ambiente

Carlos Moniz

Sónia Araújo

Ponto

Focal camoniz@yahoo.com.br

Mudanças Climáticas

(9918661)

Bióloga,

sonia.araújo@maa.gov.cv

PFN

Biodiversidade
16

CITI Habitat

Adelcides

ONG

adelcides.barros@gmail.com

ONG

januariorafa@gmail.com

Delegado

Gracelino.Semedo@maa.gov.cv

Barros
17

ADAD

Januário
Nascimento

18

Delegação

do

MAA

Santa Catarina
Delegação

do

19

Tarrafal/Calheta

20

Delegação

do

– Gracelino
Semedo

MAA

– José

Luís Delegado

Jose.luís@maa.gocv.cv

Elba
MAA

Santa Cruz

– Manuel

Delegado

Afonso.Barbosa@maa.gov.cv

Afonso

7.4. Lista dos relatórios submetidos
Data

Título

Nome do ResponsableConsultant

Setembro/2016

Reunião de socialização

João Spencer

Novembro/2016

Reunião de grupo de trabalho

João Spencer

Março/2017

Atelier: Lançamento do Projeto Equipa NDT, Jacques Tavares e
NDT

Domingos Barros
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7.5. Nota de Alto Nível

7.6.Recapitulação dos Programas e respetivos projetos e setor em Cabo Verde
Programas

Nº de

Sector

Áreas

Montante

%

Observaç

Projetos
I -Programa Nacional de Mobilização

12

ão
ANAS

e Gestão de Recursos Hídricos
II - Reforço dos Sistemas de

Água e

2.544.737.416,0

48%

Saneamento
2

Drenagem, Tratamento e Reutilização

INIDA/ANA

Sem

S

Financiam

de Águas Residuais e Pluviais
III - Massificação e Consolidação dos

ento
2

ANAS

Sem

Sistemas de Abastecimento d’Água

financiame

Potável

nto

IV-Reforço da Gestão Integrada dos

2

ANAS

resíduos sólidos
V-Programa Nacional de Investigação

45.893.058,0

1%

66.283.310,0

1%

4.000.000,0

0%

Saneamento
2

INIDA

Agrária
VI –Formação, Extensão Rural e

Água e

Investigação
Agrária

1

DGASP

Organização do Sector Produtivo

AgroNegócio e
Extensão
Rural

VII – Reforço do Sistema de

1

DGPOG

Estatística

8.000.000,0

0%

11

DGASP/INI

Agro-

578.889.161,0

11%

DA

negócio e

Informação e Estatística Agrárias e
Ambiental
VIII-Fomento da Produção Agro Pecuária, da Agro transformação e do
Agronegócio

Extensão
Rural/Agricu
ltura/luta
contra a
pobreza

IX- Reforço da Vigilância fito e zoo -

2

DGASP

Pecuária

40.000.000,0

1%

8

DGASP/INI

Engenharia

760.196.210,0

14%

DA

Rural

sanitária e de segurança sanitária de
Alimentos
X- Ordenamento do Espaço Rural,
Valorização Hidroagrícola e Adaptação
às Mudanças Climáticas

1.620.315.3
71

Investigação
Agrária

XI-Gestão Sustentável dos Recursos

5

DGASP

Silvicultura

277.230.000,0

5%

Florestais Pastoris
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XII-Reforço do Sistema de Segurança

2

SESAN

Alimentar Nutricional
XIII-Promoção da Qualidade Ambiental

Segurança

14.000.000,0

0%

Ambiente/Ref 60.900.000,0

1%

Alimentar
2

DNA

e Reforço do Sistema de

orço

Licenciamento e Auditorias Ambientais

Institucional

XIV-Conservação da Biodiversidade e

2

DNA

Ambiente

887.284.581,0

4

INMG/DNA

Meteorologia/ 42.797.200,0

17%

Consolidação das Áreas Protegidas ,
Marinhas e Terrestres
XV-Vigilância Meteorológica e
Geofísica, Gestão de Riscos

1%

Ambiente

Ambientais e Mitigação dos Efeitos da
MC
XVI-Reforço da Cidadania Ambiental

1

DNA

Ambiente

Sem
financiame
nto

XVII-Gestão e Administração Geral

2

DGPOG

Reforço

12.000.000

0%

5.342.210.936,0

100%

Institucional
Total do Orçamento
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7.7. Programas e projetos com e sem financiamento para a implementação da NDT em CV
Projetos em curso / pipeline
Symbol
e du
projet /
numéro
de
l'entité

TCP/CVI
/3503

EOD

NTE

Titre du projet

Appui à la foresterie
urbaine et périurbaine au
Cabo Verde

02.03.2015

31.12.201
7

Budget
Total

423 000

Livraison
Total

341.157

2018
Estimation
de livraison

40.000

Prorogatio
n sollicitée
jusqu’au
28.02.201
8
TCP/CVI
/3504

Appui au Développement
de l`Agriculture Urbaine et
Périurbaine au Cabo
Verde

01.05.2015

TCP/CVI
/3603

Relance
des
cultures
fruitières au Cabo Verde

04.04.2016

TCP/CVI
/3605

Assistance pour
l`ajustement et la réforme
du cadre institutionnel du
Ministère de l`Economie et
de l`Emploi

15.11. 2016

31.12.201
7

PS principal sur lequel le
projet est aligné

Initiative régionale à
laquelle le projet contribue

Intensifier et améliorer de
manière durable l’apport de
biens et de services issus
de l’agriculture, de la
foresterie et des pêches.

Gestion intégrée des
paysages agricoles en

Bailleurs
de fond

FAO

Afrique

265.000

235.190

10.000

Intensifier et améliorer de
manière durable l’apport de
biens et de services issus
de l’agriculture, de la
foresterie et des pêches.

Gestion
intégrée
des
paysages agricoles en Afrique

FAO

30.03.201
8

342.000

224.860

117,140

Intensifier et améliorer de
manière durable l’apport de
biens et de services issus
de l’agriculture, de la
foresterie et des pêches.

Gestion
intégrée
des
paysages agricoles en Afrique

FAO

30.04.201
8

95.000

76.609

15.000

Accroître
et
améliorer
durablement les biens et
services
fournis
par
l’agriculture, la forêt et les
pêches.

Intensification durable de la
production et développement
des chaînes de valeur en
Afrique

FAO

Prorogatio
n sollicitée
jusqu’au
31.03.201
8
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TCP/CVI
/3606

Développement de
l`utilisation sans risque
des eaux usées dans les
secteurs de l’agriculture et
des forêts, au moyen de
méthodes novatrices
adaptées aux besoins

01.06. 2017

31.05.
2019

390.000

3.060

290 000

Intensifier et améliorer de
manière durable l’apport de
biens et de services issus
de l’agriculture, de la
foresterie et des pêches.

Intensification durable de la
production et développement
des chaînes de valeur en
Afrique.

FAO

GCP/CVI
/046/EC

Building adaptive capacity
and resilience of the
forestry sector in Cabo
Verde

15.07.2017

14.06.202
1

5.464.726

47.662

1.211.583

Intensifier et améliorer de
manière durable l’apport de
biens et de services issus
de l’agriculture, de la
foresterie et des pêches.

Gestion intégrée des
paysages agricoles en
Afrique.

UE

UTF/CVI
/047/CVI

Appui technique pour
l’élaboration d’un plan
national d’investissement
en faveur de l’économie
bleue (PNIEB) et la
préparation du programme
pour la promotion de
l’économie bleue
(PROMEB)

15.12.2017

15.12.201
8

1 073 600

0

1 000 000

Intensifier et améliorer de
manière durable l’apport de
biens et de services issus
de l’agriculture, de la
foresterie.

Intensification durable de la
production et développement
des chaînes de valeur en
Afrique.

BAD

GCP/RA
F/506/M
UL

Adoption of efficient and
climate-smart agriculture
practices in African SIDS

01.01.2017

01.01.202
0

400 000

0

150 000

Intensifier et améliorer de
manière durable l’apport de
biens et de services issus
de l’agriculture, de la
foresterie.

ASTF
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Projets prévus

Titre proposée

TCP/CVI/XXX
« Assistance
pour la mitigation
des effets de
sécheresse de la
campagne
agricole
2017/2018 »

EOD attendue

NTE
attendue

Budget
total
estimé

2018
Estimat
ion de
livraiso
n

PS
principal
sur lequel
le projet est
aligné

Initiative
régionale à
laquelle le
projet
contribue

Contribution à CPP

31.12.2018
01.01.2018

Améliorer la
résilience
des moyens
d'existence
face à des
menaces ou
en situation
de crise

Améliorer la
résilience
des moyens
d'existence
face à des
menaces ou
en situation
de crise

Bailleurs
de fond
prospectif
s

Remarques

FAO

document de
projet en
cours de
formulation.

FAO

document de
projet
en
cours
de
formulation.

FAO

Document de
projet
en
cours
de
formulation

Des approches intégrées et innovatrices pour
la gestion durable et participative des
ressources naturelles, la mitigation et
l’adaptation aux changements climatiques et
aux risques de désastres naturels sont
développées et mises en œuvre.

Caisse résilience
TCP/CVI/XXX
Assistance
technique pour le
co-financement
du projet de
renforcement
des
capacités
d’adaptation du
secteur forestier
aux
changements
climatiques

01.05.2018

TCP/CVI/XXX
“Appui à lutte
intégrée contre la
chenille
légionnaire

1.12.2017

30.04.2020

30.06.2019

Intensifier et
améliorer de
manière
durable
l’apport de
biens et de
services
issus
de
l’agriculture,
de
la
foresterie et
des pêches

Gestion
intégrée des
paysages
agricoles en
Afrique

Améliorer la
résilience
des moyens
d'existence
face à des
menaces ou

Améliorer la
résilience
des moyens
d'existence
face à des
menaces ou

Priorité 3 du Gouvernement : Des approches
intégrées et innovatrices pour la gestion
durable et participative des ressources
naturelles, la mitigation et l’adaptation aux
changements climatiques et aux risques de
désastres naturels sont développées et mises
en œuvre.

Des approches intégrées et innovatrices pour
la gestion durable et participative des
ressources naturelles, la mitigation et
l’adaptation aux changements climatiques et
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d’automne
au
Cabo Verde »

en situation
de crise

en situation
de crise

aux risques de désastres naturels sont
développées et mises en œuvre.

OSRO/RAF/XXX
/JPBN
“Emergency
agricultural
support to
vulnerable
households
effected by fall
Armyworm in
Cabo Verde, the
Gambia, Guinea
Bissau and
Senegal”

01.04.2018

31.03.2019

Améliorer la
résilience
des moyens
d'existence
face à des
menaces ou
en situation
de crise

Améliorer la
résilience
des moyens
d'existence
face à des
menaces ou
en situation
de crise

Des approches intégrées et innovatrices pour
la gestion durable et participative des
ressources naturelles, la mitigation et
l’adaptation aux changements climatiques et
aux risques de désastres naturels sont
développées et mises en œuvre.

COOPERA
TION
JAPONAIS
E

TCP/CVI/XXX
“Développement
d’un programme
national de
semences

01.04.2018

31.03.2019

Intensifier et
améliorer de
manière
durable
l’apport de
biens et de
services
issus de
l’agriculture,
de la
foresterie et
des pêches

Gestion
intégrée des
paysages
agricoles
Afrique

Priorité 2 du Gouvernement : Le revenu de la
population active est augmenté à travers la
transformation et croissance dans les
secteurs économiques clés, notamment
l’économie verte et l’économie bleue

FAO

TCP Facility

Fonte: FAO, Cabo Verde (2018)
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7.8. Projetos implementados e financiados pelo GEF (USD) em Cabo Verde desde 2010
Nº

Título

ID

Área de

Agencia

Contribuiç

Cofinanci

ão do GEF

amento

PNUD

1,781,484

6,000,000

intervenção
1

Acesso à energia sustentável para gerir a água

9812

Mudanças
climáticas

2

Gestão e tratamento multissectoriais de ameaças

9705

Biodiversidade

PNUD

3,787,864

13,400,000

5693

Poluentes

UNIDO

170,000

170,000

nos ecossistemas marinhos para atingir
crescimento da economia azul Sustentável
3

Atividades que permitem analisar e atualizar o
Plano Nacional de Implementação da Convenção

orgânicos

de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos

persistentes

Persistentes (POPs)
4

Integrar a Conservação da Biodiversidade no Setor

5524

Biodiversidade

PNUD

3,664,640

10,047,191

5425

Degradação

PNUD

136,986

160,000

PNUD

1,918,400

10,036,998

UNIDO

1,758,182

6,856,421

PNUD

3,000,000

63,699,027

do Turismo em Sinergia com o Sistema de Áreas
Protegidas Reforçadas.
5

Apoio ao alinhamento do Programa de Ação
Nacional (PAN/LCD) de Cabo Verde à Estratégia

das Terras

Decenal da UNCCD e à Preparação do Processo
de elaboração do quinto Relatório Nacional.
6

Projeto da construção do edifício para energias

5344

renováveis e de Eficiência Energética (CABEEP)
7

Promover o desenvolvimento baseado no mercado

Mudanças
climáticas

3923

de sistemas de energia renovável de pequena e

Mudanças
climáticas

média escala.
8

Reforçar a Capacidade Adaptativa e Resiliência às
Alterações Climáticas no Sector da Água

3581

Mudanças
climáticas

Fonte: Internet, página do GEF
O programa GEF (Global Environment Facility), implementado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), já subvencionou, nos últimos sete
anos, em Cabo Verde, 105 projetos, no valor que ultrapassa dois milhões e 500 mil
dólares norte-americanos.
Lançado em 1992, este programa de pequenas subvenções do Fundo Mundial para o
Ambiente foi operacionalizado em Cabo Verde em agosto de 2009 e as primeiras
subvenções começaram a ser implementadas a partir de julho de 2010.
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Nesses sete anos, refere uma nota do GEF, foram financiados em todo o arquipélago
mais de uma centena de projetos ligados ao setor ambiental, estando, presentemente,
em execução 12 programas a nível nacional, quatro dos quais na ilha de Santo Antão,
onde o GEF centrou a sua ação desde 2015.

Santiago, São Nicolau, Boa Vista e Maio são as outras ilhas abrangidas pelo programa.
Em Santo Antão, os projetos financiados, neste momento, incidem, sobretudo, na
produção agrícola de forma sustentável em Ribeira da Cruz, Martiene e Chã de Norte,
na produção de energia limpa em Ribeira Alta e Figueiras e na transformação
normalizada de frutas no vale da Garça.
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