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IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA OS CONSUMIDORES 

As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que o mundo enfrentará neste século. São 

uma ameaça à realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), e podem 

inverter significativamente nos progressos realizados até à data no desenvolvimento humano, 

especialmente nas comunidades mais pobres e mais vulneráveis. Os processos de planeamento 

para o desenvolvimento devem, portanto, esforçar-se para fazer face aos impactes diversos e 

complexos das mudanças climáticas. 

Cabo Verde é um exemplo perfeito de vulnerabilidade às mudanças climáticas. A insularidade 

do arquipélago e as características climáticas (comum à região do Sahel) efeitos graves sobre 

aos já sensíveis ecossistemas, bem como as pessoas que dependem deles, devido às mudanças 

climáticas. 

As projeções climáticas para Cabo Verde, em geral, apontam para um futuro mais quente e seco. 

Os modelos do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC) preveem um 

aumento nas temperaturas médias de até 2,5 °C para a região do Atlântico tropical oriental, e 

uma diminuição da humidade e precipitação de 5-10% por ano. Dependendo dos modelos e das 

fontes, prevê-se que o nível do aumento do mar chegue entre 0,13 e 1,4 m até ao fim deste 

século. Essas alterações macroclimáticas do nível do mar estão previstas manifestar-se numa 

variedade de formas. Há previsões de que os seus impactes venham impedir o desenvolvimento 

de Cabo Verde, consequentemente provocando um desvio dos objetivos estratégicos do país, 

de evoluir no sentido da autossuficiência em termos de alimentos e energia. Por outro lado, 

através de medidas adequadas de adaptação e estratégias resistentes às mudanças climáticas, 

esses impactes podem ser reduzidos e ganhas oportunidades. Cabo Verde tem uma abundância 

de recursos energéticos endógenos de fontes renováveis que podem ser aproveitadas para 

produzir energia e aquecimento de água para o serviço doméstico e industrial. As mudanças 

climáticas previstas terão um impacte significativo nos sistemas naturais e sociais de Cabo 

Verde, não menos dos quais será a disponibilidade de água e acesso às fontes de energia - duas 

componentes fundamentais para o desenvolvimento do arquipélago e para as perspetivas de 

redução da pobreza. 

MAIOR DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA AUMENTA OS CUSTOS E DIMINUI A COMPETITIVIDADE: 
RISCO ESTRATÉGICO: DESVIO DO OBJETIVO DE AUTO SUFICIÊNCIA. 

 

A energia é um sector transversal do qual o resto da economia depende. Uma das principais 

prioridades para Cabo Verde é garantir o acesso a energia a preços acessíveis para 100% dos 

lares. Além disso, a crescente procura de eletricidade pode ser satisfeita com uma combinação 

melhorada eficiência energética, perdas controladas e fontes adicionais ER, além de sistemas de 

armazenamento que tornarão o sistema energético de Cabo Verde mais fiável. Os benefícios 

serão sentidos em toda a economia a partir da agricultura, dessalinização e irrigação; para o 

sector das pequenas e médias empresas, a começar pela indústria pesqueira que requer gelo, 

para permitir a mudança para motores elétricos de baixa emissão de carbono; para o sector 

residencial e para o sector do turismo, que consome 20% do fornecimento de eletricidade. 

Nos últimos anos, Cabo Verde apostou numa ambiciosa transição energética com baixo teor de 

carbono. Um marco para o sector da eletricidade foi a adoção em 2018 do Plano Director da 

Eletricidade (PNE 2018-2040). Estabelece as bases para adoção de novas políticas de incentivo 

ao desenvolvimento e ao investimento a nível interno de fontes ER disponíveis para reduzir a 

sua dependência de combustíveis fósseis importados. Este plano dedica uma atenção específica 
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a modernização da rede elétrica com o objetivo múltiplo de estabilizar as redes, reduzindo as 

perdas, reduzindo os preços da eletricidade e as volatilidades de preços, e expandindo o acesso 

dos cidadãos à eletricidade.  

Cabo Verde é um país insular com uma elevada dependência energética externa, tanto para a 

produção de energia como para transporte, uma vez que necessita de importar os combustíveis 

mais utilizados, nomeadamente os produtos petrolíferos e seus derivados. As fontes das ER são 

principalmente eólicas e solares, com potencialidades nas fontes de energia das ondas 

geotérmica, de resíduos e de biomassa. Com respeito à energia elétrica, a grande maioria é 

produzida em centrais termoelétricas que utilizam gasóleo e fuelóleo. Em 2019, antes da 

pandemia pelo COVID, em média, 18,4% da produção doméstica de eletricidade foi obtida de 

forma renovável, com Santiago, Sal, São Vicente e Boavista ilhas com maiores recursos de ER 

instalados. 

Cenário 2017 2020 2030 2040 

Previsão [GWh] 490 625 843 990 
Taxas de crescimento da procura de eletricidade num Cenário Base (Business As Usual- BAU ) 

Em 2017, Cabo Verde registou uma procura total de eletricidade na ordem de 490 GWh. A 

projeção estima que o país atingirá uma procura total de 625, 843 e 990 GWh em 2020, 2030 e 

2040, respetivamente. A taxa de crescimento média esperada para todo o período 2018-2040 é 

aproximadamente 3% em comparação com 7,5% verificado entre 2000-2017 (o impacto a médio 

e longo prazo da COVID 19 não foi calculado). Até 20% desse volume seria consumido pelo sector 

do turismo, 10% para dessalinização. As perdas de eletricidade teriam sido reduzidas dos atuais 

23% para 10% em 2030. A maior parte dos incrementos da capacidade das renováveis seria solar 

e eólica. Para o conseguir é indispensável a instalação de uma instalação de armazenamento por 

bombagem na ilha de Santiago e está previsto para 2023-2026. 

 

Energia total desagregada por ilhas 

Neste contexto, resta a Cabo Verde através de fontes renováveis resolver, de forma estrutural, 

problemas relacionados com o sector energético, reduzindo os custos e preços da energia, 

minimizando a incerteza e a exposição aos preços internacionais dos combustíveis. Trilhando o 

caminho para minimizar os custos permitirá a implementação de um conjunto de políticas ativas 
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para reduzir as perdas, assegurando que o custo da energia é partilhado por todos os que dela 

beneficiam, salvaguardando ao mesmo tempo aqueles que têm as condições económicas mais 

fracas. Com a constante inovação tecnológica, existem inúmeras formas de produzir ER. 

Algumas destas novas formas são utilizados ou em projetos pilotos em Cabo Verde, incluindo 

uma instalação de energia das ondas. O mapa abaixo dá uma ilustração do potencial ER em Cabo 

Verde. 

 

Potencial de ER por Ilhas 

As medidas do CND (Contribuição Nacional) de Cabo Verde para ER baseiam-se nos números do 

Plano Director de Eletricidade e nas projeções de crescimento como pode ser observado abaixo. 

 

Estratégia para atingir 54% de ER até 2030 

As estratégias de mitigação propostas neste CND atualizado destinam-se a acelerar os esforços 

feitos pela comunidade internacional para combater as alterações climáticas num contexto de 
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desenvolvimento sustentável. Os compromissos para 2030 também marcarão um marco 

importante para o objetivo de emissões zero de 2050. 

Os objetivos energéticos da CND baseiam-se nos seguintes planos nacionais:  

• Agenda de Acão para a Energia Sustentável para Todos, 2015; 

• Plano Director do Sector Elétrico 2017-2040, adotado em 2018; 

• Política e Plano de Acão para a Mobilidade Elétrica, adotado em 2018; 

• Programa Nacional para a Energia Sustentável, 2017-2021, adotado em 2018. 

 

As contribuições de Cabo Verde neste sector para 2030 são as seguintes:  

 

1. CONTRIBUIÇÃO PARA MITIGAÇÃO: REDUZIR A INTENSIDADE ENERGÉTICA E FOMENTAR 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

  

Cabo Verde compromete-se a reduzir a procura de energia em 7% abaixo das projeções através 

da mudança no mix e melhorias na eficiência energética. Com iniciativas adequadas, esse 

compromisso pode atingir 15% abaixo das projeções. Para conseguir esse desiderato, estão 

planeadas as seguintes medidas:  

• Diminuir o consumo global de eletricidade em 7% em 2030 em comparação com o 

cenário projetado; com esforços adequados, este objetivo de redução poderá ser 

incrementado para os 15%; 

• Reduzir as perdas totais de eletricidade para 10% até 2030, a partir de uma base de 

referência de 23% em 2017; 

• Promover a introdução de unidades de biogás na agricultura como meio de recuperar 

nutrientes e melhorar os solos, facilitar a higiene agrícola e saúde, substituir a madeira 

ou o combustível fóssil na cozinha ou a eletricidade na iluminação; 

• Modernizar e reforçar as redes de transporte e distribuição de eletricidade; 

• Acelerar o desenvolvimento de redes inteligentes e massificar a utilização de contadores 

inteligentes; 

• Aumentar a eficiência energética na iluminação pública, equipamentos, edifícios e 

incentivar empréstimos/créditos especializados em produtos para empresas de 

poupança de energia ou eficiência energética e investimentos como os aquecedores 

solares de água, aparelhos de ar condicionado, edifícios e materiais de isolamento, 

equipamentos com alta performance de EE, etc; 

• Integrar especificações e critérios técnicos adaptados no Código da Construção para 

edifícios de baixo carbono e baixa tecnologia, construções passivas, bioclimáticas e 

autossuficientes, que podem ser mantidas frescas, seguras e saudáveis e resistir eventos 

climáticos extremos sem o aumento da utilização de eletricidade ou de materiais 

. 

2. CONTRIBUIÇÃO DE MITIGAÇÃO: AUMENTO DAS METAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS  

 

Cabo Verde compromete-se a fazer uma grande mudança em direção à economia de baixo 

carbono, aumentando a quota de ER em fornecimento de eletricidade (hoje a 18,4%) a 30% (em 

2025) e Ultrapassar 50% em 2030. Com o apoio adequado, o objetivo ER pode atingir 100% até 

2040. Cabo Verde compromete-se também a assegurar o fornecimento de eletricidade dentro 

ou fora da rede, através de nove ilhas e para atingir 100% de acesso à eletricidade para todos os 

consumidores até 2023. Para contribuir para esse objetivo, estão planeadas as seguintes 

políticas e medidas:  
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• Aumentar a capacidade instalada de Parques Eólicos na Ilha de Santiago de 10 MW até 

2022 para 60 MW até 2030; 

• Aumentar a energia solar fotovoltaica através da instalação de 150 MW adicionais até 

2030; as seguintes etapas iniciais estão em desenvolvimento:  

o Central Solar Fotovoltaica de 10 MW para Santiago (início em 2022) ; 

o Central Solar Fotovoltaica de 5 MW para a Boa Vista até 2022 ; 

o Central Solar Fotovoltaica de 5 MW para Sal até 2023 ; 

o Central Solar Fotovoltaica de 5 MW para São Vicente até 2023 ; 

o 4 Parques Solares Fotovoltaicos nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio e 

Fogo até 2025 ; 

o Procurar a instalação do primeiro Projeto-Piloto de produção de energia a partir 

das ondas até 2027; 

o Implementar instalação de armazenamento por bombagem na ilha de Santiago 

até 2026; 

o Aumentar a capacidade de armazenamento ER instalando sistemas de 

armazenamento em Brava, São Nicolau, Boa Vista e São Vicente até 2025, 

garantindo as necessidades energéticas destas ilhas; 

o Implementar redes de micro energia nas zonas rurais: construção de microredes 

baseadas em fontes de redes renováveis na localidade de Chã das Caldeiras, Ilha 

do Fogo, até 2022; 

o Instalação de um aterro sanitário de biogás para a valorização energética de 

resíduos em Santiago até 2025 e construção de 8 unidades de biogás em todas 

as ilhas até 2030; 

o Operacionalizar o Plano de Acão para o Género e Energia até 2030 e apoiar a 

emergência de empresas locais nas ilhas e promover oportunidades económicas 

para as mulheres, particularmente no campo da ER, para representar pelo 

menos 20 % da mão-de-obra em 2030; 

o Promover oportunidades de emprego para os jovens no domínio da ER; 

o Introduzir as primeiras instalações de dessalinização solar à escala, com a 

primeira instalação a ser comissionada em 2021 (Furna, Brava);  

o Implementar o Projeto Ilha Brava Sustentável. 

 

Em 2018, o Governo de Cabo Verde elaborou um plano pioneiro de transição energética para a 

lha de Brava com uma população de 5000 pessoas. Este esforço foi subsequentemente 

operacionalizado e aprovado através do Plano Estratégico Municipal para Desenvolvimento 

Sustentável. O Projeto Brava Ilha Sustentável, visa alavancar avanços tecnológicos comprovados 

e as melhores práticas para fazer da ilha um território onde se encontra a maior parte das suas 

necessidades energéticas provisionado através de fontes renováveis (67% até 2030). Com as 

energias renováveis como um catalisador, o projeto deve ter como objetivo promover um baixo 

teor de carbono, resiliente do ponto de vista económico e social desenvolvimento em todos os 

sectores. Estão previstas instalação Centrais Eólicas e Fotovoltaicas, incluindo armazenamento 

inteligente na rede, incluindo a modernização da rede e dessalinização da água do mar movido 

a energia solar. A eficiência energética está no topo da agenda, a começar pelos edifícios, 

aparelhos e equipamentos de Iluminação pública. A mobilidade rodoviária e marítima está 

planeada para ser elétrica. 
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