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INTRODUÇÃO 
 

 Este trabalho constitui um dos requisitos parciais destinados à obtenção do grau de 

licenciatura em Geografia. O tema da presente memória é “ A incidência da Pobreza na 

Comunidade Piscatória de São Pedro – Ilha de São Vicente”. 

 Cabo Verde, constitui um país frágil, com fracos recursos naturais e económicos, o 

que faz dele um país com fraca capacidade em assegurar a manutenção e a estabilidade do seu 

povo, possuindo assim poucas condições nos domínios da saúde e educação. 

 Registam-se, pois, grandes estiagens que contribuem para o grande flagelo (seca) e a 

acentuada situação de pobreza, atingindo a população de todas as ilhas, com particular 

incidência nas classes menos favorecidas. 

  

O trabalho divide-se em três capítulos: 

- Capitulo I – Fundamentação teórica e metodológica; 

- Capitulo II – Contexto geográfico de Cabo Verde, da ilha de São Vicente e da comunidade 

de São Pedro; 

- Capitulo III – Caracterização da situação da pobreza e da vulnerabilidade em Cabo Verde. 

 

Objectivos do Trabalho: 

 O presente trabalho de pesquisa tem, como objectivo, conhecer, estudar e contribuir 

para alertar a problemática da pobreza e da vulnerabilidade na ilha de São Vicente, mais 

concretamente na comunidade piscatória de São Pedro. 

 Ao estudar a problemática da pobreza pretende-se também conhecer os factores que 

contribuem para tão grande incidência da pobreza nessa comunidade.  

 A questão da pobreza revela-se de extrema importância, acarretando consigo grande 

complexidade, na medida em que varias são as variáveis que podemos analisar para dar 

concretização ao tema. O estudo da questão não será nunca um produto acabado, mas uma 

oportunidade de estudos posteriores. 

 O índice de pobreza depende de várias variáveis condicionantes. No presente estudo 

pretende-se identificar e analisar os determinantes que condicionam a pobreza na comunidade 

piscatória de São Pedro, nomeadamente, o sexo, a faixa etária, o nível de instrução, o local de 

origem, a principal ocupação do agregado, o nível ou sector de actividade do chefe do 

agregado, a idade do chefe e a dimensão do agregado. 
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Objectivo Geral: 

Avaliar o grau de incidência da pobreza na comunidade piscatória de São Pedro – São 

Vicente. 

 

Objectivos Específicos: 

 Analisar os indicadores da pobreza; 

 Avaliar o grau de incidência da pobreza; 

 Analisar os determinantes de pobreza; 

 Indicar as Infra – Estruturas Económicas e Social da Comunidade Piscatórias de São 

Pedro; 

 Indicar as Causas da pobreza;  

 Analisar a situação Sócio – Económica de São Pedro; 

 Analisar as políticas públicas de desenvolvimento da Comunidade em estudo. 

 

  Para a realização deste trabalho de investigação formulamos a seguinte pergunta de 

partida: 

 Qual é o grau de incidência da pobreza na comunidade de São Pedro? 

  

As hipóteses levantadas para responder à pergunta foram as seguintes: 

 

 A incidência da pobreza é elevada em São Pedro; 

 O grau de instrução do chefe do agregado familiar contribui para a incidência da 

pobreza do agregado familiar; 

 As mulheres são mais afectadas com a situação da pobreza nessa comunidade. 

 

Contexto e Justificação: 

  

Segundo o Recenseamento Geral da População e Habitação de 2000, São Pedro 

albergava 813 habitantes que representavam 1,2% da população da ilha de São Vicente. É de 

salientar que, do número de habitantes acima referido 440 eram do sexo masculino e 373 do 

sexo feminino. A comunidade de São Pedro contava, na altura, com 400 pessoas activas, 

sendo 241 do sexo masculino e 159 do sexo feminino (INE, 2000). 
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É de salientar também que, o sector de actividade predominante é o primário 

destacando-se a pesca artesanal. São Pedro é uma comunidade dependente da cidade do 

Mindelo nos outros sectores, principalmente os serviços (correios, hospital, comércio, bancos, 

entre outros). 

  Segundo o Censo 2000, as infra-estruturas básicas têm melhorado consideravelmente 

em relação às condições de acesso à água, electricidade, condições habitacionais e educação, 

diminuindo assim o analfabetismo. Actualmente a comunidade piscatória de São Pedro 

usufrui de assistência médica. 

 A pesca é a base da economia da comunidade de São Pedro, porém não consegue 

diminuir a demanda de emprego contribuindo assim, para um crescente aumento do 

desemprego tendo impacto directo a nível do rendimento e, por conseguinte, com a situação 

da pobreza.  

 A pobreza comporta diversas dimensões inter-relacionadas. Estas vão desde as 

questões materiais, ligadas à satisfação das necessidades humanas básicas (por exemplo, as 

condições de habitação, de abastecimento de água, do sistema de saúde, ou seja, aspectos de 

natureza, essencialmente, física e infraestrutural), às questões imateriais (ex: segurança, a 

participação cívica), até aspectos objectivos e aspectos subjectivos. Estes últimos estão 

relacionados com a percepção individual da pobreza e do bem-estar dos indivíduos, desde 

aspectos de índole individual aos aspectos de índole colectiva. (DECRP, 2004).  

 Nos últimos anos, registaram-se melhorias substanciais nas condições de vida das 

populações (INE, 2000), mas o índice de pobreza em Cabo Verde ainda é elevado, sobretudo 

no meio rural. Por isso, serão necessários esforços do governo (central e local) para diminuir a 

pobreza.  

 Tem sido, assim, interesse da sociedade e do Governo tentar diminuir as assimetrias 

regionais, contribuindo, deste modo, para um desenvolvimento mais harmonioso do país. A 

prossecução deste objectivo implica a facilitação do acesso das populações às infra-estruturas 

básicas de saúde, saneamento, energia e água, à educação obrigatória para todas as crianças 

em idade escolar, entre outros.  

 Segundo o perfil da pobreza, em Cabo Verde (IDRF, 2001/2002), residem cerca de 

470.687 indivíduos, sendo 55% no meio urbano e 45% no meio rural. Os pobres constituem 

37% da população residente em Cabo Verde, que absorvem apenas cerca de 10% do total das 

despesas de consumo final das famílias, na alimentação, habitação e transportes. 

São Vicente é uma ilha onde os pobres têm as piores condições de habitação, pois 

cerca de 235 dos chefes de família vivem em barracas ou, em parte de casa (IDRF, 
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2001/2002). Nessa ilha, a pobreza é considerada estrutural, ou seja, o crescimento económico 

não acompanha o crescimento da população, tendo assim consequências directas na qualidade 

de vida da população.  

 A população considerada pobre é extremamente jovem, ou seja, constituída de 

crianças menores de 15 anos de idade (49%), e de pessoas idosas de 65 anos de idade e mais 

(6%) (IDRF, 2001/2002). Esta franja da população não dispõe de rendimentos, vivendo 

dependente de pais ou filhos, sendo, por isso, denominados “camada dependente”.  

 A pobreza tem maior incidência entre os agregados familiares dirigidos por pessoas 

mais idosas e entre pessoas com menores níveis de instrução. A educação é uma saída da 

pobreza. Cerca de 85% dos pobres de idade igual ou superior a 4 anos não tem instrução ou 

apenas possuem o ensino básico (cf. IDRF). Ela condiciona a frequência escolar, ou seja, 

quanto menor for o nível de instrução maior é a pobreza. Por isso, investir na educação é 

contribuir directamente para a melhoria das condições de vida da população. 

 O nível de conforto distingue muito um agregado pobre de um não pobre. Em São 

Vicente, dos cerca de 2.796 agregados familiares pobres, 1.756, ou seja 62,8%, têm ou 

possuem um nível de conforto baixo ou muito baixo. 

Segundo o estudo realizado em 1997 para a preparação do Programa Municipal da 

Luta contra Pobreza, São Pedro foi identificada como uma das localidades classificadas como 

bolsa de pobreza. O rendimento das famílias, além de incerto, não é suficiente para assegurar 

as necessidades básicas. Estimava-se que cerca de 33% da população vivia no limiar da 

miséria. 

 A população é bastante jovem e tem tendência a abandonar a comunidade para 

procurar trabalho na cidade do Mindelo, uma vez que existe a falta de emprego na própria 

comunidade.  

Por isso, é importante analisar essa situação, vendo até que ponto está afectando o 

desenvolvimento da aldeia, da ilha e do próprio país.  
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CAPÍTULO I 

 

Fundamentação Teórica e Metodológica  

 

1.1. Fundamentação Teórica 

  

No mundo contemporâneo, o processo de exclusão social atravessa diversas posições 

sociais, com pessoas excluídas do meio social. 

Fundamentalmente, existem populações que se deparam com problemas de 

diferenciação, como é o caso de pessoas que sofrem de alguma patologia psicológica ou 

física, ou pessoas que sofrem problemas de exclusão de maneira injusta. Assim, essas 

diferenças são declaradas a qualquer tempo de inúmeras maneiras, surgindo as atitudes de 

rejeição e exclusão. São diferenças construídas à volta de valores políticos, religiosos, ou 

oficiais, como caso do direito ao trabalho (desemprego) e o direito à educação (insucesso 

escolar ou abandono escolar). Esses valores também contribuem para que muitas populações 

sejam excluídas quando não são efectivamente realizadas ou efectivadas. 

 O pior de tudo é que as populações sentem-se excluídas, julgando não possuir ideias 

que possam ser valorizadas e que não possuem, por isso, lugar na sociedade. 

 As pessoas são excluídas duma sociedade através de três níveis: nível físico (racismo); 

nível geográfico (um bairro isolado do outro); nível material, (do mercado e da troca), 

também das riquezas espirituais ou seja os valores possuídos não são reconhecidos no meio 

onde se encontram (Xiberras, 1999). 

 Segundo Xiberras, excluído é aquele que é rejeitado para fora dos nossos espaços, dos 

nossos mercados materiais e/ ou simbólicos, para fora dos nossos valores (1999). Assim, para 

um dos fundadores da ideia de um rendimento mínimo para a inserção, arranjar espaço para 

os excluídos, implica uma reconsideração dos termos de troca que existem entre eles e o resto 

da sociedade. Porque se vier a conceder-lhes algumas vantagens materiais, permanece ainda 

muito caminho a percorrer até à troca simbólica, isto é, para lhes atribuir um lugar real na 

ordem das representações (Xiberras, 1999). 

 A inserção profissional necessita de uma preparação de diferentes instâncias sociais a 

considerar: sociedade familiar, doméstica, política, religiosa, entre outros ou, os quadros 

sociais integradores, tal como são definidos pela tradição sociológica. (Xiberras, 1999). 
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Segundo Xiberras, exclusão e inserção são conceitos com valor relativo que dependem 

do espaço ao qual fazem referência. Todos aqueles que recusam ou são incapazes de 

participar no mercado serão logo percebidos como excluídos. A pobreza significa a 

incapacidade de participar no mercado de consumo. O desemprego sublinha a incapacidade de 

participar no mercado de produção.  

 Estes dois fenómenos, pobreza e desemprego, se bem que excluam pessoas 

diferencialmente do mercado, serão, pois, considerados como processos similares na sua 

maneira de rejeitar os homens para fora do que a sociedade moderna detém de mais invejável. 

(Xiberras, 1999). 

 Relativamente às teorias da sociologia contemporânea, Xiberras diz que a exclusão 

não pode ser resolvida senão pagando o preço de uma mudança de paradigma. O preço de 

uma mutação epistemológica do nosso pensamento (1999). 

 A temática da exclusão permite compreender, ao contrário, o funcionamento da coesão 

social e construir hipóteses sobre a mutação de paradigma. Ensina-se como é que a sociedade 

representa os seus excluídos, isto é, como é que procura ignorá-los ou reconhecê-los. 

 Segundo Durkheim, citado por Xiberras, permite explicar como é que  os indivíduos  

ligam entre si. Fala, assim, de duas maneiras de ligação social. Solidariedade natural, as 

pessoas adquirem e reconhecem mesmos valores, vivendo ou passando pelos mesmos 

sentimentos. 

 A solidariedade orgânica, os homens têm tendência de ocuparem funções diferentes na 

sociedade, mas todas essas funções importantes à vida. 

 Os indivíduos não são iguais mas possuem espírito participativo, enquanto conjunto 

duma sociedade.  

 

 

1. 2 - Conceitos e Definições 

 

Comunidade – é um lugar onde vivem indivíduos agremiados (associados). (Novo 

Dicionário Lello). 

 É um grupo de organismos interdependentes que partilham o mesmo meio ambiente e 

intercalam, particularmente, no que diz respeito às cadeias alimentares estabelecidas. 

(Dicionário Universal da Língua Portuguesa, 5ªed., Lisboa. Texto editora, Maio1997). 

 A condição de ser pobre resulta não apenas da privação acentuada do bem-estar 

material, mas também de um baixo nível de educação e saúde, da falta de influência, de poder 
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e, da vulnerabilidade e exposição aos riscos que restringem severamente «as capacidades 

inerentes à pesca, ou seja as liberdades substantivas de que desfruta para levar uma vida» 

pautada pelos padrões da dignidade humana (DECRP, 2004). 

 

Indivíduo ou agregado familiar pobre – é aquele cujo rendimento ou despesas são inferiores 

a um montante monetário denominado linha de pobreza ou limiar da pobreza (DECRP, 2004). 

 

Linha de pobreza absoluta, é definida a partir da valorização monetária de um cabaz de bens 

ou serviços que satisfaça as necessidades básicas mínimas de um agregado familiar (DECRP, 

2004). 

 

Linha de pobreza relativa, é construída com base na distribuição dos rendimentos ou 

despesas. É geralmente definida como uma determinada percentagem da mediana. Foi 

definida como 60% da despesa mediana. Considerou-se ainda como «muito pobres», os 

chefes de agregados ou indivíduos com despesas per capita igual ou inferior a 40% da 

mediana (DECRP, 2004). 

 

 Em termos de valor, o limiar da pobreza foi fixado em 43.250$00 per capita anual e o 

limiar para os muito pobres foi fixado em 28.833$00 per capita anual. 

 No âmbito do estudo sobre o perfil da pobreza foi criada uma variável designada 

«estatuto da pobreza» com as seguintes modalidades: 

Muito pobre – indivíduo ou agregado familiar com uma despesa per capita anual igual ou 

inferior ao limiar de 28.833$00 (DECRP, 2004). 

 

Pobre – indivíduo ou agregado familiar com uma despesa per capita anual entre 28.833$00 e 

43.250$00 (DECRP, 2004). 

 

Não pobre, baixo – indivíduo ou agregado familiar com uma despesa per capita superior a 

43.250$00 e menor ou igual a 144.167$00 (DECRP, 2004). 

 

Não pobre, médio – indivíduo ou agregado familiar com uma despesa per capita maior que 

144.167$00 e menor ou igual a 288.333$00 (DECRP, 2004). 
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Não pobre, alto – indivíduo ou agregado familiar com uma despesa per capita superior a 

288.333$00 (DECRP, 2004). 

 

Pobreza subjectiva, é baseado nas condições de vida das famílias ou na opinião dos agregados 

familiares sobre a sua própria situação financeira (DECRP, 2004). 

Na análise, utilizou-se despesa como indicador do bem-estar. Isto é explicado com base em 

três factores: 

Relutância que os inquiridos têm em explicar o seu rendimento efectivo; 

O rendimento é apenas um dos elementos que possibilitam o consumo; 

Em zonas rurais, como é o caso da comunidade piscatória de S. Pedro, o rendimento é 

sensível ao período das pescas, o que torna difícil dizer o montante anual auferido; 

Um dos métodos utilizados na medição monetária da pobreza foi determinar a percentagem da 

população com níveis de rendimento ou despesas situados abaixo da linha da pobreza. 

 

Incidência da pobreza – é a proporção da população cujos consumos não atingem o limiar da 

pobreza (DECRP, 2004). 

 

Profundidade da pobreza, segundo Coudouel e Hentschel, a gravidade da situação dos 

pobres, está abaixo da linha de pobreza e, assim, se encontram os seus níveis de despesas ou 

de rendimento (DECRP, 2004). 

 O limiar da satisfação das necessidades alimentares foi estabelecido no valor de 

24.750 CVE, correspondente ao montante necessário para assegurar o consumo de calorias 

recomendadas, provenientes de sete produtos alimentares tidos como base da dieta alimentar 

dos cabo-verdianos (milho, arroz, trigo, feijões, açúcar, leite em pó e óleo alimentar). O 

agregado cuja despesa anual de consumo for inferior a 24.75 CVE não consegue satisfazer as 

suas necessidades alimentares, encontrando assim numa situação de insegurança alimentar. O 

valor dos outros bens e serviços essenciais é de 39167 CVE, englobando a educação, a saúde, 

o lazer, a habitação, o vestuário, o transporte, cultura, as comunicações entre outras despesas 

essenciais residuais. Assim, o valor monetário da satisfação das necessidades alimentares 

mínimas e de outros bens e serviços essenciais que define o limiar de pobreza absoluta 

correspondente a 63917 CVE (DECRP, 2004). 
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Necessidades básicas – é o valor monetário necessário par cobrir o custo duma alimentação 

nutricionalmente adequada, mais algumas necessidades como as de habitação, transporte, 

vestuário e educação (IDRF, 2001/2002). 

 

Pobreza corrente – é uma pobreza dura, conformada por famílias que não podem sair da 

situação de pobreza sozinhas, e precisam da ajuda do Estado (IDRF, 2001/2002).  

 

Pobreza conjuntural – é conformada por famílias que estão momentaneamente em situação 

de pobreza, devido à perda da actividade económica ou do trabalho (IDRF, 2001/2002).  

 

Índice de conforto – é um índice compósito que varia de 0 a 100, construído a partir da 

observação de determinadas variáveis relacionadas com o nível de vida das famílias: 

habitação, forma de acesso à água potável, fonte de energia para a preparação dos alimentos e 

para iluminação, acesso a meios de saneamento, posse de rádio, televisão, automóvel, 

frigorifico e videocassete. O INE, fixou uma escala de valores para níveis de conforto, 

estruturado em quintis, ou seja, os agregados cujo índice é inferior ou igual a 20 foram 

classificados como possuindo nível de conforto muito baixo. Os cujo índice de conforto é 

superior a 20 e inferior ou igual a 40 tem nível de conforto baixo, sendo médio, aqueles cujo 

índice é superior a 40 e inferior ou igual a 60, alto para os cujo índice é superior a 60 e 

inferior ou igual a 80, e muito alto para os cujo índice é superior a 80 e inferior ou igual a 100. 

Utilizou-se um sistema de ponderação em que cada variável tem um peso específico (IDRF, 

2001/2002). 

 

Agregado familiar
1
 – é um grupo de pessoas, aparentadas ou não, que vivem habitualmente 

sob o mesmo tecto e autoridade de um chefe, mantendo em comum um mesmo orçamento 

para a satisfação das necessidades essenciais do agregado, ou seja, as despesas de habitação, 

alimentação e vestuário. 

 

Chefe do agregado familiar – é a pessoa responsável pelo agregado familiar, considerado 

como tal pelos restantes membros. Habitualmente é a pessoa que sustenta o orçamento da 

família. 

                                                
1
 Conceitos retirados, do perfil da pobreza em Cabo Verde IDRF 2001/2002 
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Cada agregado familiar possui um chefe, e é sempre uma pessoa ali residente, podendo estar 

presente ou não no momento do inquérito (IDRF, 2001/2002).   

 

Trabalhador por conta de outrem – são indivíduos que trabalham na administração pública 

(central ou local), tais como Câmaras Municipais, Afaimo, Institutos Públicos, Direcções 

Gerais, no governo, entre outros; no sector empresarial do Estado, ou seja, nas empresas 

públicas ou de capitais maioritariamente públicos, tais como, a ASA, TACV, ENAPOR, etc. 

no sector empresarial privado designadamente, ou nas cooperativas ou entidades equiparadas 

a empresas (IDRF, 2001/2002). 

 

Trabalhador por conta própria – são todos os indivíduos que exercem uma profissão por 

conta própria ou em associação, ocupando um tipo de emprego independente, e não têm 

habitualmente trabalhadores remunerados, mas podendo receber a ajuda de trabalhadores 

familiares não remunerados (IDRF, 2001/2002). 

 

Empregador – são todos os indivíduos que exercem uma profissão por conta própria ou em 

associação, ocupando um tipo de emprego independente, e que habitualmente empregam um 

ou mais trabalhadores remunerados (IDRF, 2001/2002). 

 

Pensão social mínima em dinheiro – são prestações mensais em dinheiro destinado aos mais 

carênciados. Actualmente esse montante é de 1300$00 (IDRF, 2001/2002). 

 

Prestações de Assistência pela ONG’s – fornecimentos das instituições não estatais como 

Cruz Vermelha, Caritas, Associações comunitárias e outros ONG’s (IDRF, 2001/2002). 

 

Nível de instrução – é o nível escolar mais elevado que uma pessoa tenha frequentado ou 

anda a frequentar, no sistema de ensino oficial. A classificação do nível de ensino é definida 

pela legislação de base sobre o sistema de ensino (IDRF, 2001/2002). 

 

Taxa de analfabetismo – é considerado analfabeto a pessoa de idade igual ou superior a 15 

anos que não saiba ler nem escrever. Assim a taxa de analfabetismo designa a proporção da 

população de idade igual ou superior a 15 anos que não saiba ler nem escrever (IDRF, 

2001/2002). 
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População activa – é o conjunto de indivíduos de ambos os sexos, com idade mínima de 10 

anos que na semana que procedeu a entrevista, constituíam mão-de-obra disponível para a 

produção de bens e serviços que entravam no circuito económico (IDRF, 2001/2002). 

 

1.3. Fundamentação Metodológica 

 

Para fazer o estudo exaustivo do tema foi necessário realizar um exaustivo trabalho de 

levantamento e análise de material bibliográfico sobre o objecto em estudo, bem como o 

estudo de trabalhos de natureza essencialmente teórica que tematizaram a problemática social, 

nomeadamente da pobreza. 

Foram realizadas dez (10) entrevistas a responsáveis de instituições e associações 

ligadas ao trabalho de desenvolvimento de comunidades pobres e vulneráveis, tais como: 

INDP, Atelier Mar, OMCV, ICM, CMSV, ao Agente Sanitário de Base, representante do 

programa da luta contra a pobreza, o Gestor do Pólo Educativo de São Pedro, os Serviços 

Municipalizados da Promoção Social e o representante do CAAJ. 

De igual modo, foi aplicado um inquérito por questionário aos chefes dos agregados 

familiares da Comunidade de S. Pedro. Foi definida uma amostra de cem (100) agregados 

familiares, sendo cinquenta (50) do sexo masculino e cinquenta (50) do sexo feminino, 

compreendidos numa faixa etária de quinze (15) a sessenta e cinco e mais anos. Esta amostra, 

aleatória, representa 12,3% da população, de um universo de 813 habitantes, segundo o Censo 

2000 e 63,2% do total dos agregados familiares. 

A observação directa e o diálogo com algumas pessoas da comunidade, também 

serviram de fontes de informação para a elaboração do trabalho, ao permit ir “in loco” 

verificar e confirmar as suas condições de vida, bem como, averiguar da consistência das 

informações recolhidas através dos instrumentos de investigação anteriormente referidos. 
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CAPÍTULO II 

 

Contexto Geográfico de Cabo Verde, da Ilha de São Vicente e da 

Comunidade de São Pedro 

 

2.1. Características Gerais do Arquipélago de Cabo Verde 

 

Cabo Verde é constituído por dez ilhas e oito ilhéus de origem vulcânica cobrindo no 

seu conjunto uma superfície de 4.033Km2. 

É muito montanhoso, situado entre o Equador e o Trópico de Câncer, entre os 

paralelos 17º12,5’ e 14º 48’ de latitude Norte e os meridianos 22º44’ e 25º22’ de longitude 

Oeste, no Oceano Atlântico, cerca de 455Km da costa ocidental da África e 1400 km a Sul 

Sudoeste das ilhas Canárias, no prolongamento duma vasta zona árida e semi-árida que 

atravessa o Continente Africano. 

Encontra-se distribuído em dois grupos, Barlavento e Sotavento, de acordo a sua 

posição absoluta relacionado ao vento de Nordeste que o domina. 

          O clima de Cabo Verde configura-se por uma longa estação seca (8-10 meses) e uma 

curta estação pluviosa com uma pluviosidade média anual que não ultrapassa 300 milímetros 

para os 65% do território, situado a menos de 400 m de altitude. 

     

2.2. Situação Geográfica da Ilha de São Vicente  

  

  S. Vicente é uma das ilhas pertencentes ao grupo de Barlavento, localizado entre os 

paralelos de 16º46’ e 16º55’ de latitude Norte e entre os meridianos de 24º51’ e 25º05’ 

longitude Oeste de Greenwich. 

 É uma ilha constituída essencialmente por produtos vulcânicos básicos com 

predominância de rochas basálticas acompanhadas de material piroclásticos intercalado (tufo, 

lapili, bagacina, escordia). 
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O foco vulcânico principal deveria ter estendido a sua acção a toda a ilha, uma vez que 

podemos observar filões de rochas basálticas em regiões afastadas do local da cratera 

principal. 

O seu comprimento máximo é de 24250 metros na direcção Leste Oeste entre a ponta 

Viana, a Leste, e a ponta Machado, a Oeste, e a largura máxima de 16250 metros entre a 

ponta João de Évora, a Norte, e a ponta Sul a Sul. 

            

                      Fig.1 – Localização da Comunidade de São Pedro 

 

               Fonte: Câmara Municipal de S.Vicente                                                  Comunidade de São Pedro 

 

A área total da ilha é de 227Km2 e o relevo mais elevado tem o topo com a altitude de 

774 metros, localizado no Maciço Verde – Monte Verde, (Gomes, Dezembro 1992).   

 

2.3. Caracterização Física da Comunidade de São Pedro 

     

  São Pedro é uma comunidade piscatória, situada na parte Oeste da ilha de São Vicente, 

limitada a Norte pela cidade do Mindelo, a Este pela zona de Calhau e a Sul pelas Praias 

(Palha Carga e Calheta Grande). 

          Esta localidade fica a cerca de 12Km da cidade do Mindelo, ligada por uma estrada da 

rede viária, devido ao aeroporto e o hotel Fóia Branca. 
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          Segundo o Recenseamento Geral da População e da Habitação, Censo 1990, a 

população residente em São Pedro era de 672, dos quais 320 eram do sexo feminino e 352 do 

sexo masculino.  

De 1990 a 2000, a população cresceu a uma taxa elevada, aumentado de 672 para 813 

habitantes, sendo 440 do sexo masculino e 373 femininos.  

 

 

2.4. Contexto Histórico de São Vicente / São Pedro 

 

A ilha de São Vicente foi descoberta em 22 de Janeiro de 1462, dia que na tradição 

religiosa cristã (católica) é dedicada a São Vicente, enquadrado nas viagens de expansão 

marítima do séc. XV, e foi dado ao Duque de Viseu, a título de dependência de Santo Antão 

(cf. Estratégia Nacional e Plano de Acção sobre Mudanças Climáticas). 

Segundo Germano Almeida, São Vicente seria a última das ilhas do arquipélago a ser 

povoada (Almeida, 2003). 

Em 1819, António Pusich então Governador do Arquipélago, tenta povoar São 

Vicente, levando 56 famílias oriundas de Santo Antão. Famílias essas, pobres, sofridas pela 

seca e pela fome, sem meios próprios de subsistência. Pouco tempo depois, reduziu o número 

de habitantes, abandonados numa pequena povoação, formada por cabanas cobertas de palha 

e esteiras.  

Em 1840, escrevia-se sobre São Vicente: “ O aspecto da ilha é horrível, por ser cheia 

de fragas e penhascos e no interior é árido o terreno; na praia há um poço chamado 

“Mateota”, onde os navios fazem aguada, e uma pequena nascente a meia légua do Porto no 

sítio chamado o Ribeirão. Com cerca de 200 homens muito pobres que ali guardavam cabras. 

Pode produzir muita purgueira e algodão” (Almeida, 2003).  

Os colonos de São Vicente acabam por desertar, alguns para o alto de Monte Verde, 

outros para outras ilhas. 

 No ano 1852, em Mindelo já estava mudando de figura, com jardins, ginásios, 

passeios públicos, teatros, entre outros. 

 Em 1862, havia em São Vicente graves problemas com o abastecimento em água, a 

maior parte vinda de Tarrafal de Monte Trigo, ilha de Santo Antão. Na altura pensou-se em 

abastecer o Mindelo com a canalização das águas das nascentes do Madeiral e achou-se 

insuficiente para abastecer a população. 
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 Em 1879, a água era abastecida à cidade através de poços, sendo 13 (treze) públicos e 

23 (vinte e três) particulares. 

 Além do crescimento das infra-estruturas, o nível de instrução também crescia com 

escolas primárias para o sexo masculino e outras para o sexo feminino e ensino particular de 

Francês e Inglês. 

 Durante todo esse tempo, a população de São Vicente enfrentou dificuldades tais 

como, emprego precário, baixos salários, ausência de protecção social para grande parte da 

população que vivia em cubículos sem as mínimas condições higiénicas, devido a falta de 

saneamento básico. 

 Em 1890, o Delegado de Saúde da ilha frisou que as habitações não tinham as 

condições higiénicas mínimas, sem luz, sem ventilação e sem espaço adequado. 

Havia assim, um elevado número de doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis. 

Tudo isso, leva o povo são vicentino a viver na esperança de uma vida de felicidade, 

livres, aprendendo a sobreviver de expedientes diversos, garantindo o dia-a-dia.    

 

2.5.Caracterização Demográfica 

 

2.5.1. Análise da caracterização demográfica dos Agregados Familiares de São Pedro 

 

Para a recolha de dados estatísticos, utilizou-se o individuo como unidade. Essa 

recolha permite-nos obter as informações necessárias para a realização do estudo. Através do 

indivíduo chegaremos aos agregados familiares que é propriamente o pretendido. Na primeira 

parte do nosso trabalho reservámos à caracterização sócio-demográfica, tratando assim das 

características dessa comunidade (idade, sexo, nível de instrução, entre outros). 

Segundo o IDRF 2001/2002, em Cabo Verde, a população pobre é muito jovem, com 

peso considerável de indivíduos dependentes, ou seja, de crianças menores de 15 anos de 

idade (49%) e de pessoas idosas com 65 anos e mais (6%). 

A pobreza tem menor incidência entre os agregados familiares dirigidos por gente 

mais idosa. Assim, a taxa de incidência da pobreza cresce de forma regular com a idade do 

chefe, passando de 17% para os agregados cujo chefe tem 15 a 24 anos, a cerca de 30% para 

os agregados cujo chefe tem 45 anos ou mais. 
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Quadro nº 1 – Chefe de agregado familiar segundo o grupo etário por sexo 

Grupo 

Etário 

Sexo 

Total % Mas. % Fem. % 

15 - 24 1 2 7 14 8 8 

25 - 44 28 56 23 46 51 51 

45 - 64 17 34 12 24 29 29 

   65 e mais 4 8 8 16 12 12 

Total 50 100 50 100 100 100 
Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

Os dados do quadro mostram que 51% dos chefes dos agregados possuem entre 25 a 

44 anos, enquanto que, apenas 8%, tem de 15 a 24 anos. Verifica-se uma menor percentagem 

da pobreza, 8%, entre os chefes com a idade compreendida entre 15 a 24 anos.  

 

2.5.2.Caracterização do chefe de agregados familiares segundo o estado civil por sexo. 

 

A população cabo-verdiana é muito jovem com 57% de solteiros (IDRF, 2001/2002). 

A condição de solteiro expõe mais os indivíduos à pobreza, tendo em conta que 62 em 

cada 100 pobres são solteiros.  

Segundo o IDRF, os pobres escolhem viver mais a união de facto do que o casamento 

legal. 

 

Quadro n.º 2 – Chefe de agregado familiar segundo o estado civil por sexo 

Estado 

Civil 

Sexo 

Total % Mas. % Fem. % 

Solteiro 10 20 22 44 32 32 

Casado 3 6 2 4 5 5 

União de 

facto 36 72 22 44 58 58 

Viúvo 1 2 4 8 5 5 

Total 50 100 50 100 100 100 
 Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004. 

 

Analisando o estado civil dos chefes dos agregados familiares em São Pedro, verifica-

se que os solteiros e os que vivem em união de facto são os que mais se destacam, com 58% e 

32%.  
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Existe uma igualdade entre a percentagem de indivíduos a viver em situação de casado 

com, 5% e viúvo com, 5%, acarretando um total de 10%.  

 

2.5.3. Caracterização do chefe de agregados familiares segundo o nível de instrução por 

sexo 

Tornou-se já lugar comum e um dado adquirido que a educação é fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer país. 

Igualmente melhorar a capacidade de adaptação da mão-de-obra significa aumentar a 

competitividade nacional. Por outro lado, lutar contra exclusão social constitui alguns dos 

desafios que a sociedade actual enfrenta para melhorar o nível de instrução. 

Antes e depois da independência do nosso país, tem-se verificado profundas diferenças 

relativamente ao nível de instrução, isto é, diminuindo o analfabetismo e aumentando o nível 

secundário e o superior. 

De acordo com os dados do IDRF, o número de indivíduos a frequentar um 

estabelecimento de ensino em São Vicente, aumentou cerca de 178.231, Isso representa cerca 

de 41% da população com 4 anos e mais de escolaridade. 

Segundo o Documento de Estratégia de Crescimento e de Redução da Pobreza, os 

pobres sem instrução, precisam apenas de 15% do valor monetário estabelecido para 

satisfazerem as necessidades básicas mínimas. 

 

               Fig. 2 – Chefe de agregado familiar segundo o nível de instrução por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                       Fonte: Questionário realizado em Dezembro de 2004 

 

A partir dos dados da figura, pode-se ver que a percentagem dos chefes sem nível de 

instrução é maior no sexo feminino com 17% e 13% no sexo masculino, no total 30%. 
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Essa percentagem total dos chefes sem instrução, é relativamente baixa comparada 

com a percentagem dos chefes que possuem o EBI 59%. De acordo com a recolha de 

informação, verificamos que os chefes que frequentaram o EBI, estudaram até à segunda 

classe e outros fizeram somente a primeira, pelo que não sabem ler nem escrever. 

O nível de escolarização na Comunidade não é muito elevado, apesar de ter melhorado 

bastante nos últimos anos. Os alunos não têm tido um aproveitamento escolar globalmente 

satisfatório, em parte porque os pais não participam activamente no processo ensino- 

aprendizagem. Muitos não prosseguem os estudos, ficando até a 6º classe, último ano da 

escolaridade obrigatória. Tal situação deve-se, em grande parte, às precárias condições 

financeiras dos pais. 

Assim, podemos realçar que a população dessa Comunidade é, na sua maior parte, 

analfabeta, com uma minoria que frequentou o ensino secundário, representando apenas 11% 

dos adultos. Esses conseguiram deslocar-se até a Cidade do Mindelo para estudar e são os 

mais jovens. 

Podemos concluir que, 54% dos chefes de agregados familiares em São Pedro, 

possuem o EBI. Destes, 32% são do sexo masculino e 27% do sexo feminino. 

De realçar que os chefes dos agregados familiares do sexo masculino possuem maior 

nível de instrução. As mulheres, nesse caso, são mais afectadas pelo analfabetismo. A 

percentagem do analfabetismo na referida comunidade é de 34%, sendo 13% do sexo 

masculino e 17% do sexo feminino.  

 

                     Fig. 3 – Chefe de agregado familiar segundo o local de origem 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                  

                                 

                              Fonte: Questionário realizado em Dezembro de 2004 
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Verifica-se que a maior parte da população inquirida é oriunda da ilha de São Vicente, 

ou seja, nasceram na comunidade 85%, os restantes nas ilhas de Santo Antão, com 11%, São 

Nicolau com 3% e Boa Vista, com1%. 

Durante a entrevista feita aos chefes, realçaram que gostam da comunidade e não 

pensam em viver noutro sítio. 

 

2.5.4. Caracterização do agregado segundo o sexo e o número de filhos 

 

Segundo o perfil da pobreza em Cabo Verde 2001/2002, os agregados familiares 

menos numerosos estão menos expostos ao risco da pobreza, podendo-se dizer então que 

quanto maior o tamanho do agregado maior é a probabilidade de ser pobre. A incidência da 

pobreza passa de 4% nos agregados unipessoais a 46% nos com dimensão superior a cinco 

membros.  

A dimensão do agregado está ligada ao nível de instrução do chefe, ou seja, quanto 

mais instruídos forem, menores são os riscos de ser pobre.  

Segundo o DECRP, cerca de 46% dos agregados com mais de seis filhos são pobres e 

precisam de 17% do montante monetário para cobrirem os rendimentos e as despesas. 

 

                           

Fig. 4 – Composição do agregado familiar por sexo 
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A figura demonstra a composição dos agregados familiares em São Pedro. 

Os dados apontam que a maioria dos agregados familiares possuem de 5 a 7 elementos na sua 

composição, perfazendo 41% do total. Podemos ainda concluir, que dos dados expostos,  os 
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agregados familiares são na sua maioria numerosos, entre 5 a 10 elementos, factor esse que 

contribui fortemente na pobreza da comunidade. Isso justifica – se pelo facto de possuírem na 

sua maioria rendimentos muito baixo e de carácter esporádico o que não permite alimentar e 

educar os filhos de forma conveniente. 

                     

                    Fig. 5 – Chefe de agregado familiar segundo número de filhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                

                     Fonte: Questionário realizado em Dezembro de 2004 

 

Relativamente ao número de filhos, em geral, quanto menor o nível de instrução, 

maior é o número de filhos.  

Os dados apresentados mostram que cerca de 51% do total dos chefes dos agregados 

possuem entre 2 a 4 filhos, sendo 59,5% no sexo masculino e 46,9% no sexo feminino. 

Existem também 32% dos agregados que possuem entre 5 a 7 filhos, destacando mais no sexo 

feminino com 40,8% com somente 25,5% no sexo oposto.  
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CAPÍTULO III 

 

Caracterização da Situação da Pobreza e da Vulnerabilidade em Cabo 

Verde 

 

De acordo com o documento «Interim Poverty Reduction Strategy Paper (IPRSP, 2002), 

realizado em Janeiro de 2002, a pobreza constitui o principal problema do desenvolvimento  

de Cabo Verde. 

As numerosas fragilidades do país tornaram-se maiores e o país mais vulnerável. Tal 

situação tornou a pobreza um problema que pode ser caracterizado como sendo estrutural. 

Com base nos resultados do mesmo documento, a caracterização das condições de vida 

dos agregados familiares surge como instrumento valioso e indispensável que permite aferir 

sobre a real situação habitacional, o nível de acesso à água potável, condições de higiene e 

saneamento básico, as fontes de energia para iluminação e a preparação dos alimentos, para 

além da posse de alguns bens que contribuem para o bem-estar das famílias cabo-verdianas, 

tais como os relacionados com as novas tecnologias de informação e comunicação. 

De acordo com o apuramento final do IDRF 2001/2002, residiam em Cabo Verde cerca 

de 470.678 indivíduos distribuídos cerca de 95.257 agregados, correspondendo cada agregado 

a um alojamento, sendo 44% chefiados por mulheres. 

Dos 95.257 agregados familiares, cerca de 86% habitam casas do tipo individual, 

construídas utilizando o cimento como o principal material, para as paredes, tecto e o 

pavimento. 

Dos chefes dos agregados familiares inquiridos em São Pedro em Dezembro de 2004, 

afirma que 76% dos chefes moram em casa própria, construídas utilizando o cimento como o 

principal material nas paredes, no tecto e no pavimento. 

Destes 100 agregados, 45% vivem em habitações com 2 a 4 divisões. Em média, 62% dos 

agregados, utilizam uma a duas divisões para dormir. 
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As barracas, habitações construídas com material pouco ou nada resistentes às 

intempéries climáticas, e que nada favorecem ao conforto e higiene dos indivíduos, apesar de 

servirem de habitação a somente 1% dos agregados cabo-verdianos, merecem alguma 

preocupação tendo em consideração que a sua propagação concentra-se nas periferias das 

Cidades, mais concretamente da cidade do Mindelo. 

Em média, os agregados familiares cabo-verdianos são constituídos por 5 indivíduos e 

residem em habitações com cerca de 3,5 divisões, do que podemos depreender 1 pessoas por 

divisão. 

Assim, conclui-se da análise que quanto mais pobre, maior é o número de indivíduos 

por divisão, sobretudo quando residem no meio rural. 

A nível nacional a taxa de cobertura de água potável à população já atinge níveis 

considerados aceitáveis, segundo os objectivos do Milénio para o Desenvolvimento. No 

entanto a nível das ilhas e do meio de residência ainda persistem situações deveras 

preocupantes. Com efeito, 76% dos agregados cabo-verdianos tem acesso à água potável, 

sendo 33% a partir de ligações à rede pública de abastecimento, 35%, através dos chafarizes, e 

8% através de auto tanques. Os restantes 24% dos agregados consomem água considerada não 

potável, por ter origem diversa e por não dar garantia em termos de qualidade da água. 

Na comunidade em estudo, cerca de 54,3% dos agregados inquiridos tem acesso a água 

através dos chafarizes, 35% através dos poços e 10,6% através de autotanques. 

Em média, cada cabo-verdiano consome cerca de 32 litros de água por dia (IDRF 

2001/2002). Contudo, a quantidade de água varia com o local de residência e com a principal 

fonte de abastecimento. Os agregados urbanos consomem quase o dobro de água potável, 40 

litros, enquanto que os que residem no meio rural, 21litros. Os maiores consumos verificam-se 

na Praia urbana (46 litros/ pessoa/dia), seguido de São Vicente e das outras ilhas, com 37 e 36 

litros/ pessoa/ dia, respectivamente Santo Antão apresenta o menor consumo diário per capita, 

de 15,5.  

O IDRF põe em evidência a fragilidade do país no que concerne ao saneamento. Com 

efeito, menos de metade dos agregados possui instalações e dispositivos adequados para 

eliminação de excrementos e para a higiene pessoal, ou seja, somente 45 em cada 100 

agregados possuem casa de banho com retrete. Igualmente, é visível, alguma disparidade entre 

os vários domínios de estudo. São Vicente apresenta 62% dos agregados familiares com 

instalações próprias para a defecação e higiene pessoal. Somente 25% dos agregados no resto 

de Santiago as possuem. 
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O modo de evacuação das águas residuais é outro fenómeno que merece alguma 

atenção por parte do governo e das Câmaras Municipais, visto que, mais de metade dos 

agregados evacuam tudo o que é água suja, de lavar roupa, louça, banho, entre outros, em redor 

da própria casa, contribuindo para a poluição do meio ambiente, e a exposição da população 

aos riscos de doenças infecto-contagiosas. 

A nível nacional 16% dos agregados evacuam principalmente através de fossas sépticas 

e 10% através de esgotos, sendo este último, um privilégio de 49% dos São vicentinos e 9% 

dos Praienses, os únicos domínios com este privilégio. 

Dos 100 inquiridos em São Pedro, somente 44,7% possuem casa de banho. Destes, 

22,3% possuem retrete. 

32,8%, evacuam as águas residuais através de fossas sépticas, o restante evacua em 

redor da própria casa.  

O gás já pode ser considerado uma conquista como a principal fonte de energia 

utilizada para preparar alimentos, principalmente nos centros urbanos onde, cerca de 87% dos 

agregados já o utilizam. Contudo, no meio rural, prevalece ainda a utilização da lenha como 

principal fonte de energia para preparar os alimentos, 66%, facto que ainda continua 

ameaçando a cobertura florestal e o meio ambiente. 

Dos 100 agregado familiares inquiridos em São Pedro, 65 utilizam o gaz como fonte de 

energia na preparação dos alimentos. 

Ao longo dos anos tem-se verificado uma melhoria significativa no processo de 

electrificação embora insuficiente, apenas 59% dos agregados utilizam a electricidade como 

principal fonte de energia para iluminação. 

As diferenças são bastantes notáveis tendo em conta o meio de residência dos 

agregados familiares. O meio rural é desfavorecido neste aspecto, optando pela utilização do 

petróleo e da vela, como fonte de iluminação. 

 As novas tecnologias de informação e comunicação vêm ganhando expressão nos dias 

de hoje, contribuindo para a democratização do acesso à informação, à formação e ao saber, 

facilitando o contacto entre os residentes e não residentes. 

De acordo com a percentagem de agregados que possuem rádio e televisão em casa 

podemos concluir que o rádio ainda é o meio de informação mais utilizado nesta comunidade e 

também em Cabo Verde. Dado o seu custo e a fraca cobertura da rede eléctrica, a percentagem 

dos agregados que possuem televisão é menos que a metade que tem rádio.  

Dos 100 inquiridos, 82% possui rádio enquanto que, somente 73% possui televisão. 
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A rede fixa de telefone era o único meio de comunicação oral à distância existente no 

país, até o ano 2000, antes da entrada da rede móvel.  

De acordo com os resultados do IDRF, 52 em cada 100 agregados possuem telefone 

fixo em casa, sendo esta proporção no meio urbano duas vezes superior a do meio rural, ou 

seja, enquanto 66 em cada 100 agregados urbanos possuem telefone fixo, somente 33, o 

possuem no meio rural. Relativamente à posse de telemóvel, os resultados demonstram que 

20% dos agregados tem pelo menos um telemóvel. 

Embora a posse de telemóvel seja evidente em todos os níveis de despesa, tem maior 

incidência entre os agregados residentes no meio urbano, e com níveis de despesa anual per 

capita superiores a 170 mil escudos. 

Ainda dentro do acesso às novas tecnologias de comunicação, ter um computador, 

instrumento de trabalho, que permite o acesso à informação, e formação e comunicação, 

quando ligado à Internet, é um privilégio. Somente 4% dos agregados, pouco mais de metade 

destes tem acesso à Internet. A posse deste instrumento é condicionada ao nível de instrução e 

de despesa do chefe. 

A posse do meio de transporte terrestre, indicador de bem-estar do agregado, ainda é 

privilégio de pouco mais do que um quarto dos agregados cabo-verdianos. Assim, somente 

11% possui um automóvel para o transporte da família e 12% declaram utilizar o burro como 

meio de transporte, na sua maioria agregado rural. 

Com base no indicador composto do nível de conforto, pode-se concluir que apesar de 

todos os avanço, principalmente a nível de alguns indicadores de desenvolvimento, por ex: o 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), os agregados cabo-verdianos têm um nível de 

conforto abaixo da média. Com efeito, 18% dos agregados vivem com um nível baixo e 31% 

com um nível muito baixo. Cerca de 1/3 dos agregados 36% vivem com um nível de conforto 

considerado elevado (alto-20%, ou muito alto 16%).  

Concluindo, Cabo Verde é um país de contrastes, onde existem muitas disparidades 

entre o rural e o urbano, devido a fraca gestão dos recursos e das políticas, que encontram 

viradas apenas para os grandes centros urbanos (Praia e Mindelo). Ainda, é notável uma grande 

intervenção do Estado em fazer políticas e programas que têm como objectivo melhorar o 

acesso à água potável, à electricidade, e ao saneamento básico, em S.Vicente, em S.Pedro, em 

Santo Antão, Fogo e no interior de Santiago. 
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3.1. Características Económicas 

 

3.1.1. Situação socio-económica da Comunidade de S. Pedro 

 

Segundo Xiberras (1993) o desemprego é a incapacidade de participar no mercado da 

produção. Excluir homens do mercado é a forma de rejeitá-los para fora daquilo que a 

sociedade poderá fornecê-los como o caso de bens e serviços. Essa exclusão conduz a um 

rompimento com o laço económico e o indivíduo fica assim impossibilitado de adquirir 

material económico, no caso de, alimentos básicos de que necessita. 

Isso poderá levar a uma situação de crise alimentar que afecta, na maior parte, as 

pessoas vulneráveis que não podem ter rendimentos por esforço próprio, nesse caso os velhos, 

as crianças, os deficientes e as mulheres desempregadas. Estes recebem ajuda do ICASE, do 

DSS e do PAM., o ICASE, em cooperação com o PAM, apoia as crianças nos jardins e nas 

escolas, fornecendo-lhes refeições, materiais escolares, entre outros apoios.  

A economia da ilha de S. Vicente depende do comércio e serviços, devido à escassez da 

chuva e dos recursos naturais. S. Pedro é uma comunidade que fica situada cerca de 12Km da 

Cidade do Mindelo, onde a sua população vive essencialmente da pesca. 

Neste sentido, não tem conseguido assegurar o crescimento do desemprego, reflectindo 

isso duma forma directa na situação da pobreza. 

 É uma das comunidades incluídas nas bolsas de pobreza (cf. PIDC-SP, 2002), dado que 

o rendimento mensal das famílias compostas por 5 a 7 membros é muito difícil de calcular. De 

salientar que a população vive da pesca artesanal. Neste caso, possuem uma despesa per 

capita, inferior ao limiar de 28.833$00. 

Fig.6 – Chefe de agregado familiar segundo a situação Sócio –  

 económica por sexo 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Questionário realizado em Dezembro de 2004 
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Os dados apontam que, da população inquirida, 84% do sexo masculino trabalha e 

somente 30% das mulheres trabalham. Para os dois sexos, 57% trabalham. Os restantes chefes 

de agregados, 43%, encontram-se actualmente desempregados, sendo 70% mulheres e os 16% 

homens.  

 Dos que trabalham, 47% trabalham permanentemente e 10% ocasionalmente. 

 Os motivos por que os homens não trabalham neste momento são vários e destacam-se 

alguns: idade avançada, doenças e outros acidentes. As mulheres que não trabalham estão à 

procura de emprego 

 Dos que trabalham, 40% é por conta própria, concentrados mais nos homens com 71% 

e somente 57% nas mulheres. 

 Pode-se concluir que em S. Pedro as mulheres são mais afectadas pelo desemprego do 

que os homens. 

 Daqueles que trabalham por conta própria, 11% são empregadores, ou seja, têm pessoas 

que trabalham com eles e são remunerados. 

 Relativamente à remuneração, 57% dos chefes dizem que não têm salário, ou seja, são 

pescadores e dependem do mar (ver quadro nº em anexo).  

Todos disseram a mesma coisa «dependemos do mar; não temos vencimento certo; é 

dia que o mar dá; dia muito, dia pouco; depende de época; as vezes passam até semanas sem 

nada». 

 Esta situação torna-se alarmante, uma vez que são agregados muito numerosos e que 

dependem exclusivamente da pesca. 

 Uma parte substancial, das famílias nessa comunidade vive de forma significativa, em 

situação de pobreza extrema, ou seja, estão abaixo da linha de pobreza. 

 

3.2. Caracterização Habitacional  

 

3.2.1.Regime de ocupação segundo o sexo 

 

Segundo assinala Dallari (1999), o direito à moradia constitui um direito fundamental 

do cidadão. Para ele, moradia é um lugar que deve proporcionar o conforto e a protecção 

reclamados pelo corpo humano. Mas deve também oferecer condições para satisfação das 

necessidades espirituais dos seres humanos. 
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Assim, torna-se necessário que as pessoas morem dignamente e com conforto, de modo 

que as condições da casa sejam boas. Que esteja próximo de tudo o que é indispensável para 

atender às necessidades elementares de um indivíduo ou de uma família. 

Para isso, a pessoa deve morar perto do local de trabalho, podendo assim, estar mais 

tempo com a família, descansar ou repousar e fazer alguma economia no transporte, poupando 

o rendimento. 

 

       

      Quadro nº 3 – Chefe de agregado familiar segundo o regime de ocupação por sexo 

Regime de 

ocupação 

 

Mas 

 

% 

 

Fem 

 

% 

 

Total 

Arrendada 1 2 2 4 3 

Própria 40 80 36 72 76 

Cedida 9 18 12 24 21 

Total 50 100 50 100 100 

         Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

A análise do quadro acima, confirma que 76% dos chefes moram em casa própria. Há 

um ligeiro contraste para os chefes, em casa cedida com 21% e arrendada com 3%. 

  Dos restantes 20%, 18% vivem em casas cedidas e 2% em casas arrendadas. São casas 

cedidas por parentes próximos, como pais e avós. As casas arrendadas são de pessoas que 

mudaram de residência. Quando assim acontece, significa que se mudaram para Mindelo à 

procura de melhores condições de vida. 

De realçar que a situação habitacional nos últimos tempos, tem melhorado 

consideravelmente, porque a população já se preocupa em reabilitar as casas. Aqueles que as 

não possuem, já pedem a Câmara Municipal lotes para construção. 

 

3.2.2 – Agregados familiares segundo o número de divisões da casa utilizadas para 

dormir 

 

Associado ao nível de pobreza de um agregado, temos o número de divisões que a 

casa possui e o número utilizado apenas para dormir. Isso contribui grandemente para o fraco 

acesso à higiene, devido  à grande concentração de gente por divisão. Igualmente contribui 

para o nível de miséria em que vivem os membros dos agregados em São Pedro. 
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               Quadro nº 4 – Chefe de agregado familiar segundo o número de divisões da  

                casa por sexo 

 

Sexo do chefe 

N.º de divisões  

Total 1 2 a 4 4 a 6 

Masculino 2 19 21 50 

Feminino 2 26 13 50 

Total 4 45 34 100 

                      Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

O quadro acima mostra que 45% dos agregados vivem em casas com o número de 

divisões compreendido entre 2 a 4, enquanto que somente 34% entre 4 a 6 divisões. Os 

restantes 4% vivem em casas com apenas uma divisão. 

Saliente-se que as casas são relativamente pequenas, para o número, elevado de 

membros que compõe o agregado familiar. 

         

              Quadro nº 5 – Chefe de agregado familiar segundo o número de divisões  

              para dormir por sexo                                                     

 

Sexo do chefe 

N.º de divisões para dormir  

Total 1 a 2 2 a 4 > 4 

Masculino 29 17 4 50 

Feminino 33 15 2 50 

Total 62 32 6 100 

                     Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

Verifica-se que, em média, os agregados que vivem em alojamentos com 1 a 2 

divisões, utilizam uma a duas divisões para dormir, representando 62%. 

Aqueles que utilizam dois a quatro divisões para dormir correspondem a 32% e os 

que vivem em alojamentos com mais de 4 a 6 divisões representam 34%. 

De notar que, quanto maior for o número de divisões do alojamento, maior é o 

número de divisões utilizadas para dormir, sendo assim, há mais do que uma pessoa a dormir 

no mesmo quarto. 

Relativamente ao sexo do chefe de agregado, podemos verificar que, os agregados 

familiares chefiados por mulheres têm maior incidência nos alojamentos com uma a duas 

divisões. Com efeito, 57,7% das mulheres chefiam agregados que residem em casas com 2 a 

4 divisões, em detrimento dos 42,2% verificado nos agregados chefiados por homens. 
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3.2.3. Agregados segundo a principal fonte de energia utilizada para cozer os alimentos 

 

Segundo o IDRF 2001/2002, a utilização do gaz na preparação dos alimentos já é uma 

conquista, com cerca de 63 em cada 100 agregados a utilizá-lo. No entanto, a percentagem de 

agregado familiar a utilizar ainda a lenha para cozinhar é de 33%, o que nos leva a questionar 

sobre o problema de impacto ambiental, principalmente da degradação da cobertura vegetal. 

Em Cabo Verde 87%, dos agregados no meio urbano utilizam o gaz como fonte de 

energia para preparar os alimentos, enquanto que, no meio rural apenas 31% dos agregados 

utilizam o gaz como fonte de energia na preparação dos alimentos.  

Em São Vicente, cerca de 93% dos agregados utilizam o gaz.  

Em São Pedro, os agregados familiares utilizam o gaz como fonte de energia na 

preparação dos alimentos. 

 

3.2.4. Agregados segundo a principal fonte de água utilizada 

 

A água e o saneamento são dois factores ambientais chaves para a qualidade da vida 

humana. (IDRF, 2001/2002). 

Segundo o IDRF, a água constitui um elemento essencial à vida animal e vegetal. 

Assim, o homem tem necessidade dela, em boa qualidade e quantidade que satisfaça as 

necessidades básicas, protegendo a saúde, e contribuindo para o desenvolvimento económico. 

A melhoria dos serviços de abastecimento de água contribui também para uma 

melhoria na saúde, e nas condições de vida de qualquer comunidade, dado que ajuda a 

controlar o aparecimento de doenças e previne os problemas ambientais. 

A aderência à água potável tem sido uma das prioridades das políticas públicas de 

Cabo Verde, no que tange à qualidade e quantidade necessária a uma comunidade. De acordo 

com os dados do IDRF, 76% já tem acesso à água potável.  

Em cada 100 agregados 33 já se abastecem através de ligações à rede pública de 

abastecimento; 36 abastecem-se através dos chafarizes e 8 de autotanques. Os restantes 23% 

dos agregados consomem água considerada não potável, com origens diversas e que não 

garantem a qualidade desejada. 
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           Quadro nº 6 – Chefe de agregado familiar segundo a principal fonte de água de 

uso doméstico por sexo 

Fontes de água de uso 

doméstico 

Sexo 

Total % Mas. % Fem. % 

Chafariz 40 63,5 47 48,5 87 54,3 

Poço 9 14,3 47 48,5 56 35 

Auto-tanque 14 22,2 3 3,09 17 10,6 

Total 63 100 97 100 160 100 

          Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

São Vicente é a ilha onde a distribuição da água potável é feita, na sua maioria, através 

da rede pública. Nesta conformidade, 68% dos agregados a consome água canalizada. Nesta 

ilha a maior incidência na distribuição através de autotanques, com 17% dos agregados, 

enquanto que o menor é feito através dos chafarizes, (IDRF, 2001/2002).  

São Pedro é uma das comunidades da ilha que não possui rede pública de água. Aqui a 

incidência é maior no consumo através dos chafarizes 54,3% e poços com 35%. Os restantes 

10,6%, utilizam a distribuição através de autotanques. 

Convém salientar que a maior parte dos agregados abastece-se com água das 

chafarizes e ao mesmo tempo do poço, situados muito próximos uns dos outros. As pessoas 

vão buscar a água ao chafariz a pé, o que exige uma pequena deslocação e tempo disponível 

para este precioso líquido. 

 

3.2.5. Agregados segundo a posse de casa de banho, retrete e a forma de evacuação das 

águas residuais. 

 

A existência de casas de banho com retretes nas residências ou moradias, e o modo de 

evacuação das águas residuais, são duas variáveis que podem determinar as condições de 

higiene de um agregado familiar, assim como, o nível de saneamento em que vive. 

Contribuem, também, para o conforto da família para a qualidade do ambiente, do ar que se 

respira, assim como reduz a exposição da população ao risco das doenças infecto-contagiosas. 

(IDRF 2001/2002). 

De acordo os dados do IDRF 2001/2002, em São Vicente, 62 em cada 100 agregados 

possuem casa de banho com retrete no seu alojamento. 
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Quadro nº 7 – Chefe de agregado familiar segundo a posse de casa de banho com 

retrete por sexo 

Posse de casa de banho com 

retrete 

Sexo  

Total 

 

% Mas. Fem. 

Com casa de banho 18 16 34 44,7 

Com retrete 8 9 17 22,3 

Fossa séptica 12 13 25 32,8 

Total 38 38 76 100 

           Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

Podemos verificar que, a partir destes resultados, que dos 50 agregados chefiados por 

mulheres, 12 não possuem nem casa de banho nem retrete nos seus alojamentos, enquanto que 

16 já possuem casa de banho, e 9 possuem apenas um retrete. 

Dos 50 agregados chefiados por homens, 18 têm casa de banho e 8 possuem apenas 

retrete. 

Em Cabo Verde, a maioria dos agregados familiares não dá um tratamento adequado 

às águas residuais, atirando tudo o que é água de lavar roupa, louça, banho, entre outros, em 

redor ou nas proximidades da casa, contribuindo para a poluição do ambiente. 

Em cada 100 agregados cabo-verdianos apenas 16% têm fossa séptica e 10% estão 

ligados à rede de esgotos. (IDRF, 2001/2002). 

Em São Vicente, 49%, da população reside em casas ligadas a rede de esgotos, 

atingindo metade da população da ilha, enquanto que 11% possuem a fossa séptica. Os 

restantes 40% utilizam outras formas de evacuação. 

Salienta-se que dos 100 agregados inquiridos, somente 25 possuem fossa séptica. 

Nessa comunidade, os alojamentos não estão ligados à rede de esgotos. Verifica-se que a 

maior parte da população, mesmo aqueles que possuem fossa séptica, atiram as águas sujas 

em redor da casa ou ao ar livre, pondo em risco o ambiente e a saúde pública. 
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3.2.6. Agregado familiar segundo materiais utilizados na construção da habitação 

 

Em Cabo Verde, 46% das casas são construídas com blocos de cimento, 32%, utilizam 

argamassa rebocada nas paredes, 75% delas são cobertas com betão armado, 19% com telha 

na cobertura 79%, cimento ou mosaico para pavimentar (IDRF, 2001/2002). 

Relativamente ao material utilizado na construção das paredes, os blocos de cimento 

rebocado têm maior incidência com 60%, em São Vicente. 

A nível da cobertura, em São Vicente a maior parte das pessoas reside em casas 

cobertas de betão armado com, 84%, e somente 12% em casas cobertas de telha. 

                                              

       Fig.7 – Estilos das casas em São Pedro 

 

                            Fonte: Atelier Mar 

 

Em São Pedro, 97% dos agregados reside em casas cobertas de betão armado e 6% 

reside em casas cobertas de telha e lata. As casas são na maioria inacabadas, cobertas de betão 

e que a telha e lata são utilizadas em alguma parte da casa para complementar, ou seja, 

utilizam o betão ao lado ou em simultâneo com a lata. 
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                        Fig.8 – Agregado familiar segundo o material utilizado na parede da casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

Relativamente ao material utilizado nas paredes das casas, São Pedro posui 90% com 

blocos de cimento e 9% de pedra solta. 

Segundo o IDRF, em São Vicente, 76% das casas têm o pavimento em cimento e 20% 

com mosaico. 

A comunidade em estudo, apresenta 85% das casas com o pavimento em cimento e 

15% em mosaico. 

De notar que quanto aos materiais utilizados na construção das casas, são de nível 

satisfatório, ou seja, são materiais utilizados por toda a população da ilha.  

 

3.2.7. Agregados familiares segundo a posse de electrodomésticos. 

 

De acordo com a metodologia do inquérito, foi questionada a posse de alguns 

electrodomésticos utilizados pelos agregados, como o caso do rádio, televisão, videocassete, 

DVD, frigoríficos, fogão a gaz e telemóvel. 

A maior parte dos agregados familiares em Cabo Verde, 64%, possui fogão a gaz. O 

frigorífico também pode ser considerado como um bem que os agregados têm investido, 41 

em cada 100 agregados o possui, tendo em conta a sua utilidade para a conservação dos 

alimentos. (IDRF, 2001/2002). 
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Fig.9 – Chefe de agregados familiares segundo a posse de 

electrodomésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                       Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

Com base nos dados, podemos aferir que a maior parte dos agregados, 82 dos 

agregados familiares possuem rádio e 73 possuem televisão. Esses são os electrodomésticos 

com maior destaque em São Pedro. Apenas 18 dos inquiridos não possuem aparelho de rádio 

e 27 não têm televisores. 

Dos inquiridos, mais de metade possui frigorifico, 57, enquanto que 65 possui fogão a 

gaz, 37 possui videocassetes e 8 possui DVD, electrodomésticos ainda considerados de luxo, 

porque são raros na comunidade.  

Outros instrumentos considerados de luxo, como o caso de micro-ondas, máquina de 

lavar roupa, também foram encontrados no alojamento de um dos inquiridos. 

Relativamente à fonte de iluminação, a maior parte dos agregados, 82, utiliza a 

electricidade como principal fonte de energia para a iluminação, apenas 18 utiliza o petróleo. 

Em termos de electrodomésticos, São Pedro está bem equipado, possuindo uma percentagem 

bem satisfatória dos mesmos. 

 

 

3.2.8. Agregados familiares segundo a ocupação dos tempos livre por sexo do chefe. 

 

Para avaliar o grau de ocupação dos tempos livres utilizámos as seguintes variáveis: 

música, dança, cinema, futebol, teatro e leitura. 
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No que diz respeito à ocupação dos tempos livres dos agregados familiares, essa 

comunidade possui um número muito reduzido de lugares de diversão: Praça e Placa 

desportiva. De salientar que não possui salas de teatro, cinema, salas de jogos, entre outros. 

 

Quadro nº 8 – Chefe de agregado familiar segundo a ocupação do tempo livre  

por sexo 

Ocupação do 

tempo livre 

Sexo  

Total  

 

% Mas. % Fem. % 

Televisão 14 19,7 20 36,3 34 26,9 

Dança 13 18,3 8 14,5 21 16,6 

Música 21 29,5 24 43,6 45 35,7 

Futebol 13 18,3 2 3,63 15 11,9 

Passear 10 14,0 0 0 10 7,93 

Total 71 100 55 100 126 100 

       Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

Segundo os dados do quadro acima, os chefes dos agregados familiares ocupam a 

maior parte do tempo a ouvir música com, 36%, e 27%, a ver televisão. Este último incide 

mais nas mulheres, isso porque elas ficam mais tempo em casa, cuidando dos filhos e fazendo 

trabalhos domésticos, enquanto que os homens, 8%, prefere passear. 

As outras ocupações desses agregados são a dança, com 17% e o futebol, com 12%. 

Além dessas ocupações, as mulheres acrescentam que fazem renda e bordados. Os homens, 

além de passearem, jogam o futebol, cartas, oril e outros quando não vão ao mar fazem rede e 

pequenas embarcações. 

 

      

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 
 

 

                                      Fig.10 – Uma das formas de ocupação dos pescadores 

 

                        Fonte: Atelier Mar 

 

Deve-se salientar que, S. Pedro carece de alguns lugares adequados para a ocupação 

dos tempos livres, principalmente, para a camada jovem e os pescadores, depois do dia 

passado no mar. 

 

3.2.9.Actividades culturais e recreativas realizadas na comunidade segundo os 

agregados. 

 

Sabendo que os agregados possuem poucas alternativas para ocuparem o tempo livre, 

fez-se a recolha de informações, sobre algumas actividades culturais e recreativas realizadas 

na comunidade, nomeadamente o futebol, dança, teatro entre outros. 

 

      Quadro nº 9 – Chefe de agregado familiar segundo as actividades realizadas por sexo 

Actividades 

realizadas 

Sexo  

Total 

 

% Mas. % Fem. % 

Musica 7 6,9 4 3,9 11 5,6 

Dança 44 43,5 39 38,6 83 42,7 

Teatro 16 15,8 16 15,8 32 16,4 

Futebol 34 33,6 34 33,6 68 35,0 

Total 101 100 93 92,0 194 100 

         Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 
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Os dados apontados por esses agregados, mostram que, o futebol e a dança são as 

actividades de maior incidência nesta comunidade, com 35% e 43 % respectivamente. Outras 

actividades realizadas são: a música de praça com 6% e o teatro com 16%. 

     

Fig.11 – Actividade recreativa (música de Praça): Verão 2004 

 

Fonte: Atelier Mar  

 

 

Durante a realização do inquérito, os chefes dos agregados familiares deixaram claro 

que são actividades feitas ocasionalmente, ora na escola ora na praça, recentemente 

construída. E ainda realçaram que são mais concentradas na época de Verão, devido ao 

período de férias das crianças ou também devido aos emigrantes em férias. Às vezes são feitas 

em comemoração de alguma data especial ou não da comunidade. 

É sobretudo no Verão que se fazem intercâmbios com as comunidades vizinhas (Salamansa 

e R.ª Calhau), realizando-se torneios de futebol masculino e feminino, actividades culturais, 

como teatro, dança, músicas de praça, rádio de praça, entre outras actividades recreativas. 

Outras actividades realizadas nesta comunidade são palestras feitas aos jovens e 

mulheres, cujos temas debruçam sobre a protecção materno – infantil, doenças sexualmente 

transmissíveis, HIV-Sida, droga, alcoolismo, entre outros. 

De notar que, apesar de realizarem poucas actividades recreativas e culturais na 

comunidade, quando elas surgem a adesão é bastante elevada.  
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3.2.10. Infra-estruturas a serem criadas na comunidade segundo os agregados 

familiares. 

 

Uma verdadeira participação comunitária terá sentido se a própria população 

identificar, as infra-estruturas necessárias. De igual modo, esta identificação será assim 

adequada às necessidades e adaptadas à cultura local. As infra-estruturas básicas da 

comunidade são: uma Escola do EBI, uma Unidade Sanitária de Base, um Jardim Infantil, 

uma Praça e um Chafariz. 

As mais recentes são a praça comunitária inaugurada a 02 de Julho 2002, a abertura do 

jardim infantil, baptizado com o nome de “Piduca”, inaugurado no dia 4 de Outubro de 2002. 

Iniciou com 44 crianças distribuídas por duas turmas, sendo uma com 24 crianças com 4 anos 

de idade e outra com 20 com 3 anos. De salientar que abrange quase o total das crianças de 

São Pedro em idade pré-escolar e funciona enquadrado nos objectivos do “Espaço Criança”. 

De acordo com os inquiridos, o que devia ser criado na comunidade, no sentido de 

satisfazer as necessidades culturais e recreativas, são as seguintes infra – estruturas: Cinema, 

Polidesportivo, Biblioteca e Centro-Juvenil. 

 

 

Quadro nº 10 – Chefe de agregado familiar segundo as infra-estruturas a serem 

criadas por sexo 

Infra-estruturas a 

serem criadas 

Sexo  

Total 

 

% Mas. % Fem. % 

Polidesportivo 30 36,1 28 33,7 58 34,9 

Biblioteca 19 22,8 15 18,0 34 20,4 

Centro juvenis 21 25,3 24 28,9 45 27,1 

Cinema 13 15,6 16 19,2 29 17,4 

Total 83 100 83 100 166 100 

          Fonte: Questionário realizado em Dezembro 2004 

 

Os dados apontam que 35% dos chefes dos agregados familiares querem que sejam 

criados um Polidesportivo, seguido dum Centro Juvenil, com 27%, Biblioteca com 20% e um 

Cinema, com 17%. 

Verifica-se que a maior parte dos inquiridos manifesta não existir um Polidesportivo 

adequado para as práticas desportivas, nem de Centros Juvenis. Os jovens reclamam não 

terem um lugar para ocuparem o tempo livre, nem Biblioteca e nem um Cinema. 
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Durante o inquérito, os inquiridos proporão a construção e instalação das seguintes 

infra estruturas básicas: 

 Um Centro de Saúde com um médico e enfermeiro durante todo o dia;  

 Um posto policial, uma vez que não existe um polícia no local para manter a ordem, 

principalmente aos fins-de-semana;  

 Casas ou instalações para pescadores colocarem os materiais de pesca e conviverem; 

 Um local de conservação do pescado;  

 Telefone público, visto que a maior parte dos agregados não possui telefone fixo; 

 Uma praça melhor;  

 Um campo de futebol; 

 Água canalizada entre outras. 

A população inquirida sente-se muito satisfeita em viver na comunidade, 

principalmente os mais velhos. Já os jovens destacam que se sentem bem vivendo na 

comunidade mas se encontrarem outra solução, migram para outros locais. Salientam que não 

têm nenhuma dificuldade, possuindo assim boas relações com os vizinhos, portanto, a 

convivência é satisfatória. 

A população sente-se muito próxima da cidade do Mindelo, com uma distância cerca 

de 12Km, possuindo uma estrada acessível, através da qual, deslocam-se carros para 

transporte de passageiros de todas as localidades, inclusive em permanência três “hiaces” da 

localidade no percurso São Pedro/Mindelo/São Pedro. Contudo, os chefes dos agregados, às 

vezes, não possuem dinheiro para custear o transporte, impedindo-lhes assim de tirarem o 

proveito dessa via de acesso.  

Muitas crianças ficam sem continuar os seus estudos, devido aos problemas 

financeiros dos progenitores, ficando sem e/ou apenas com a escolaridade obrigatória, isto é, 

6ªclasse.   
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Fig. 12 – Distribuição Espacial das Infra-estruturas na Comunidade Piscatória de São Pedro, São Vicente – 2004. 
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CONCLUSÕES 

 

A conclusão deste trabalho é importante, uma vez que precisamos saber o resultado final 

do mesmo. Entretanto, dada a sua natureza, os modos possíveis de abordagem e tratando-se de 

questões em matéria de população, que como sabemos é dinâmica, não o podemos considerar 

um assunto acabado. 

Verifica-se que a menor incidência da pobreza, nessa comunidade está entre os chefes de 

família com a idade compreendida entre 15 a 24 anos.  

 Relativamente ao estado civil, os solteiros e os que vivem da união de facto são os que 

apresentam a maior percentagem, com 32% e 58% respectivamente.  

Concluímos que, 59% dos chefes de agregados possuem o EBI (a maioria incompleta) e 

que a taxa de analfabetismo é de 30%, situação essa que pode contribuir para a incidência da 

pobreza nessa comunidade.  

As mulheres são as mais afectadas por esse flagelo, uma vez que, o nível de 

analfabetismo e consequentemente o desemprego onde são mais acentuados nessa camada. 

Este facto, veio concretizar as hipóteses formuladas a partida.  

Relativamente ao número de filhos, em geral, quanto menor o nível de instrução, maior 

é o número de filhos. Pode-se deduzir uma correlação entre a literacia e o planeamento 

familiar, isto é, quanto menor for o grau de instrução, maior é o numero de filhos nascidos sem 

condições de sustento. 

A situação habitacional nos últimos tempos tem melhorado consideravelmente, porque 

a população já se preocupa em reabilitar as casas. Cerca de 76% dos inquiridos possuem casa 

própria. Aqueles que não a possuem, já pedem à Câmara Municipal lotes de terreno para 

construção. 

Nessa localidade, os alojamentos não estão ligados à rede de esgotos. Somente 25 dos 

agregados possuem fossa séptica. Verifica-se que a maior parte da população, mesmo aqueles 

que possuem fossa, atira águas sujas em redor de sua casa ou ao ar livre, pondo em risco o 

ambiente e a saúde pública. 

Em S. Pedro, 97% dos agregados residem em casas cobertas de betão armado, e 6% 

residem em casas cobertas de telha e lata. Realce-se que as casas são na maior parte cobertas 

de betão e que a telha e a lata são utilizadas em alguma parte da casa para complementar, ou 

seja, utilizam o betão ao lado ou em simultâneo com a lata. 
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Estas casas não estão ligadas a rede pública de água. Portanto, a incidência é maior no 

consumo através dos chafarizes, com 54,3% e poços com 35%. Os restantes 10,6%, utilizam 

a distribuição através de autotanques. 

Cerca de 65 em cada 100 agregados possuem um fogão. Todos os inquiridos utilizam 

o gaz na preparação dos alimentos e 82%, utiliza a electricidade como principal fonte de 

energia para a iluminação. Apenas 18% utiliza o petróleo. 

Os electrodomésticos com maior incidência em São Pedro, são aparelhos de rádio, 

com 82%, e televisor, com73%.   

S. Pedro carece de lugares adequados para a ocupação dos tempos livres, 

principalmente para a camada jovem e para os pescadores, depois do dia passado no mar. 

Apesar de existir poucas actividades recreativas e culturais na comunidade, quando 

elas surgem a adesão é bastante elevada. 

A incidência da pobreza nesta comunidade, está inteiramente ligada a falta de 

emprego, sobretudo entre os jovens e as mulheres, chefes de agregados. Faltam igualmente 

infra-estruturas básicas e nota-se insuficiências na capacidade de prestação de serviços 

(Saúde, Educação, Saneamento, Água, Energia e Habitação). Nota-se que o nível de conforto 

é bastante aceitável nesta comunidade. 

Concluímos que a Comunidade de São Pedro necessita da construção e implantação 

das Infra-estruturas Sócio – Culturais e Recreativas nomeadamente: 

 Um médico permanente; 

 Um Posto policial; 

 Lugares apropriados para os pescadores colocarem os materiais de pesca; 

 Lugar de conservação do pescado; 

 Telefones públicos; 

 Uma Praça melhor estruturada; 

 Um Campo de futebol; 

 Ligação da água a rede publica; 

 Ligação a rede de esgotos; 

 Iluminação às ruas; 

 Serviços como os Correios, Bancos, Electra, entre outros. 
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