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Introdução 
 

 O presente trabalho de investigação tem por finalidade responder a um dispositivo 

regulamentar do plano de estudos de Licenciatura em Geografia ministrado pelo Instituto 

Superior de Educação. De facto, a realização de um trabalho de investigação que 

conduza à elaboração de um trabalho de fim de curso constitui um dos requisitos para a 

obtenção do grau académico de licenciatura. 

 

 Este trabalho de investigação debruça sobre “ o impacto socio-económico do 

crescimento demográfico no concelho de São Domingos (1980-2000).” 

 

 A contastação de vários problemas demográficos, sociais e económicos que 

afligem o concelho nos motivou na escolha do concelho e do tema. Esses problemas têm 

agravado as condições de vida da população local, levando a diminuir a sua participação 

efectiva nas actividades económicas. Em relação à temporização -1980-2000-, deve-se 

ao facto de ser possível em 20 anos ter uma visão tendencial do crescimento demográfico 

e do seu impacto sócio-económico. 

 

 Para a elaboração deste trabalho fizemos uso de vários métodos estatísticos e de 

análise demográfica que se assenta em fontes credíveis das instituições especializadas no 

período estipulado para esse trabalho. 

 

 Devido à importância do problema tornou-se necessário aprofundar os estudos 

sobre o mesmo ao longo do trabalho, apesar de se tratar de uma matéria vasta cujos 

limites não são fáceis de se tratar, achamos que a nossa contribuição foi de extrema 

importância.   

1.Objectivos do trabalho  

 

Com o presente trabalho pretendemos atingir os seguintes objectivos:  



 

 

 

Objectivos Gerais: 

 

- Conhecer o peso do crescimento demográfico no desenvolvimento sócio-económico de 

S. Domingos; 

- Analisar como se processa a distribuição espacial da população e dos principais 

projectos económicos e sociais a nível do concelho. 

 

 

Objectivos Específicos: 

- Caracterizar a evolução demográfica do Concelho de São Domingos; 

-     Analisar os condicionantes do crescimento demográfico do concelho de São 

Domingos; 

- Estabelecer a diferença entre o crescimento demográfico das duas freguesias do 

concelho, suas causas e seus impactos socio-económico; 

- Analisar a evolução demográfica nos últimos vinte anos; 

- Analisar a disparidade populacional entre o centro urbano e as áreas envolventes; 

-  Identificar os sectores que mais contribuíram para o desenvolvimento do Concelho;  

- Analisar os factores determinantes das diversas fases e etapas do desenvolvimento 

sócio-económico do concelho; 

- Relacionar o crescimento demográfico e o desenvolvimento sócio – económico do 

concelho; 

2. Construção da problemática de investigação 

 

Sendo São Domingos um concelho recente e extenso que tem conhecido na última 

década um desenvolvimento sócio-económico não negligenciável, não obstante os 

problemas de ordem estrutural, como a debilidade do tecido económico, das infra-

estruturas económicas e sociais de base e a pobreza, o seu desenvolvimento tem merecido 



um destaque em relação aos outros Concelhos, achamos pertinente levantar uma questão 

de partida: Qual tem sido o impacto do crescimento demográfico sobre o 

desenvolvimento socio-económico do concelho de São Domingos? 

 

Como se sabe, o ritmo do crescimento da população não tem acompanhado os 

recursos disponíveis da ilha e do concelho em particular pelo que o impacto sócio -

económico desse crescimento poderá influenciar o processo do desenvolvimento a curto e 

médio prazo.   

 

 Sem dúvida alguma que vários aspectos contribuíram para o desenvolvimento do 

Concelho. Contudo, havendo a necessidade, do ponto de vista metodológico, de 

circunscrever o nosso objecto de estudo, preferimos relevar alguns desses aspectos, 

nomeadamente a ser estudado em que podemos salientar alguns como os investimentos 

despendidos, a sua distribuição espacial e sua correlação com o crescimento demográfico 

  

Ao longo do nosso estudo vamos tentar mostrar que, para além dos aspectos 

acima mencionados, contribuíram para o desenvolvimento do concelho de São Domingos 

o melhoramento das infra-estruturas económicas, sociais e culturais, melhoramento o 

aumento do nível de escolarização da população, os investimentos públicos e privados. 

 

3. Hipóteses 

 

Para responder à pergunta de partida, levantamos as seguintes hipóteses: 

 

- O crescimento demográfico tem proporcionado o desenvolvimento sócio – 

económico do concelho e vice-versa. 

-  O centro urbano (vila de São Domingos) desenvolveu muito mais rapidamente do 

que as suas áreas envolventes, devido a maior concentração demográfica e das 

principais actividades económicas nesse centro. 



- A infra estruturação do concelho tem desenvolvido bastante de forma a corresponder 

a exigência do crescimento demográfico. 

- A elevação de São Domingos a categoria de concelho deve-se principalmente ao 

crescimento demográfico verificado nas últimas décadas.  

4. Justificação da escolha do tema 

 
 O Município de S. Domingos é um dos mais novos do país e que após a sua 

evolução a Concelho conheceu uma dinâmica crescente no seu desenvolvimento tanto em 

termos económicos, como sociais, culturais e de infra-estruturas. De facto, a existência de 

um poder local autónomo parece ter permitido que as políticas públicas tivessem maior 

impacto sobre as condições de vida das populações. Aliado a este facto, não poderemos 

esquecer que, quando as freguesias de S. Nicolau Tolentino e Nossa da Luz estavam 

integradas no Concelho da Praia, a demanda da cidade da Praia dificultava a canalização 

de investimentos para as zonas rurais. 

 

 O estudo desta natureza justifica-se plenamente, visto ser uma das grandes 

preocupações da actualidade, em que de um modo geral os governos internacionais, o 

governo nacional e o próprio poder local (o município) em particular tentam encontrar 

um desenvolvimento integrado
1
 capaz de harmonizar as actividades económicas e as 

questões sociais no concelho e na ilha em geral. Devido a complexidade das relações 

entre a população e os recursos e entre população e actividade económica. 

 

 Essa complexidade deve-se a grande fragilidade económica do concelho e do país 

em geral provocado pela escassez de recursos naturais, má distribuição das infra – 

estruturas básicas, intensificação da desertificação, secas prolongadas, grande 

dependência do financiamento exterior o que têm diminuindo o nível de vida da nossa 

população.  

 

                                                
1 Esta concepção concede o desenvolvimento como um processo integrado da evolução dos diferentes 

sectores de actividades económicas e domínios sociais.  



 “São Domingos, para além de ser um dos municípios mais novos do país, é o que 

apresenta, em termos económicos e sociais, mais desvantagens comparativas”( 

INE;2000)  

 

Assim, o presente trabalho de investigação propõe-se analisar os principais 

factores explicativos do desenvolvimento sócio – económico de S. Domingos traduzido 

na sua distribuição espacio – temporal colocando, contudo, o acento tónico no 

crescimento demográfico. 

 

 Essa problemática nos motivou a escolher o tema que ora se apresenta. Uma vez 

que um trabalho como este é sempre um desafio, é algo que nos move em direcção do 

esclarecimento do que tem acontecido no concelho nas últimas décadas. Ainda queremos 

contribuir para o aprofundamento do estudo demográfico do Concelho através da análise 

aprofundada de dados estatísticos existentes e relacionar o crescimento demográfico com 

o desenvolvimento sócio económico como sendo factores interdependentes no 

desenvolvimento do concelho de São Domingos. 

 

5. Variáveis ou indicadores 

 

 Demográficas: 

     - Crescimento demográfico 

     -Distribuição espacial 

     - Movimentos migratórios  

     - Crescimento natural (natalidade e mortalidade) 

     - Estrutura etária e por sexo  

     - Densidade populacional  

                

Educacionais: 

-Nível de instrução  

-  Taxa de escolarização no EBI e no ES 

- Taxa de sucesso 



- Analfabetismo 

- População escolar 

 

Sócio – Sanitárias  

-  Taxas de mortalidade, 

-  Natalidade 

-  Condições de habitabilidade 

-  Acesso à água e a energia, 

-  Infra-estruturas de saúde existente 

 

Económicas:  

- Emprego 

- Distribuição da população activa 

- Taxa de emprego e desemprego 

- Desemprego por faixa etária 

- Principais actividades económicas 

- Infra-estrutura   

                       



 

Capítulo 1.  Fundamentação Teórica e Metodológica 

1.1. Fundamentação teórica 

 

 Inserindo-nos no quadro da tradição da Geografia de assentar a sua análise na 

forma como as sociedades humanas apropriam-se do espaço natural socializando-o, seja 

na perspectiva de o dominar para dar vazão às suas necessidades, seja sua interacção com 

o meio pretendemos analisar o desenvolvimento sócio-económico de São Domingos 

procurando apreender como os conglomerados humanos, no tempo, apropriam e 

distribuem-se pelos diferentes espaços e, por outro, como o crescimento demográfico 

condiciona ou é condicionado pelo desenvolvimento sócio-económico. 

 

 De facto, pretende-se perceber se, no quadro do Concelho de S. Domingos, o 

crescimento demográfico e, por conseguinte, a maior oferta de mão-de-obra constitui um 

factor de crescimento e, por outro, se os investimentos consentidos, públicos e privados, 

têm sido uma condicionante do próprio desenvolvimento demográfico ou ainda se 

estaremos a verificar uma mútua determinação.  

  

Do ponto de vista teórico, pretendemos alicerçar a análise na tradição da 

Geografia Humana, nomeadamente a formulada por Fernand Braudel, permitindo captar 

e surpreender as diferentes causalidades histórico-geográficas explicativas da dinâmica 

transformacional de uma sociedade ou de espaço social, no quadro de uma perspectiva 

histórica, por conseguinte, diacrónica. 

  

De modo a encontrar um certo equilíbrio entre o crescimento populacional e os 

recursos disponíveis e consequentemente o desenvolvimento unificado do espaço 

humanizado, são várias as teorias demográficas e sócio – económicas apresentadas por 

vários pensadores de épocas diferentes que de seguida apresentamos as principais: 

 

 

 



 

 

 

1.1.1. A Teoria Malthusiana 

 

“Preocupado com os problemas socio-económicos (desemprego, fome, êxodo rural, 

rápido aumento populacional) Robert Malthus expôs sua famosa teoria (anti-natalista e 

conservadora) a respeito do crescimento demográfico”.(Bandeira L. Mário – 2004 

“Demografia objecto teóricas e modelos” Ed. Copy right by Escolar – Lisboa. 

 

Segundo Thomas Robert Malthus os problemas que afectavam o seu país eram causados 

pelo excessivo aumento da população principalmente dos mais pobres. Para fazer face a 

essa situação Malthus propõe a redução e o controle da natalidade, sendo que o referido 

controlo deveria basear-se na sujeição moral do homem (casamentos tardios, abstinência 

sexual, etc.). Sua tarefa é, portanto, nitidamente anti – natalista e conservadora. 

 

Thomas Robert Malthus baseou a sua teoria em dois princípios: 

 

- A população cresce segundo uma progressão geométrica (2,4,8,16…) enquanto que os 

recursos, mesmo nas condições mais favoráveis, crescem segundo uma progressão 

aritmética (1,2,3,4…) não acompanhando o crescimento demográfico. Para Malthus, a 

fome e a miséria eram resultantes dessa desproporção.  

 

1.1.2. Os Neomalthusianos “Francis Place e Jean Baptiste Say” 

 

Os neomalthusianos ou alarmistas consideram o elevado crescimento demográfico 

como o principal responsável pela pobreza nos países. Para os neomalthusianos a solução 

estaria na implantação de políticas oficiais de controlo de natalidade mediante o emprego 

de anticoncepcionais e enceramento das fronteiras para poder evitar entradas de 

população. 

  



 No livro “ilustração e provas do princípio da população” publicado no ano 1822, 

Francis Place defende uma posição menos radical do que a de Malthus defendendo que 

quando maior for os números de trabalhadores da industria e do comercio, os salários se 

tornam reduzidos e consequentemente as condições de vida pioram. Francis defende 

ainda que o limite da idade dos casamentos quanto mais jovem for maior probabilidade 

de conduzir à felicidade terá e que se deve limitar os nascimentos. 

 

 Um outro contemporâneo de Francis Place, Jean Baptiste Say defende a mesma 

ideia dizendo que o Homem ao contrário dos outros animais, tem capacidade para auto-

regular a sua espécie, através do controle dos nascimentos em equilíbrio com a produção 

dos recursos. E acrescenta que, o que tem acontecido é um descuido do homem e a 

solução passaria necessariamente pela redução dos nascimentos.  

1.1.3. Os Reformistas ou Marxistas 

 

Os reformistas defendem a adopção de profundas reformas sociais e económicas 

para superar os graves problemas do Terceiro Mundo. A redução do crescimento viria 

como consequência de tais reformas. Eles citam o exemplo dos países desenvolvidos, 

cuja redução do crescimento só foi possível após a adopção de reformas socio-

económicas e consequentemente a melhoria do padrão de vida das suas populações. 

  

  Apesar destas teorias se justificasse a pobreza com o resultado directo do 

desajustamento populacional, ao longo deste trabalho não vamos utilizar na integra esses 

pressuposto porque achamos que a pobreza existente é fruto de um conjunto de factores, 

nomeadamente o crescimento populacional acentuado, a situação geográfica, a carência 

de recursos naturais e humanos, a descentralização do poder político que retardou a 

chegar ao concelho (1993) e a própria história do concelho.  

 

Para além  destas correntes, diversas personalidades opinaram de ponto de vista 

diferente sobre a problemática do crescimento demográfico. 

 



- O economista e historiador Ester Boserup, ao contrário de Malthus, afirma que a 

população, mais precisamente a densidade da população, é o factor de progresso 

económico; “a população não é determinada pela riqueza mais sim determina-a graça à 

pressão criadora que gera”
2
 

 

-Diderot diz que deve haver um aumento demográfico para que a produção das 

riquezas ou bens em qualquer país se aumente (não haverá riqueza sem população). 

 

-Adolphe Landory, afirma que para evitar o envelhecimento da população e evitar 

o risco de despovoamento há que alterar os comportamentos em matéria de procriação e 

adoptar um novo regime demográfico para renovar a população. A renovação da 

população consiste em aumentar o ritmo da natalidade e diminuir a mortalidade nesse. 

 

No que diz respeito a distribuição espacial da população fundamentamos com as 

ideias do Peirre Georg (1974) quando refere que “ uma geografia histórica – 

demográfica faz aparecer em cada época áreas de estabilização e de crescimento 

demográfico desigual segundo os períodos de desenvolvimento…”
3
  

   

  No que tange à política do crescimento populacional, ciente dos seus efeitos 

económicos e sociais, iremos propor o pressuposto defendido pelos Reformistas ou 

Marxistas que propõem a adopção de reformas sociais e económicas para superar a 

pobreza e consequentemente a melhoria de condições de vida da população e a redução 

do crescimento demográfico para melhor desenvolvimento do concelho.  

 

 A realização deste trabalho será feita a luz de vários pressupostos teóricos que se 

adaptam melhor à compreensão da realidade do concelho em estudo tendo igualmente 

como suporte outras ciências que, num quadro interdisciplinar, poderão melhor ajudar na 

interpretação dos problemas de investigação. 

                                                
2 Citado por - VÉRON, Jaques, Trad de Cordeiro N. Miguel (1994,1996) – “ População e 

Desenvolvimento, ed. Gráfica Europam,- Mira – Sintra, Portugal;  
3 Citado por ARAÚJO, Manuel G. Mendes (1997) “Geografia dos povoamentos, assentamentos humanos 

rurais e urbanos”- Ed copyright, livraria universal UEM Maputo, Moçambique.   



 A percepção de um crescimento acelerado da população relativamente aos 

recursos disponíveis faz surgir inúmeros problemas, nomeadamente no que tange à 

qualidade de vida da população e o processo de desenvolvimento local.  

 

 Esses pressupostos teóricos, servindo de base, permitem melhor compreensão de 

politicas da população na estratégica de desenvolvimento unificado da ilha e do concelho 

em particular. 

 

 

 

 

1.1.4. Conceitos e definições 

 

No quadro do presente estudo, os conceitos seguintes serão utilizados e para uma 

compreensão de seu significado no contexto da abordagem teórica retida para este estudo, 

propõe-se que eles sejam definidos. 

 

Crescimento da população é definido pelo o aumento total da população resultante da 

soma algébrica do crescimento natural e o saldo migratório durante um determinado 

período do tempo. 

 

 Crescimento natural é a diferença entre o número de nascimento e o número de óbitos 

num conjunto da população num determinado período.  

 

Natalidade é um fenómeno demográfico que se faz referencia ao nascimento no seio de 

uma população num determinado tempo. 

 

Fecundidade – faz referencia ao nascimento no seio de uma sub - população a das 

mulheres na idade de procriar(15-49 anos). Ela é o resultado da fertilidade que é a 

capacidade ou aptidão a ter criança viva. 

 



Esperança média de vida é o número de anos que um indivíduo tem possibilidade de 

viver. 

 

Mortalidade é um fenómeno demográfico que refere ao número de falecimento no seio 

de uma população num determinado período. 

 

Morbilidade – refere-se a frequência de doenças numa população. 

 

Migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, podendo ali fixarem ou 

não uma residência. 

 

Saldo migratório resulta da diferença entre emigração e imigração;  

 

Emigração é a saída de pessoas de um lugar (pais ou região) para outro. 

 

Imigração é a entrada de pessoas num determinado lugar (pais ou região). 

 

População activa conjunto de indivíduos com 14 e mais anos de idade e que constituem 

mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços, na situação de empregados 

ou desempregados  

1.2. Fundamentação Metodológica 

 

 Em termos da metodologia, o nosso trabalho vai assentar-se predominantemente 

em investigação documental e bibliográfica, fazendo-se recurso à consulta de 

documentação disponível na Câmara Municipal de S. Domingos e demais centros de 

documentação que visa recolher dados relevantes para a caracterização sócio-económica 

e demográfica do concelho. De igual modo, foram realizadas entrevistas aprofundadas a 

responsáveis dirigidas a entidades públicas e privadas no Concelho e a personalidades 

que vivenciaram o tão falado desenvolvimento, isto porque pensamos que é importante a 

história oral na elaboração do nosso trabalho.  



  

 Numa primeira fase do trabalho foram feitas uma revisão bibliográfica recorrendo 

a consulta de documentos disponíveis na Câmara Municipal do São Domingos e no 

Instituto Nacional de Estatística, depois elaboramos e aplicamos entrevista a diversos 

responsáveis dos pelouros da Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de 

São Domingos. Também elaboramos e aplicamos um questionário a diversas associações 

comunitárias existentes no Concelho porque achamos que essas associações têm 

desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento do concelho.  

 

 



 

Capitulo I. Enquadramento geral do Concelho de São Domingos 

 

  1.1 Resenha histórica 

 

 A elevação de São Domingos à categoria de concelho remota de Dezembro de 

1993, data da publicação da lei numero 967I/V/93, no suplemento ao B.O, I série. 

 

«A criação deste concelho há muito que já vinha sendo reclamada pela população 

local. Os motivos que estiveram na base da criação deste concelho prendem-se com a 
necessidade do desenvolvimento local e também corresponde à necessidade sentida desde 

o início da década de 80, no sentido de se encontrar uma solução administrativa para o 

Município da Praia, dado o grande número das freguesias (Nossa senhora da Graça, 

Santíssimo Nome de Jesus, São João Baptista, Nossa Senhora da Luz e São Nicolau 
Tolentino), extensão territorial, o número elevado de habitantes e a fragilidade das 

estruturas municipais para fazerem face à complexidade dos problemas existentes» 

(CMSD S. Domingos por dentro e por fora, nº1.Março 1999).   

 

 Há que realçar ainda que São Domingos integrava o Município de Praia, desde a 

última grande intervenção legislativa sobre a divisão administrativa do país, ainda na 

época colonial. Com sua criação o concelho de São Domingos passou a possuir assim 

duas freguesias, a de Nossa Senhora da Luz e São Nicolau Tolentino.  

 

«Inicialmente, São Domingos era constituído pelas grandes propriedades dos 

morgados da ilha de Santiago. Com os ataques constantes dos piratas, na então 

cidade de Ribeira Grande, surgiram as primeiras casas dos grandes proprietários 

em São Domingos» (CMSD, São Domingos Por dentro e Por Fora – publicação 

trimestral nº 5). 

 

 

 A freguesia de Nossa Senhora da Luz foi a detentora da matriz da primeira vila de 

Cabo Verde. Segundo o relatório sobre a criação do concelho de São Domingos “ em 

1462 o rei de Portugal criava na ilha de Santiago duas capitanias: a dos Alcatrazes, 

situada no lugar hoje denominado Baía e a de Ribeira Grande, hoje Cidade velha. 

 



«A dos Alcatrazes, doada a Diogo Gomes, teve duração breve, por ser de 

terreno salgadios, impróprios para a cultura, passando, em1515, a sede para a 
Praia Negra, Cidade da Praia.  

 

A Baía de Alcatrazes – de acordo com o mesmo documento – conheceu 

um intenso movimento nos anos de povoamento; testemunham nos restos 
do templo de nossa Senhora da Luz, que detêm talvez o primado dos 

monumentos históricos de Cabo Verde. Todavia, parece que em 

consequência do homicídio de um funcionário, a sede da capitania do 
norte foi transferida nos primeiros anos de 1500 para a Praia Negra e a 

vila foi salgada.» (MAI, Novembro 1993). 

 

 Não tão próspera como Ribeira Grande, Alcatrazes já era conhecida por vila, 

segundo alguns autores. Segundo Senna Barcelos “posteriormente a Ribeira Grande, 

sede da capitania do sul, se estabeleceu o povoado dos Alcatrazes, na actual freguesia de 

Nossa Senhora da luz, próximo ao seu posto principal do Praia Baixo. Porém, Alcatrazes 

não foi tão próspera como Ribeira Grande e por volta de 1770 deu-se a ruína deste vila 

devido à grande seca deste anoCMSD, op.cit 1999.)   

 

 Quanto à freguesia de São Nicolau, devido à transferência da sede para São 

Domingos continuou a ser povoado, dada a sua grande potencialidade agrícola. Ainda, 

esta freguesia albergou a primeira comunidade dos Jesuítas que permaneceram em Cabo 

Verde. 

 

 

 1.2 Situação Geográfica do concelho 

 

 A ilha de Santiago pertence ao conjunto das ilhas de sotavento, sendo a maior de 

todas as outras do arquipélago, e localiza-se a sul do país, entre os paralelos 14º 50´e15º 

N e os meridianos 23º 20´e 23 50´W de Greenwich. A sua área corresponde a 991 km2, 

representando cerca de 25 % da área total do arquipélago. A ilha de Santiago está 

dividida, administrativamente, em seis concelhos e onze freguesias. 

 

 O Concelho de São Domingos fica situado, entre os concelhos de Santa Cruz e da 

Praia e é limitado no litoral pelo mar. Estende – se, no sentido este-oeste, desde a 

povoação de Praia Baixo até a zona de Loura. 



 

 Tem uma área total de 134,5 Km2, distribuída pelas freguesias de nossa Senhora 

da Luz (77,5 Km2) com sede em Milho Branco e São Nicolau Tolentino (57 Km2), com 

sede na vila de São Domingos. 

 

 Dos seus 13320 residentes no ano 2000, segundo o censo de população e 

habitação de 2000, 11434 (87%) residem em comunidades rurais, e apenas 1575 residem 

em centros semi-urbanos, o que demonstra a elevada ruralidade do concelho.  

                                                           

1.3 Aspecto Climatológico  

 

 Em conformidade com o arquipélago em geral, o concelho de São Domingos tem 

um clima árido, registando duas principais estações: a estação seca ou o “tempo da brisa” 

que é a mais longa, mais fresca, com o predomínio dos ventos alísios e que começa 

normalmente, no mês de Dezembro e termina no mês de Junho; a estação de chuvas ou o 

“tempo das aguas” que compreende os meses de Agosto a Outubro e está sob a influencia 

de F.I.T., enquanto que os meses de Julho a Novembro são considerados de transição. 

 

 A aridez do clima acentua-se à medida que se avança para o litoral. As 

precipitações registam-se no “tempo das águas”, normalmente com duração de algumas 

horas ou mesmo dias e caracterizam-se por serem de carácter torrencial e costumam 

arrastar solos aráveis e destruir infra-estruturas agrícolas e de conservação de solos. 

 

 Quanto ao período de seca é mais prolongada, regista-se notável decadência na 

economia local e mesmo nacional, visto que cerca de 90% da população do concelho vive 

de agricultura e pecuária. 

 

 A temperatura média anual é de aproximadamente 22ºC, nos meses mais frios e 

26ºC, nos meses mais quentes.  Regista-se ainda a influencia dos ventos alísios do 

Nordeste, Monção do Atlântico Sul e o Harmatão, sendo este último a causa da bruma 



seca. Consoante a altitude, as zonas agro-ecológicas são classificadas em áridas, semi – 

áridas, sub-húmidas e húmidas. 

 

1.4 Aspectos Geomorfológicos e Geológicos  

 

 De acordo com M. Monteiro Marques (1990), na ilha de Santiago da República de 

Cabo Verde, consideram-se sete unidades geomorfológicas, nomeadamente: achadas 

meridionais (I); maciço montanhoso do Pico de Antónia (II); Planalto de Santa Catarina 

(III); Flanco Oriental (IV); Maciço Montanhoso de Malagueta (V); Tarrafal (VI); 

Flanco Ocidental (VII). 

 

 A altitude média da ilha é de 278,5 metros, sendo a altitude máxima de 1392 m 

(Pico da Antónia). A sul destaca-se uma série de achadas escalonadas entre o nível do 

mar e 300-500 m de altitude. A oeste, o litoral é normalmente escarpado e, a leste, é 

baixo e constituído por achadas. 

 

“No centro da ilha localiza-se um extenso planalto e erguem-se, respectivamente, os 

maciços montanhosos do Pico de Antónia e de Malagueta, cujo cimos ultrapassam os 

1000 m.”( ISE-RCG, Vol. I. Nºs 1, 2 e 3- 2004). 

 

“ O concelho de São Domingos insere-se dentro das características da ilha de 

Santiago, com vales, achadas e elevações de origem vulcânica, sendo as rochas 

basálticas com intercalações de piroclásticos, como a formação geológica 

predominante”( Borges,2002). 

 



Capitulo II. Análise demográfica – crescimento, estrutura e distribuição 

espacial da população no concelho 

 

 A introdução deste capítulo permitirá melhor compreensão do tema, uma vez que 

são inúmeros os impactos socio-económicos que podem eventualmente ser ou estar em 

correlação com o crescimento demográfico.  

 

 O crescimento demográfico assim como a estrutura e a distribuição espacial da 

população constituem um dos problemas actuais que é cada vez mais difícil de solucionar 

nos países subdesenvolvidos que carecem de recursos e que são incapazes, por si sós, de 

garantir adequadas condições de vida às respectivas populações, devido designadamente 

à existência de um grande desequilíbrio entre o ritmo de crescimento demográfico e o 

crescimento económico. 

2.1 Crescimento demográfico do concelho 

 

        Gráfico n.º 1 

        Fonte: INE 
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O crescimento demográfico depende, antes de tudo da diferença entre os nascimentos e 

os falecimentos (movimento natural) e das entradas e das saídas de indivíduos no 

Concelho (saldo migratório), não de uma forma isolada mas sim combinadas entre si. 

 

“Desde 1950 o crescimento da população de Cabo Verde tem sido contínuo. O período 

entre 1950 e 1970 conheceu um crescimento médio anual de 3% contrastando com o 
crescimento negativo da década de quarenta que foi afectada pelos efeitos da fome e 

epidemias sobre a população. 

Na década de 1970-1980, apesar dos fluxos crescente da emigração, a taxa média de 
crescimento também foi positiva, cerca de 1%, embora menor que na década anterior. De 

1980 a 2000 a taxa média de crescimento da população quase que triplicou em relação às 

duas décadas anteriores, situando-se em 3% entre 1980-1990 e 2,4 % entre 1990-2000”( 

DGP, Política Nacional de População) 

  

 A população da ilha de Santiago tem tido um crescimento contínuo ao longo dos 

anos, sendo que, a partir de 1980 até o ano 2000, a população desta ilha cresceu 

rapidamente, passando de 145957 para 236352 habitantes, correspondente a 54.4% da 

população residente no país (censo 80 e 2000), apesar do país registar no início dos anos 

80 um saldo migratório do país bastante elevado. 

 

Quadro nº1. Evolução da população de S. Domingos entre 1980 e 2000, por 

freguesias 

 

 

 

 

 

 

População 

residenteAno  

1980 1990 2000 

Ilha de Santiago 145957 175691 236627 

São Domingos  11117 11526 13320 

N. S. Da Luz 3310 3854 4590 

S. N. Tolentino 7807 7672 8715 



 

 O Concelho de São Domingos inserido nesta ilha não fugiu à regra, demonstrando 

um contínuo aumento da população. Houve um aumento da população no Concelho de 

11117 habitantes no ano 1980 para 11526 habitantes na década de 90 e 13320 no ano 

2000 (cf. quadro 1). Utilizando a fórmula do ritmo de crescimento proposto por Manuel 

Nazaré (crescimento contínuo) verificamos que o ritmo do crescimento médio anual da 

população foi de aproximadamente de 0,4% entre 1980 e 1990, um crescimento muito 

abaixo da média da ilha que foi de 3,1%. Esse lento crescimento deve-se principalmente à 

diminuição da população verificado na freguesia de S. Nicolau Tolentino de 7807 para 

7672 habitantes (quadro1). De 1990 para 2000, o ritmo do crescimento populacional 

aumentou e a taxa de crescimento médio anual da população foi de 1,5%. 

 

 Durante o período em estudo o ritmo de crescimento médio anual da população 

no concelho de São Domingos foi de 1,8 %. Esse ritmo de crescimento em termos 

percentuais é insignificante mas, se for comparada com o nível do desenvolvimento do 

concelho pode-se caracteriza-lo com um crescimento demográfico rápido. 

 

 Perante esse ritmo, o poder local tem criado vários programas que visem melhorar 

as condições de vida das populações designadamente no domínio social, da saúde, da 

educação e acesso as serviço básicos, possibilitando a criação de empregos e 

incentivando o investimento privado (ver o quadro nº 3 no anexo). 

 

 Todavia, este crescimento não foi uniforme para ambas as freguesias. Através do 

quadro nº1 podemos ver que o crescimento demográfico na freguesia de São Nicolau 

difere muito da freguesia de Nossa Senhora da Luz, a justificá-lo pode-se aduzir o 

comportamento diferenciado dos fenómenos demográficos (natalidade, mortalidade e 

migrações) condicionado pelas condições socio-económicas, as características 

geográficas dessas localidades e intensidade do processo de desertificação que são, de um 

modo geral, principais factores que condicionaram esse crescimento. 

 



 É de realçar que o crescimento populacional registado na última década (1.5%) 

deve-se principalmente ao aumento da população na freguesia de São Nicolau Tolentino 

que cresceu na ordem de 1043 habitantes, por proporcionar melhores condições de 

habitabilidade (principal centro económico do concelho) e também por possuir melhores 

condições naturais do que a outra freguesia. 

 

 Por outro lado esse crescimento tem proporcionando a freguesia de São Nicolau 

Tolentino um maior desenvolvimento em infra-estruturas e serviços do que a freguesia de 

nossa senhora da luz, uma vez que, o aumento da população nesta freguesia exige maior 

investimento sócio para cobrir as necessidades populacionais que são maiores.  

 

 

 

 

 

Quadro nº2: Evolução Nascimento, óbitos e o crescimento natural de São Domingos 

(1980 -1990- 2000) 

Anos 1980 1990 2000 

Nascimento 357 246 209 

Óbitos  86 47 63 

Crescimento Natural 271 199 146 

Fonte: INE – Estatísticas Vitais e GEP/Ministério de saúde, Estatísticas da Mortalidade, 

 Praia (1996 - 1999); registo civil do concelho 

 

 Um dos principais factores demográficos responsáveis por este crescimento é o 

crescimento natural positivo que continua a ser um elemento preponderante, uma vez que 

o número de nascimentos tem sido superior aos óbitos durante todas as décadas (ver o 

quadro 2), apesar do decréscimo que se tem verificado nas últimas décadas.  

 

 Da análise do quadro nº2 constata-se que os nascimentos tendem a diminuir no 

concelho passando de 357 na década de oitenta para 209 no ano 2000. Em relação aos 

óbitos há uma ligeira diminuição (ver o quadro nº2). 



 

 No entanto esse crescimento poderia ser ainda mais acentuado se o saldo 

migratório (diferença entre as entradas e saídas de pessoas) do Concelho não fosse 

negativo que, segundo o Censo 2000 para as Migrações (INE), se deve à ruralidade e 

grande dependência da emigração do concelho. O movimento migratório é um outro 

acontecimento demográfico que tem condicionado muito o crescimento demográfico no 

Concelho constituindo uma variável importante na redução do crescimento populacional. 

A percentagem da população que emigra para o outro concelho é de 5.8% enquanto que a 

entrada é apenas 1.6%.Por isso, São Domingos é um dos maiores “fornecedores” de 

migrantes (29%) do país, com um saldo migratório negativo de menos 22982 (censo 

2000) que para além dos factores mencionados se deve a grande fragilidade económica 

do concelho.  

  

  Para além destes factores a taxa de natalidade e a fecundidade que teremos 

oportunidade de abordar mais para frente tem diminuído de forma expressiva nas últimas 

décadas condicionando muito o crescimento demográfico do concelho. 

 

 

2.1.1 Taxa de Crescimento natural  

 

Quadro Nº3. A taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa global de fecundidade da 

década de 80, 90 e do ano 2000 no concelho de S. Domingos 

      Fontes: INE 

  

 Iremos tratar nesta alínea os fenómenos demográficos (natalidade, mortalidade) e 

os seus indicadores (fecundidade, taxa bruta da natalidade e taxa bruta da mortalidade) 

Anos  1980 1990 2000 

T. Natalidade 32.1 ‰. 21.3‰ 15.7‰ 

T. Mortalidade 7.7‰ 4‰ 4.7‰ 

Taxa global de fecundidade 149,9‰ 143,9 73,4‰ 



porque achamos pertinente a sua análise detalhada para uma melhor compreensão do 

crescimento demográfico que se tem verificado no concelho. 

A. Natalidade 

 

 Da leitura do quadro nº 3 depreende-se que a taxa de natalidade no concelho 

diminui mais de 50%, passando de 32.1‰ no ano 1980 para 15,7‰ no ano 2000 e neste 

mesmo ano a taxa bruta da natalidade no concelho foi de 33‰, isso apesar de uma 

pequena oscilação em termos absolutos do número de mulheres em idade de procriar, 

2381mulheres em 1980, passando para 2846 mulheres no 2000 segundo os dados 

censitários. 

 

 Essa diminuição deve-se principalmente à quebra contínua dos números de 

nascimentos fruto de um aumento do nível de instrução, entrada progressiva das mulheres 

no mundo laboral e do aumento do nível de intrusão da população feminina do concelho 

como nos mostra os dados censitários. 

 

B. Fecundidade  

 

 No que tange à fecundidade só nos é possível fazer uma análise de taxa global da 

fecundidade dos anos 1980 e 2000. 

 

 De acordo com Tavares, « Em Cabo Verde a intensidade de fecundidade foi 

sempre alta, não obstante a tendência para o seu decréscimo, passando de 6,32 filhos 

por mulher em 1980, para5,64 em 1990 e 4,6 para o ano 2000.» 

  

  A taxa global da fecundidade a nível nacional situa – se por volta de 123,2‰. A 

nível da ilha, no ano 2000 era de 132,6‰, superior à média nacional.  

  

 A fecundidade é um fenómeno demográfico sujeito à mudanças no tempo e no 

espaço devido a factores sócio-económicos, culturais, políticos, demográficos, históricos 



e geográficos, tais como o nível de instrução, políticas demográficas existentes (a 

existência ou não de controlo da natalidade), ruralidade e a própria estrutura da 

população. 

  

 A nível do concelho em estudo a taxa da fecundidade no ano 2000 era de 73,5 ‰ 

muito abaixo da média da ilha, mostrando assim uma grande quebra em relação ao ano 

1980, como nos mostra o quadro nº3.   

C. Mortalidade 

 

  A mortalidade é um fenómeno condicionado por diversos factores intrínsecos e 

extrínsecos ao indivíduo, dependendo das suas características físicas, biológicas e do 

meio circundante.  

  

 No concelho, a taxa da mortalidade tem vindo a diminuir, apesar de um ligeiro 

aumento na última década como nos mostra o quadro nº3, facto que contribuirá para um 

significativo aumento do ritmo de crescimento natural e consequentemente o aumento da 

população. 

  

 A taxa bruta de mortalidade no concelho no ano 2000 era de 4,5 ‰ o que mostra 

o baixo nível de mortalidade geral e reflexo da estrutura etária jovem da população. Essa 

diminuição da mortalidade deve-se à intervenção conjunta de factores como melhoria nas 

condições higiénicas e sanitárias, nas condições gerais de saúde da população, do nível de 

informação e educação, o que mostra uma melhoria da qualidade de vida que se tem 

aumentado paulatinamente no concelho, apesar de existir ainda uma certa carência á nível 

de saúde.       

 

Quadro nº 4. Evolução dos e óbitos segundo sexo no concelho (1996-2000) 

 1996 1997 1998 1999 2000 

 HM H M HM H M HM H M HM H M HM H M 

Óbitos 47 27 20 60 28 32 65 38 27 52 26 26 63 31 32 

Fonte: GEP/Ministério de saúde, Estatísticas da Mortalidade, Praia (1996-1999)                        



 

 O quadro nº 4 representa a evolução dos óbitos por sexo no período entre 1996 – 

2000, através desse quadro, constatamos que, de um modo geral, o número de óbitos no 

concelho é relativamente baixo tendo o número mais elevado de óbitos sido registado no 

ano 1998. Numa análise do número de óbitos por sexo, os dados nos mostram que, de 

facto, a mortalidade é um fenómeno diferencial em razão do sexo tendo maior incidência 

no sexo masculino, o que tem acontecido no concelho como pode ser constatado no 

quadro nº 4. 

  

Em relação a taxa de mortalidade infantil no concelho, não nos foi possível 

analisar, dado a inexistência de dados estatísticos sobre este fenómeno, os e dados que 

existem estão agrupados ao  concelho da Praia. 

 

2.2 Migrações  

 

 

“As migrações têm constituído, desde os tempos mais remotos, uma forma de 

resposta do Homem às condições mais adversas dos locais em que vive, ou à procura 

de outras que ofereçam melhores perspectivas de vida» (.Duarte e Outros, 1997)    

  

 As migrações são condicionadas quer de forma individual e/ou colectiva quer 

pelas condições das áreas de residências e pelos atractivos reais ou imaginários das áreas 

de chegada. Contudo, a migração contribui para o melhoramento sócio-económico mas 

também exerce forte influência sobre os indicadores demográficos como a fecundidade e 

natalidade. 

 

 “Em Cabo Verde, a emigração começou, segundo o historiador António Carreira, 
entre os finais do século XVII e princípio do século XVIII. Devido à adversidade 

climática, aliada às conjunturas políticas e económicas muito adversas ao longo dos 

tempos, os cabo-verdianos viram a emigração como um dos suportes fundamentais para a 

sua sobrevivência”(Brito & Semedo, 1994). 

 

  



 A emigração tem grande importância no desenvolvimento sócio – económico do 

nosso país, uma vez que contribui para a entrada de divisas, investimentos em todos os 

sectores da actividade económica e equilibra a economia geral do país. No ano 2000 a 

remessa de emigrantes contribuía com cerca de 7733,5 (milhões de CVE) para a 

economia nacional.  

 

 Em relação ao concelho em estudo devido à falta de dados, só nos é possível falar 

das migrações internas registadas no ano 2000, uma vez que, nos anos censitários 

anteriores São domingos encontrava-se integrado no concelho da Praia e os dados 

referentes as migrações só eram trabalhados por concelhos. 

  

 Nos movimentos migratórios internos, a nossa análise incidirá sobre as 

deslocações realizadas pelos nativos de São Domingos, para os outros concelhos e de 

outros concelhos para São Domingos. 

  

 Constituem factores de migrações secas prolongadas, desemprego, baixo salário, 

ruralidade e o próprio desenvolvimento dos centros urbanos. 

  

 Sendo um concelho rural, S. Domingos depende muito da agricultura e da 

remessa da emigração para melhorar a qualidade de vida da sua população. A não 

existência suficiente de oferta de serviços sociais, educativos e de lazer como de 

oportunidade de negócio, emprego e realização sócio-profissional suficiente, explicam 

essa saída da população do concelho para outros concelhos mais atractivos( 

principalmente a Praia) à procura de emprego, formação, serviços sociais e de lazer. 

  

 Por tudo isso, o concelho é o terceiro maior fornecedor de migrantes a nível 

nacional (29%), tendo um saldo migratório de menos 2540 no ano 2000.  

 

 As migrações do concelho são direccionadas em grande parte para a cidade da 

Praia, o que em termos globais corresponde a 3460 efectivos, sendo o principal motivo 



dessas deslocações a proximidade deste concelho, a procura de melhores condições de 

vida e o grande desenvolvimento da capital do país. 

  

  Segundo dados censitários, o concelho no ano 2000 só conseguiu reter 71,5% da 

população nativa. Em termos globais, dos 15595 nativos, saíram 4452 e apenas teve uma 

entrada de 1912 efectivos. 

 

 A percentagem de saídas e entradas referente ao ano 2000 foi de 5,8% e 1,6% 

respectivamente, o que mostra uma grande dependência do concelho em relação aos 

demais concelhos do país, resultado de condições sócio-económicas e geográficas pouca 

atractivas, que funcionam como factores repulsivas da população do concelho que sai 

para o exterior e para outros concelhos. Mesmo dentro do concelho esses factores 

repulsivas têm influenciado a mobilização interna em direcção ao centro urbano (Várzea 

de Igreja) aumentando assim o peso demográfico deste em relação aos demais 

localidades.  

2.3 Distribuição espacial da população 

 

 



  

 

 

 

 A população de São Domingos encontra-se distribuída de forma desigual, assim 

como em toda ilha, tendo áreas totalmente vazias e outras com forte concentração de 

pessoas.  Os responsáveis por essa repartição não uniforme da população no 

concelho são as diferentes actuações dos factores naturais principalmente o relevo, clima 

e vegetação, os factores humanos e o próprio passado histórico. 

  

 De acordo com o censo de 2000, a população de São Domingos era de 13320 

habitantes divida em duas freguesias – São Nicolau Tolentino e Nossa Senhora da Luz - 

com 8715 e 4590 habitantes respectivamente o que representa 3.1% da população 

nacional e 5.6% da ilha de Santiago 

 

 Ao observar a figura nº1 podemos ver que a Várzea de Igreja com apenas 1,3 km
2
 

é a localidade com maior concentração da população – 2079 habitantes, correspondendo 

a 15,6% da população residente do Concelho. Está assimetria na distribuição da 

população aumentou principalmente nas últimas décadas devido ao deslocamento da 

população para a Vila o que fez com que esta visse aumentado o seu peso relativo em 

termos demográficos em relação a outras localidades, passando de 836 habitante no na 

década de 80 para 2079 habitantes no ano 2000. 

 

 Outras localidades com um número de população expressivo no concelho são: 

Agua de Gato com 1157 habitantes, Rui Vaz e Fontes Almeida com 840 e 684 habitantes 

respectivamente na freguesia de São Nicolau Tolentino. 

 

 Na freguesia de Nossa Senhora da Luz as áreas mais populosas são: Praia Baixo, 

Praia Formosa e Milho Branco com 850, 660 e 651 habitantes respectivamente. 

 



 Constituem áreas repulsivas ou de fraca concentração de população no concelho 

as localidades de Mendes Faleiro Cabral com 81habitantes e Chaminé com 113 

habitantes. Os focos de grande concentração populacional no concelho são as localidades 

de Várzea de Igreja, Agua de Gato, Rui Vaz e Praia Baixo e representam cerca de 40% da 

população total. 

2.3.1. Factores condicionantes da distribuição da população no 

Concelho: Factores naturais: clima, relevo e vegetação 

 

Clima: exerce a sua influência principalmente através dos seus principais elementos 

(precipitação e temperatura), fazendo com que haja microclimas em diferentes pontos do 

concelho (no concelho em estudo à medida que afastamos do litoral o clima torna-se mais 

húmido e apropriado para a prática da actividade agropecuária) o que difere das diversas 

“achadas” extensas e desabitadas. No concelho, as zonas de Várzea de Igreja, Agua de 

Gato e Rui Vaz fazem parte de regiões sub-húmidas e húmidas, tornando-as localidades 

mais atractivas do concelho. 

 

Relevo: a morfologia do solo exerce dupla influência sobre a distribuição espacial da 

população. Por um lado, na construção de infra-estrutura (habitações e vias de 

comunicação) e, por outro lado, a dificuldade que se coloca na prática agrícola 

(composição e espessura do solo).   

  

 As localidades menos acidentadas, de fácil acesso e de solo fértil no concelho 

constituem focos de grande concentração de população. 

  

 Para além desses factores, outros como por exemplo a vegetação condicionam 

muito a distribuição espacial da população. Com sabemos, o Concelho de S. Domingos, 

por ser rural, as actividades económicas dependem muito da existência ou não de 

cobertura vegetal que, por seu turno, exerce dupla influência na distribuição da 

população: quer como alimentação (dos homens e principalmente dos animais) quer no 

combate a erosão no qual constitui um elemento fundamental. 

 



 Teríamos uma visão determinista se considerarmos unicamente os factores 

naturais como condicionantes da distribuição espacial da população. Apesar de se tratar 

de um concelho rural e de ter um início de povoamento condicionado “quase” 

exclusivamente pelos factores naturais. Os factores humanos como o movimento 

migratório, as actividades económicas (a agricultura e pecuária), as vias de comunicação, 

o acesso aos meios de telecomunicações, a acessibilidade e a existência ou não de 

determinados serviços são, neste momento, os factores preponderantes na definição dos 

aglomerados populacionais do concelho. São casos por exemplo da localidade de Praia 

Baixo e Milho Branco que, apesar de não terem grandes potencialidades agrícolas são das 

localidades mais povoadas do concelho. Enquanto que a localidade de Chaminé apesar de 

ter algumas potencialidades agrícolas constitui uma das localidades repulsivas do 

concelho devido à grande dificuldade de acesso, inexistência de funções ou serviços 

básicos e forte fluxo migratório principalmente para os outros concelhos e para o centro 

concelhos. 

 

 Podemos dizer que as áreas com grande concentração de população são resultado 

de uma combinação favorável dos factores naturais, humanos e históricos. 

 

2.4.1 Densidade populacional do concelho. 

 

 

 

 

 

 

FALTA COLOCAR UM MAPA AQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste ponto iremos fazer uma análise do número da população por quilómetro 

quadrado na área urbana e na área rural do concelho afim de conhecer peso da 

concentração populacional por superfície nesses dois meios.  

 

 A necessidade de distinguir o meio urbano e rural será aqui tratado pelo grau de 

atracção ou não que esses espaços podem proporcionar a população. Por se tratar de um 

concelho pobre e pouco desenvolvido é nítida a fronteira entre esses espaços, uma vez 

que o espaço intermediário é insignificante. 

 

 O concelho dispõe de uma área total de 134,5 km
2
 para 13305 de população total, 

sendo que 133,2 km
2
 é rural com 80% da população e apenas 1,3 km

2
 é urbano com 20%. 

  

 A densidade populacional de São Domingos é de 96,8 hab. /Km
2
 sendo por isso o 

concelho com a densidade populacional mais fraca da ilha. Essa densidade tem vindo a 

aumentar devido principalmente a ocupação de inúmeras “Achadas” existente no 

concelho, lembrando que no ano 1980 a densidade situava – se em 82,7 hab. /Km
2
. O 

centro urbano e rural tem uma densidade populacional de 1230,7 e 87,2 hab. /Km
2
 

respectivamente. 

 



 A elevada densidade populacional no centro urbano do concelho pode ser 

explicada pelo facto desse centro dispõe de: maior concentração de infra-estrutura básicas 

de saneamento; grande acessibilidade; grande concentração e diversidade de principais 

serviços existente no concelho e pela pequena dimensão da superfície (1,3 km
2
).  

 

 Os factores acima indicados tornam o centro urbano mais atractivo a 

investimentos privados no que concerne a infra-estrutura habitacionais e socais, serviços 

e consequentemente o maior desenvolvimento do centro em relação as áreas 

circundantes.  

 

 

 

 

 

 

. 

2.4 Análise da estrutura etária e por sexo da população de São 

Domingos 1980 e 2000. 

 
Quadro nº5 estrutura etária e por sexo da população de São Domingos em 1980 e 

2000 

 1980 2000 

Grupos etários  Masc. Fen. Fen. Masc. 

0-4 926 937 929 921 

5-9 1107 1071 1063 1100 

10-14 1088 1081 1072 1083 

15-19 790 727 708 766 

20-24 537 510 491 489 

25-29 358 342 333 331 

30-34 335 369 361 308 

35-39 297 355 351 285 

40-44 194 280 278 184 

45-49 121 259 255 115 

50-54 64 129 127 62 

55-59 73 108 107 70 

60-64 125 210 206 123 



65-69 119 183 181 117 

70-74 115 153 153 112 

+ 75 127 178 177 126 
Fonte: INE – censo 80 e 2000 

 

 Iremos privilegiar na nossa análise a estrutura da população por sexo e por idade, 

as suas relações e funcionalidade utilizando como instrumento, a relação de 

masculinidade, os grupos funcionais e as pirâmides de idade. Como sabemos a 

distribuição da população por idade é de grande importância sócio - económica uma vez 

que torna possível determinar o grau da actividade da população, a percentagem de 

indivíduos em idade de trabalhar, o número de mulheres em idade de procriar e de 

determinar a relação entre as diferentes faixas etárias.  

 

 A estrutura da população depende de um conjunto de fenómenos demográficos a 

que a população está sujeita (natalidade, mortalidade e movimento migratório) que, por 

sua vez, são condicionados pelos factores naturais, ambientais, humanos e históricos. 

 O conhecimento da estrutura da população permite – nos ainda sistematizar o 

peso da população jovem ou/e idosos e as medidas a serem tomadas por parte dos 

governantes no que tange à criação de empregos, construção de escola, serviços de saúde 

e sanitários, reformas a assegurar, etc. 

 

 Para a análise etária dividimos os grupos etários por três grupos funcionais: 0-14 

anos como jovens, 15-64 anos como adultos e igual ou superior a 65 anos como  

Sendo idosos
4
.  

 

Gráfico nº2 

                                                
4 Critério proposto pelo INE no censo 2000 para dividir os grupos etários e os grupos funcionais.  



Fonte: INE 
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Gráfico nº 3 

Pirâmide de Idade do ano 2000
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 Fonte: INE 

  

 Da análise da pirâmide de idade do concelho depreende-se uma pirâmide típica 

dos países subdesenvolvidos com um crescimento demográfico rápido. Alarga-se na base 

e estreita à medida que se avança para o topo ilustrando, assim, uma maior percentagem 

da população na idade jovem do que nas idades adulta e idosa. 

 

 Entre 1980 e 2000 a população jovem aumentou cerca de 2,4% da população total 

passando de 44,2% no ano 1980 para 46,6% no ano 2000. A mesma tendência aconteceu 

como a população adulta mas de uma forma mais expressiva, o aumento foi de 3,2% 

correspondendo a 1382 de efectivos. Já em relação aos grupos dos idosos houve um 

ligeiro aumento como nos mostra o quadro nº 5.   

 



 Da análise do quadro nº 5, constata-se que cerca de 44, 2% da população no ano 

1980 tinha menos de 15 anos e cerca de 57% tinha menos de 20. Já no ano 2000 a 

percentagem da população com menos de 15 anos aumentou cerca de 2,5%, passando a 

representar 46.6% da população total no ano 2000 e no mesmo ano, 58% da população 

tinha menos de 20 anos.  

 

 A elevada percentagem da população jovem e o aumento da população activa que 

no ano 2000 passou a corresponder 62,7% da população total do concelho, não deixa de 

ser preocupante se atender as limitações em termos de criação de novos postos de 

trabalho perante a crescente degradação da agricultura. Para além disso, coloca mais 

pressão sobre os escassos recursos de que o concelho dispõe, obrigando as autoridades 

locais e não só a criar alternativas (construções de estabelecimentos educacionais, de 

lazer, serviços sociais e empregos) no intuito de dar resposta às exigências da população.  

 

 Analisando a população por sexo verifica-se que dos 11117 residentes no ano 

1980 50,6% (5629 efectivos) eram do sexo feminino, valores superiores ao do sexo 

oposto. No ano 2000 a população feminina passou a corresponder a 51,8% da 

população total do concelho. 

 

 Esta supremacia em termos percentuais da população feminina apesar de um certo 

equilíbrio nos primeiros anos de vida deve-se à forte emigração que atinge o sexo 

masculino com maior intensidade. 

 

Quadro nº 6 Relação de masculinidade (%), por grupos funcionais  

Ano  Relação de masculinidade 

0-14 anos 15-64 anos 65 e + anos 

1980 101,1 73,8 70,2 

2000 101,3 88,4 69,5 

Média  101,2 81,1 69,9 

Fonte: INE – censo 80 e 2000 

 



 A relação de masculinidade
5
da população residente em São Domingos de 88,4% 

em 1980 cresceu para 92,7% no ano 2000. Os resultados mostram uma certa tendência 

para um possível equilíbrio da composição por sexo da população devido a um aumento 

significativo da relação de masculinidade no concelho. 

  

 Quanto às relações de masculinidade nos grandes grupos de idade, os resultados 

mostram-nos que há uma grande diferença, situando – se em média em 101,2% para os 

jovens, 81,1% para os adultos e 69,9% para os idosos. Esses resultados nos mostram que 

na população jovem há um certo equilíbrio entre os sexos mas que o mesmo não acontece 

entre os adultos e que o desequilíbrio ainda é maior entre os idosos. 

  

 Através do quadro nº 6 podemos ver que grupo dos idosos é aquele que maior 

desequilíbrio estrutural apresenta nas relações de masculinidade. Neste grupo existem 

69,9 homens para cada 100 mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 [ (número de homens/número de mulheres)* 100] 



Capitulo III – Caracterização Sócio-Económica e Educacional do 

Concelho de São Domingos 

 

A análise da situação sócio – económica e educacional permite-nos ver até que ponto os 

fenómenos demográficos são condicionantes e/ou condicionados pela estrutura sócio-

económica e educacional, uma vez que há uma estreita correlação entre a demografia e a 

situação socio-económica e educacional de determinada região. 

 

 Tratando-se de um país insular, de escassos recursos naturais, a economia cabo-

verdiana caracteriza-se por dificuldades estruturais ligadas à fraca capacidade de 

produção (fraca potencialidade agrícola e uma actividade industrial subdesenvolvida) e à 

exiguidade do mercado. 

 

A incapacidade em gerar empregos, forte dependência do exterior e o desequilíbrio do 

comércio externo são as principais características da estrutura económica. O baixo nível 
de conhecimento tecnológico, o forte ritmo de crescimento demográfico e o desequilíbrio 

acentuado entre o valor das importações e das exportações, determinam uma capacidade 

produtiva e constituem alguns dos obstáculos ao processo de crescimento económico de 
Cabo Verde» (DGP, PNP,2004) 

 

 

«Cabo Verde possui bons indicadores sociais para um país subdesenvolvido e 

com padrões elevados de esperança de vida e de educação” .INE, 2000). 

 

 Mesmo assim, a situação económica e social em deferentes pontos do arquipélago 

tem vindo a agravar-se, provocando deslocações da população para os concelhos de 

maior acessibilidade e atractivas, com maior capacidade de emprego, melhores condições 

de acesso ao ensino, à assistência médica, enfim concelhos que oferecem melhores 

oportunidade. 

 

 O Concelho em estudo não foge à regra do que acontece no país, com rápido 

crescimento da população face a escassos recursos o que poderá conduzir a problemas 

como insuficiências em infra-estruturas sociais e económicas para os habitantes do 



concelho e grande mobilidade da sua população para a Cidade da Praia e outros 

concelhos.  

 

 

3.1 Caracterização Económica  

 

 A inexistência de dados estatísticos referentes à situação económica do concelho 

limitou de alguma forma a nossa análise sobre a caracterização económica do concelho.  

 

 O sector primário é predominante no concelho, albergando cerca de 82,4% da 

população total. O que torna S. Domingos num concelho essencialmente rural e muito 

dependente da chuva e da produção agrícola de sequeiro, e à semelhança do que tem 

vindo acontecendo em todo o arquipélago, com secas consecutivas. Esses factores têm 

servido de obstáculos para o desenvolvimento local, já que há uma forte dependência da 

produção agrícola em relação à (ir) regularidade das chuvas. Esta dependência das 

precipitações incertas tem repercutido na incidência da pobreza, na necessidade das 

FAIMO, no progressivo abandono do campo e na grande mobilidade para outros 

concelhos. 

 

Por ser eminentemente rural, com poucas actividades industriais, de comércio e 

serviços, tem uma base de cobrança de receitas extremamente baixa, o que condiciona 

sobremaneira os investimentos municipais. 

 

 No que tange a educação, é evidente o alargamento da escolaridade após a criação 

do liceu de São Domingos o que, a médio prazo, poderá provocar profunda mudança de 

mentalidade no meio rural, com uma maior aceitação das inovações. 

 

 O sector secundário e terciário estão ainda numa fase incipiente, e são fortemente 

condicionados pelo facto de se tratar de um concelho recente, rural e limitado em 

recursos naturais e humanos. 

 



3.1.1 Sector primário  

 
A. Agricultura  

  

 Apesar de Cabo Verde possuir um clima caracterizado pela aridez com secas 

cíclicas ao longo da sua história, grande parte da população vive em centros rurais. Cerca 

de 46% da população reside em espaço rural, daí à grande importância da actividade 

agrícola. 

 

  Em relação ao concelho, a ruralidade é ainda mais expressiva e a agricultura 

constitui a principal actividade económica da população. Porém, à semelhança do que se 

verifica em todo o território nacional, a irregularidade das precipitações e o aumento do 

processo da desertificação vem tornando cada vez mais frágil essa importante base de 

sustentação económica. A escassez da chuva tem sido um dos principais obstáculos de 

um desenvolvimento auto-sustentado em Cabo Verde e a nível do concelho a subsequente 

perda das zonas irrigadas tem agravado a situação económica de São Domingos, uma vez 

que o concelho depende muito das actividades agrícolas. 

 

 A actividade agrícola constitui um dos mais importantes meios de subsistência 

das populações de São Domingos, concelho cuja população agrícola representa 82,4% da 

população total (ver o quadro nº 7). 

  

 

Quadro n.º 7: Repartição da população agrícola 

S. Domingos Total  Masculino  Feminino 

1988 10144 4926  5218       

1998 11899 5369 6530 

2000 10981 5179 5802 

Fonte: MAAA/GEP. Censo Agrícola,1988 e inquérito anual sobre Agricultura 

 
“O Concelho ocupa uma área de 134 km2, da qual 16.2% compõe-se de terreno arável, 

acima da média nacional, que é de 10%, e dispõe de um total de 1 750 explorações 

agrícolas. A cultura de sequeiro é a predominante (95%), e é exercida tanto nas regiões 



montanhosas (Rui Vaz e Loura), como nas do litoral (Baia, Moía - Moía e Praia Baixo), 

passando pelas planícies e vales e pela própria sede do Concelho (Várzea da Igreja e seus 
espaços periféricos). A cultura de regadio, embora pouco expressiva (5%), constituiu 

num passado recente um importante factor de desenvolvimento socio-económico do 

Concelho”( CMSD,  2000) 

 

  Quanto à distribuição da actividade agrícola por sexo no concelho verifica-se que 

a uma certo equilíbrio entre os sexos nas explorações agrícolas no Concelho, mas a 

percentagem da classe feminina é maior. 

 

 “A partir do início da década de 90, graças ao projecto “Desenvolvimento do Sector       

 Hortícola”, financiado pela FAO, houve um grande impulso ao desenvolvimento da 

 horticultura de sequeiro nas zonas altas de Rui Vaz. Esta actividade proporciona a muitas 

 famílias um rendimento muito superior às culturas tradicionais de milho e feijões, 

 anteriormente praticadas”(CMSD).  

 

 Como tivemos oportunidade de referir, São Domingos é um Concelho agrícola 

por excelência. A base económica e o meio de sobrevivência de cerca de 82,4% da 

população do Concelho estão directamente ligados à agricultura. Todavia, os sucessivos 

maus anos agrícolas aliados à fragilidade sócio-económica de muitas famílias vem 

obrigando a que a actividade agrícola se constitua, anualmente, num ónus demasiado 

pesado para uma importante franja dos agricultores do Concelho 

 

B. Pecuária  

 

 A pecuária de um modo geral, é uma actividade complementar da agricultura e 

cuja a prática tem reflexos favoráveis sobre as finanças de muitos agregados familiares e 

constitui um importante recurso alimentar da população do concelho.  

 

 A pecuária é uma actividade de inquestionável peso no contexto socio-económico 

de São Domingos, cujo as potencialidades não estão completamente esgotadas. Porém, à 

semelhança da agricultura, esse importante sector produtivo do Concelho vem-se 

tornando cada vez menos viável, devido a tradicionalidade da sua pratica, escassez e 

irregularidade das chuvas e da subsequente diminuição de zonas de pasto. 

 



 Segundo o recenseamento pecuário 1994/95 existia no concelho 1921 unidade de 

exploração pecuária. Neste mesmo ano, esta actividade era praticada principalmente 

pelos homens (60,5%) principalmente na faixa etária de 40 -60 anos de idade. 

 

  No concelho a exploração da pecuária constitui uma actividade familiar e é 

sempre uma segunda actividade económica servindo de complemento à outras 

actividades. 

    

 O Concelho de São Domingos apresenta potencialidades objectivas susceptíveis 

de tornar o campo menos inóspito. De entre essas potencialidades destacam-se:     

 . A existência de micro – climas em alguns pontos do Concelho, susceptíveis de 

possibilitar o fomento de determinadas culturas; 

 . As potencialidades hidrográficas do Concelho, passíveis de exploração com vista 

a um melhor aproveitamento das águas pluviais; 

. A introdução de novos inputs e tecnologias com vista à modernização agro-

pecuária; 

. A inata afeição das populações pelo sector agro-pecuário; 

. O aumento da taxa de alfabetização da população agrícola.  

 

 

C. Pesca 

 

 A pesca constitui uma das principais potencialidades económicas do concelho e é 

um sector estratégico para o desenvolvimento económico local.  

 

 Não obstante o mar ser um dos maior recurso natural de São Domingos à 

semelhança do que se tem verificado a nível do nacional, não se tem explorado 

plenamente as suas potencialidades pesqueiras.  

 



 Pode-se afirmar que os recursos do mar do concelho são atractivos para 

investidores que disponham de tecnologia moderna adequada, na medida em que a pesca 

e as indústrias de transformação de pescado no concelho estão ainda por explorar.  

 

 Mesmo assim, essa actividade tem uma grande expressão na freguesia de Nossa 

Senhora da Luz e constitui a principal actividade económica das populações de Praia – 

Baixo, Baía e Moia Moia, povoados do litoral do Concelho, situados todos na mesma 

freguesia, uma vez que emprega uma boa parte da população activa .  

  

 Com efeito, essa actividade representa a base económica de cerca de 65% de 

famílias desses povoados e contribui significativamente para a melhoria da dieta 

alimentar da população do Concelho. 

 

 “No Concelho existem cerca de 38 botes de pesca, dos quais 82% possuem motor 

fora de borda. Praia Baixo detém o maior número de botes (63%) e é o único povoado 

com rede de praia”(  CMSD,– 2000) 

 

 A falta de equipamentos e meios, são um dos grandes obstáculos desse sector, que 

continua a ser artesanal e destinado, essencialmente, ao mercado local. 

 

 

3.1.2 Sector secundário e terciário  

 

  Os sectores secundários (indústria, energia e construção civil), e terciário 

(comércio, hotéis, restaurantes, transportes, comunicações, bancos, seguros, habitação, 

serviços públicos), que mais contribuem para o PIB, são insignificantes ou praticamente 

nulos em São Domingos.  

 

 A não predominância desses sectores deve-se ao facto de se tratar de um concelho 

recente e com uma população rural de 91%. As actividades produtivas do sector informal 



são também pouco expressivas. O turismo, apesar de ser um sector passível de fomentar o 

relançamento económico do Concelho, situa, ainda, entre os recursos por explorar.  

 Contudo, no concelho o artesanato e o turismo merecem alguma atenção, já que 

um constitui tradição de longa data e outra é uma das grandes potencialidades para o 

desenvolvimento do concelho.   

 

 3.1.2.1. Sector Secundário 

 

Neste sector o artesanato constitui a única actividade no concelho que merece uma 

análise já que a concentração desse sector é praticamente nulo e é o sector que menos 

emprega no concelho, com cerca de 432 efectivos. A indústria ainda é incipiente. No 

entanto, verifica-se uma concentração de pequenas indústrias (fabricas de rações, de 

blocos para construção civil, de pontche e licores) incapazes de gerar grande quantidade 

de posto de trabalho e de provocar um relançamento económico do concelho. 

 

A. Artesanato  

 

 O artesanato tem uma longa tradição em São Domingos e constitui uma das 

poucas actividades cuja base produtiva se encontra definida e estruturada.  

 

 Todavia, à semelhança do que se verifica em todo o território nacional, a 

produção artesanal continua a ser incipiente e pouco expressiva do ponto de vista 

económico. No entanto, três razões de fundo apontam para a necessidade de revitalização 

dessa importante componente do sector produtivo do Concelho: 

 

  o desenvolvimento das potencialidades artístico - culturais dos jovens do 

Concelho e, por essa via, a identificação de vias informais de promoção de emprego, a 

valorização e preservação do património cultural e a estratégia do desenvolvimento 

turístico do Concelho. 

 



 A actividade artesanal no Município de São Domingos conheceu grande 

dinamismo com a criação da Cooperativa "Rebenta" cuja acção consiste na produção, 

recolha, exposição  e comercialização de peças artesanais.  

 Existe ainda a Fábrica de Cerâmica de São Domingos cuja acção consiste na 

produção, comercialização de produtos de artesanato e investigação científica do 

artesanato em Cabo Verde. Essa unidade possui um forno eléctrico e, na sua fase inicial, 

procedeu à formação de jovens artesãos e confeccionou algumas peças. Porém, 

paulatinamente a Fábrica de Cerâmica foi se despojando da componente formativo – 

produtiva e a sua esfera de actuação passou a circunscrever-se à recolha e 

comercialização de peças. Neste momento, põe-se com uma certa acuidade o problema de 

recuperação do potencial artístico emanado dessa Unidade e a sua subsequente 

reactivação.  

 

 A produção artesanal do Concelho incide grandemente sobre os trabalhos em 

pano (rendas, bordados, etc.), e é levada a cabo por jovens mulheres integradas em 

associações culturais e religiosas (Escuteiros, Novo Horizonte, etc.) ou em grupos 

abrangidos pelos programas de alfabetização.  

 

 A produção tradicional como a tecelagem tradicional (pano de obra), olaria (pote, 

binde, vasos, etc.), e os trabalhos em carriço e outros recursos vegetais (baleio, cestos, 

esteiras, etc.), que possuem grande utilidade doméstica e são de elevado valor cultural, 

estão actualmente em franco crescimento no Centro de Artesanato de São Domingos. 

Após uma formação em tecelagem recentemente proporcionada pela Câmara Municipal a 

um grupo de jovens do Concelho, a produção de pano de obra está a aumentar 

consideravelmente.  

 

 

3.1.2.2 Sector terciário  

 



 Como foi referido anteriormente este sector é pouco desenvolvido, comparando 

com o sector primário, apesar disso este emprega cerca de 1092 efectivos. Neste sector o 

turismo é predominante.  

 

a) Turismo  

  

Situado numa zona de confluência de vias de acesso aos principais pontos da ilha de 

Santiago e dispondo de condições naturais propicias à pratica do turismo de montanha e 

do turismo balnear, São Domingos é um dos concelhos do país com grandes 

potencialidades turísticas. Contudo a evolução do turismo tem sido fortemente 

condicionado pela precariedade das infra-estruturas básicas.  

 

 Neste domínio duas zonas aparecem como tendo maiores possibilidades de 

atracção turística: Praia Baixo, como zona litoral e Rui Vaz/Monte Tchota, zonas de 

altitude. 

 

Praia Baixo e Rui Vaz são as duas povoações do Concelho mais representativas do ponto 

de vista turístico. A primeira, localizada a cerca de 10 km da sede do Concelho e a 20 km 

da Praia, dispõe de uma das mais belas e extensas praias da ilha, oferecendo excelentes 

condições para a prática do turismo balnear; a segunda, situada a 4 km da Sede do 

Concelho, numa das mais expressivas regiões montanhosas da ilha (Cordilheira do Pico 

de Antónia), e dispondo de um ecossistema peculiar (microclima e cobertura vegetal), 

está naturalmente vocacionada para o turismo de montanha. 

 

 A optimização desse enorme potencial turístico do Concelho tem sido uma das 

apostas do poder autárquico constituído segundo o presidente local. A sua efectivação 

deve, contudo, pela coadjuvado com melhorias no abastecimento de água e energia, 

passar pela criação de condições mínimas de saneamento básicos, nos transporte e pela 

infra estruturação turística de base susceptíveis de propiciar uma real credibilidade e 

legitimação desses povoados enquanto destino turístico. De forma a melhorar a 



qualidade, aumentar a oferta e a variedade do produto, visando conquistar mercados para 

este sector.  

 

«Em Praia Baixo entrou em funcionamento (em Maio de 2002) uma unidade hoteleira, o 
“ApartHotel Praia Baixo”, com 8 apartamentos e 4 quartos. Na Vila de São Domingos 

uma pensão com 12 quartos está em vias de entrar em funcionamento. Em Rui Vaz 

funciona uma infra-estrutura turística tipo Pousada, com capacidade inicial para 6 

quartos, para o desenvolvimento do turismo rural de montanha, ou turismo ecológico» 
(CMSD, 2000) 

 

 O lançamento da actividade turística no Concelho exige, como já se referiu, um 

investimento na infra estruturação (urbanização, saneamento, água, energia etc.), e na 

construção de estruturas de acolhimento e restauração.  

 

b) Serviços 

  

Na vila de São Domingos vamos encontrar importantes serviços, tais como delegação de 

bancos, correios, posto de saúde, policia, registo civil e alguns serviços comercias (lojas 

comerciais e mini mercados).  

 

3.2 Caracterização sócio – sanitária e educacional 

3.2.1 Saúde  

 

«Cabo Verde possui níveis de saúde bastante satisfatórios comparativamente aos 

outros países da Região. Em 1990 a mortalidade em menores de 5 anos era de 
170 por mil no Continente Africano e nos cinco anos seguintes Cabo Verde 

atingiu, neste indicador, a taxa de 59.8 por mil. A esperança de vida ao nascer 

era, nessa data, de 63.5 anos (62.4 anos para os homens e 64.7 para as 
mulheres), bastante superior à média africana, 52.1, sendo 50.5 para homens e 

53.7 para mulheres» ( CMSD, 2000). 

 

 O III PND definiu como um dos objectivos para o sector da Saúde a melhoria e 

consolidação dos indicadores de saúde, com especial incidência sobre os que dependem 

mais estreitamente do Sistema Nacional de Saúde. 

 



 No que a São Domingos diz respeito, embora não existam dados desagregados e 

sistematizados susceptíveis de permitir uma analogia com o todo nacional, constata-se 

que existem insuficiências que poderão ter contribuído para um relativo atraso do 

Concelho relativamente à consecução de alguns dos objectivos traçados no III PND, 

designadamente a melhoria do nível de saúde e do estado nutricional da população, a 

consolidação da prestação dos cuidados primários da saúde a toda a população, a 

adequação da rede sanitária às necessidades crescentes da população. 

 

«Com efeito, o Concelho depara-se com um grande handicap à desejável 

melhoria dos indicadores de saúde que é a insuficiência e/ou inexistência de 
infra-estruturas de saúde, estruturas de saneamento e recursos humanos. Por 

outro lado, e uma vez que essa melhoria depende grandemente de factores 

externos aos serviços de saúde, torna-se difícil perspectivar-se um 
desenvolvimento dos níveis de saúde numa situação de grande limitação de 

recursos e de elevado índice de pobreza. 

São Domingos é o único Município do país que ainda não dispõe de Centro e de 

Delegacia de Saúde. O ratio médico/habitante, que a nível nacional é de 1/3023, 
nesse Município é de 1/13 296. Importa, no entanto, referir que o Concelho é 

periodicamente visitado por médicos, que prestam serviços à população» 

(CMSD, 2000). 

 

 

A- Infra-estruturas de saúde existentes no concelho 

 

 «O Concelho conta com 6 unidades sanitárias de base (Milho Branco, Praia 

Baixo, Rui Vaz, Fontes, Cancelo e Agua de Gato), 2 complexos sanitários/chafariz, 

lavadouro e sanitário (Cancelo e Achada Baleia), para além de chafarizes e 

reservatórios de abastecimento de água a população» (CMSD, 2000). 

 

 Essa carência tem atingido principalmente as populações das localidades mais 

distantes, para além de se assemelhar às das demais, no que concerne à ausência ou 

insuficiência de infra-estruturas e pessoal susceptíveis de cobrir o grosso das demandas 

no domínio da saúde, é particularmente mais difícil, por se tratar, em muitos casos, de 

zonas semi-encravadas ou cujas vias de acesso à Sede do concelho são difíceis tanto em 

extensão como em qualidade 

 

   Graças a um co-financiamento da Cooperação Suíça, o Centro de Saúde de São 

Domingos foi iniciado, estando a obra numa fase bastante avançada colocando-se, 



contudo, a questão dos equipamentos e do pessoal de saúde para um adequado 

funcionamento desta infra-estrutura. 

 

3.2.2 Condições Sanitárias 

 

 O Município de São Domingos é, do ponto de vista sanitário, um dos mais pobres 

do país: não possui Hospital nem Centro de Saúde, tem apenas um médico residente, não 

dispõe de água canalizada, nem rede de esgoto, a recolha do lixo é efectuada apenas no 

centro urbano, nas áreas rurais o lixo é queimado a céu aberto onde podemos encontrar 

animais a pastarem, constituindo um perigo para a saúde pública. Essa precária situação 

em que se encontra o Concelho, advém, em grande medida, do facto desse espaço 

administrativo e geográfico do território nacional só passar a deter o seu actual estatuto 

há poucos anos. Desse modo, durante um período relativamente longo, as populações 

adstritas ao Concelho de São Domingos viram condicionado o seu acesso aos serviços de 

saúde por não disporem de recursos sanitários locais em número e qualidade 

proporcionais à sua expressão numérica e condizentes com as suas necessidades.  

 

 Hoje, se do ponto de vista formal a desvinculação de São Domingos da Praia é 

uma realidade, o mesmo não se poderá dizer relativamente aos serviços de saúde. Com 

efeito, o Concelho dispõe de apenas um Posto Sanitário e o grosso das assistências no 

domínio da saúde continua a processar-se na ou a partir da Praia. 

 

3.2.3 Acesso aos serviços básicos 

 

 No concelho o acesso aos serviços básicos é muito limitado devido à fraca 

concentração de infra-estruturas básicas e à própria morfologia do concelho, fazendo com 

que haja grande dispersão da população. O concelho não dispõe de uma rede pública de 



abastecimento de água, de rede esgoto, de sistema de drenagem do sistema de tratamento 

de resíduos sólidos (lixo) e electrificação das áreas rurais.
6
    

 

A. Sistema de abastecimento de agua  

 

 A escassez e o fornecimento de água à população constituem dois dos graves 

problemas do país e do concelho em particular. Isso tem reflexos sociais e económicos na 

vida das populações. Pois, a água é um recurso altamente precioso, na medida que é um 

meio indispensável à vida. 

 

 A população cabo-verdiana tem à sua disposição recursos hídricos muito fracos. 

Longos períodos de seca, associados à fraca regeneração de lençóis freáticos tiveram 

como consequência uma situação de permanente défice de água para os habitantes do 

arquipélago. 

 

 Apesar desses factores, o concelho dispõe de recursos hídricos capazes de dar 

respostas às necessidades de sua população. Mesmo assim, o Concelho de São Domingos 

apresenta sérios problemas no que concerne ao abastecimento de água às populações, 

com particular realce para os principais centros populacionais, a saber: Vila de São 

Domingos, Milho Branco, Praia Formosa e Praia Baixo. 

 

 Existem no Concelho dois grandes furos localizados na zona de Ribeirão 

Chiqueiro com capacidade para abastecer esses povoados mas a inexistência de infra-

estruturas para o fim vem agravando o acesso das populações a esse precioso bem, seja 

em termos de quantidade seja de qualidade como recomendado pela OMS. 

 

 É bom lembrar que, no concelho, o abastecimento da água potável é feito em 

grande medida através de chafarizes e de auto-tanques a partir dos furos acima indicados.  

 

                                                
6 Apenas recentemente e no quadro do projecto de abastecimento em água potável financiado pela 

Cooperação Luxemburguesa que se vai implementar uma rede de pública de aprovisionamento em água. 



 A dispersão dos povoados e a ausência nestes mesmos povoados de pontos de 

água exigem um esforço acrescido do Município, já que é preciso auto-tanques 

suficientes para o abastecimento da água.  

 

 O abastecimento da água no Concelho constitui uma necessidade não apenas para 

as populações, mas também para o desenvolvimento de actividades produtivas, 

designadamente a agricultura e pecuária que são principais actividades económicas do 

concelho. 

 

 Para fazer face a esse constrangimento e para uma melhoria de condições de vida 

da população afim de corresponder ao aumento generalizado da população está em vias 

de conclusão o projecto de adução de água ao concelho de São Domingos a partir dos 

furos de Ribeirão Chiqueiro, com três componentes:  

 

- Adução de água à Vila de São Domingos e Praia Baixo (a partir de um 

reservatório de 200 m3 a ser construído em Ribeirão Chiqueiro), com uma 

derivação em Variante, contemplando ainda os povoados de Milho Branco, e 

Praia Formosa; 

- Instalação da rede domiciliária nesses povoados; 

- Instalação de uma rede de esgotos.  

 

 O acesso das famílias à água potável e a diminuição da distância percorrida 

visando a obtenção desse bem indispensável à sobrevivência humana continua a ser uma 

das grandes preocupações dos dirigentes locais. 

 

 

B. Energia eléctrica  

 

 A energia eléctrica constitui não apenas uma necessidade para as populações, 

contribuindo para a elevação de suas condições de vida como também um requisito 



indispensável para o desenvolvimento económico do Concelho mediante a atracção de 

investimentos para  os sectores secundários e terciários. 

 

 Neste momento, o acesso a energia eléctrica no concelho é ainda limitado e as 

áreas rurais são as que menos têm acesso a este bem como nos mostra os dados 

censitários. que tiremos oportunidade de abordar esse assunto mais á frente.   

 

3.2.4 Condições habitacionais e nível de conforto 

 

 O nível de vida da população, o bem-estar económico e social estão directamente 

condicionados pelos níveis de satisfação das necessidades em saúde, educação, o acesso a 

serviços básicos (á água potável, à fonte de energia para alimentação e iluminação) e às 

condições de alojamento. 

 

 No concelho, existem cinco tipos de habitações que de acordo com as suas 

características são designadas por INE de casa individual, apartamento, vivenda, barraca 

e parte de casa. 

 

 Do total de 2412 agregados familiares existentes no concelho, 93,4% são casas 

individuais, 5,8% são Partes de casa e os restantes são apartamento, vivenda e barracas.     

 

 A análise dos quadros seguintes permite conhecer as condições socio-económicas 

em que vive a população. Tendo em conta a inexistência de dados sobre o concelho 

referente aos anos anteriores a 1990, só nos é possível analisar as características do 

alojamento, a disponibilidade e o acesso aos serviços básicos, tais como, água, 

electricidade, instalações sanitárias, que determinam melhores condições de 

sobrevivência da população de São Domingos a partir do censo de 1990 e de 2000. 

 

Quadro nº8: agregados Familiares segundo o tipo de habitação por número de 

divisões da casa no ano 2000 



 

Tipo de habitação  

2000 

Número de divisões 

1 a  3 4 e mais 

Casa individual 50,1% 41,5% 

Apartamento  0,2% 0,2 

Vivenda  0 0,1 

Barraca  0,2 0 

Parte de casa  4,3 1,4 

Fonte: censo 2000 

 

 Da leitura do quadro verifica -se que casa individual constitui o tipo alojamento 

com maior número de divisão quer de uma a três (50,1%), quer de quatro e mais divisões 

(41,5%) o que não deixa de ser uma solução a nível habitacional encontradas pelas 

famílias de fazer face ao crescimento populacional verificada principalmente na ultima 

década.  

 

 Quadro nº9: agregados familiares segundo a principal fonte de energia para a 

iluminação  

Energia para a iluminação  Electricidade Petróleo  Gás  Outro 

1990 3,2  85,6   6,8  4,4 

 2000 28 46,8 7,5 17,7 

Fonte: censo de 1990 e 2000 

 

 No que tange à fonte de energia para a iluminação, o petróleo é ainda a principal 

fonte de iluminação (46,8%) das habitações apesar de uma grande diminuição no ano 

2000, seguindo a electricidade (28%), gás (7,5%), e outras fontes de energia. Através do 

quadro podemos ainda constatar que a utilização do petróleo e do gás na iluminação tem 

vindo a diminuir no concelho. Em contrapartida a utilização da electricidade na 

iluminação das casas e de outras formas de energia tem aumentado significativamente. 

  



 No meio rural, que alberga 88% da população, apenas 20% utiliza-o para a 

iluminação. Nesses 20 % estão incluídas as zonas de Rui Vaz e Loura que perfilam-se 

como zonas potencialmente turísticas, existindo já uma grande movimentação de turistas 

bem como de contrições.  

 

 O alargamento da actividade turística exige obras de infra-estruturação, de entre 

as quais a electrificação ocupa um papel importante. Essas localidades já foram 

contempladas com energia eléctrica. 

 

«Existe, no entanto, em andamento um projecto de electrificação rural financiado 

pela União Europeia. Contudo, este projecto não contempla, em termos de rede de 

distribuição e de iluminação, alguns povoados importantes como os de Fontes 
Almeida, Banana, Mato Afonso, Achada Baleia, Baía, de entre outros. De ressaltar 

que o projecto acima referido dispõe de geradores, prevê a electrificação do 

Concelho do seu todo, faltando neste momento recursos financeiros para a 
continuação e conclusão desse projecto. 

 Neste sentido, existe a necessidade de um financiamento para o alargamento da rede de 

 distribuição a partir de Ribeirão Chiqueiro a Praia Baixo. Esta solução permitiria dar 

 continuidade aos trabalhos de electrificação nos dois sentidos, isto é, nas Freguesias de S. 

 Nicolau Tolentino e Nossa Senhora da Luz, contemplando todos os povoados do 

Concelho de  S. Domingos»( CMSD,2000). 

 

 O aumento do uso da electricidade deve-se principalmente há um notável 

aumento do mesmo, atingindo principalmente as áreas rurais com forte concentração 

populacional, que até então não tinham acesso a electricidade. 

 

Quadro nº10: agregados familiares segundo a principal fonte de energia para a 

preparação dos alimentos 

Fonte de Energia para a 

preparação dos alimentos 

Carvão  Lenha  Electricidade Petróleo  Gás  

 2000 0,3 63,6 0 0,5 34,2 

Fonte: censo 2000 

 



 Pelo quadro acima transcrito, constata-se que apesar da grands aberturs às 

inovações tecnológicas, no concelho de São Domingos a principal fonte de energia 

utilizada na preparação dos alimentos continua a ser a lenha (63,6). Como se sabe esta 

utilização têm inúmeras repercussões negativas sobre o meio ambiente e também na 

saúde pública, particularmente das mulheres e meninas que cozinham 

 

 O gás é a segunda fonte de energia utilizada na preparação dos alimentos (34,2%) 

seguidos, por petróleo, carvão e não há utilização de electricidade como fonte de energia 

para a preparação de alimentos. 

     

Quadro nº11: agregados familiares segundo a posse de casa de banho e retrete  

Posse de casa de 

banho e retrete 

WC com retrete WC sem retrete Sem WC, sem retrete 

e sem latrina 

1990 5,5 1,7 93,3 

2000 14,2 5,4 79,1 

Fonte: censo 1990 e 2000 

 

 De acordo com o quadro nº13, dos agregados familiares no ano 1990, 93,3 % não 

dispunham de casa de banho e retrete, mas esse número diminui muito no ano 2000 como 

nos mostra o mesmo quadro. De facto, em 2000 são 79% os agregados familiares sem 

casa de banho e/ou retrete. 

 

Quadro nº12: agregados familiares segundo o modo de abastecimento de água  

Modo de abastecimento  1990 2000 

Água canalizada 0,5 0,3 

Cisterna 0,1 1 

Auto-tanque 0,3 18,7 

Chafariz 32 57,2 

Poço 44,6 6,9 

Nascente  20,4 13,1 

Levada 0,7 2 



Outro 1 0,1 

Total  100,0 100,0 

Fonte: censo 1990 e 2000 

 

 O modo de abastecimento de água varia muito entre os dois períodos do censo. 

Da análise do quadro nº14, constata-se que maioria dos agregados familiares usa água 

disponível no chafariz (57,2%) e, ainda uma boa parte da população usa agua do nascente 

e de auto tanques cerca de 31 %.  

 

 Por se tratar de um concelho rural, o poço, a nascente e a levada são e foram 

muito utilizados como forma de abastecimento de água cerca de 66%, principalmente no 

ano 1990. O uso da água canalizada tem pouca importância devido a inexistência de uma 

rede pública de abastecimento domiciliar. 

 

 Salienta-se ainda que houve significativo aumento do uso do  auto-tanque (18%) 

no abastecimento. Em contrapartida, o abastecimento da água a partir do poço, nascente, 

levada e outra fonte de abastecimento diminui durante o decénio.  

 

  O poço deixou de constituir o principal modo de abastecimento de água no 

concelho, devido a melhorias de infra-estruturas de água e face ao progressivo aumento 

de abastecimento através de chafarizes e auto tanques. 

 

  A análise desses quadros nos permite conhecer melhor a estrutura e a situação 

sócio – económica dos agregados familiares. Constata-se que durante o decénio houve 

pouca melhoria nas condições de habitabilidade dos agregados familiares, persistindo 

ainda graves problemas no que tange à energia para a iluminação e abastecimento de 

água. Um grande número de habitações ainda não dispõe de casa de banhos e retrete e o 

uso frequente de lenha na preparação dos alimentos é ainda significativo. Esse conjunto 

de factores em parte justifica a situação da pobreza das famílias no concelho. 

 



 Quanto ao nível de conforto, nota-se que ele é muito baixo, principalmente no 

meio rural, uma vez que, 83,6% das habitações não dispõem de casa de banhos, a maior 

parte dos agregados (68,9%) utilizam lenha na preparação dos alimentos, o chafariz 

constitui principal modo de abastecimentos de água (63,6%) e apenas 20% dos agregados 

utilizam a electricidade para a iluminação o que condiciona a posse de rádio, televisão, 

frigorifico, videocassete e outros electrodomésticos nesse meio. 

 

 Com se sabe o concelho é praticamente rural (88% da população a vive no meio 

rural): Segundo dados do INE referentes ao ano 2000, 69,6% dos agregados familiares no 

concelho têm um nível de conforto muito baixo e 15,6 % têm nível de conforto baixo. No 

meio rural o nível de conforto muito baixo atinge 76,5% dos agregados. Convêm 

salientar o valioso e incansável contributo da Câmara Municipal na melhoria das 

condições habitacionais junto das populações mais carenciadas, construindo sentinas, 

habitações sociais, habitações familiares e que tem criado muitos projectos, alguns já em 

curso (abastecimento da agua domiciliares a partir da rede publica nos principais centros 

populacionais, electrificação de varias localidades rurais, melhorias da habitações 

familiares etc) com vista ao melhoramento do nível de conforto de são Domingos. 

 

3.2.5 Nível de instrução  

 

 Tratando – se de um país subdesenvolvido com carências de recursos naturais e 

dada a importância sócio-económica da educação tornou-se urgente o investimento nesse 

sector e, sabendo disso, o governo de Cabo Verde vem tomando algumas medidas com 

vista a aumentar o nível de instrução da população. Uma das principais medidas tomadas 

foi a reforma educativa com o alargamento do ensino obrigatório para 6 anos de 

escolaridade, melhorias de qualificação dos professor e a construção de inúmeros 

estabelecimentos de ensino para fazer face ao crescimento exponencial da população em 

idade escolar. 

 



  O nível de instrução constitui um importante eixo de valorização dos recursos 

humanos para além de ser uma das principais vias de ascensão social e económica no país 

e no concelho em particular. 

 

  No domínio educativo, os problemas por que passa São Domingos assemelham-

se aos dos restantes municípios do país: fraca formação do corpo docente, falta de 

manuais e materiais didácticos, elevada taxa de insucesso, abandono escolares e número 

reduzido de salas de aulas. Como a reforma educativa e com funcionamento do ensino 

secundário no concelho a partir do ano lectivo 1995/96, assistiu-se um aumento 

significativo do número de alunos e escolas no Concelho que passou-se a contar com um 

corpo docente mais qualificado o que poderá a curto e a médio prazo provocar um 

aumento ainda maior do nível de instrução. 

  

 O aumento do nível de instrução no concelho terá repercussões no crescimento 

populacional, uma vez que os estudos do INE mostra que quando mais elevado for o 

nível de instrução das famílias menor é o membro da família, maior é o acesso ao ensino 

por parte dos membros da família, maior é o rendimento familiar e consequentemente 

menor será o nível da pobreza.   

 

 

A. Nível de instrução do concelho ano 2000 

 

Gráfico nº 3. Repartição da população com mais de 4 anos de idade segundo o nível 

de instrução 
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segundo o nível de instrução  no ano 2000

7% 4%

58%

14%

1%

16%
Prè-escolar

Alfabetização 

EBI

Secundário

Superior

Sem Nível

 
Fonte: INE -  censo 2000 

  

 Da leitura do gráfico 3, verifica-se que mais de metade da população com mais de 

4 anos possui o ensino básico integrado (58%), 14 % completou o ensino secundário. Por 

outro lado 16% ainda não possui nenhum nível de instrução. 

 

  De igual modo, depreende-se que o nível de instrução no concelho tem 

aumentado em todos os níveis, resultado de uma redução significativa da população com 

nenhum nível de instrução, convindo salientar que no ano 1980, 73,1% da população não 

frequentava um estabelecimento de ensino. Entre 1990 e 2000 houve uma diminuição de 

19,6 % da população sem nível de escolarização.  

 

«Em São Domingos como nos restantes concelhos do país, a grande maioria dos 

jovens que acederam ao sistema formal de ensino incorreram no desemprego após a 
sua desvinculação desse sistema em virtude da não existência de patamares 

profissionalizantes que possibilitem a preparação dos alunos para o ingresso no 

mundo laboral. Por outro lado, em termos quantitativos, é notória a discrepância 
entre o número de alunos que concluem o EBI (Ensino Básico Integrado) e os que 

chegam ao ES (Ensino Secundário). Por exemplo, cerca de 60% dos alunos que 

concluíram o EBI no ano lectivo 95/96 não puderam ingressar no Ensino 

Secundário, sendo uns por imperativos legais (ultrapassaram o limite etário 
legalmente estabelecido) e outros por razões de ordem sócio-económica. Esses ex-

alunos passam, doravante, a integrar a fileira de desempregados do Concelho» 

(CMSD, (2000)  

 

 



 Existem no Concelho cerca de 4 960 alunos, sendo 3 315 no EBI e 1 645 no 

Ensino Secundário. O Concelho possui um total de 56 salas de aula, das quais 43 são 

propriedade do Estado e 13 alugadas ou cedidas 

 

a) Pré-escolar  

 O acesso a este de ensino é um fenómeno muito recente no concelho e consiste 

em preparar as crianças na faixa etária dos 4-6 anos para a integração no sistema 

educativo tendo um carácter facultativo. 

 

«No concelho de São Domingos regista a maior taxa de frequência escolar, nas 

crianças de 4-5 anos com 59%, contrastando, com os concelhos de Tarrafal (25%) e 

são Miguel (32%) onde registam as piores taxas da escolaridade do país (47%). No 
meio urbano tanto como no meio rural a frequência escolar é maior nas meninas do 

que nos meninos (52%) e (42%) respectivamente» (GTM de São Domingos) 

 

 A Educação Pré-Escolar está presente em quase todas as povoações do concelho e 

abrange um total de 945 crianças, distribuídas em 28 jardins infantis, com 40 monitoras. 

 

b) Ensino Básico Integrado (EBI) 

  
Quadro nº 13: alunos matriculados no EBI em São Domingos, 1994 -2001 

 

Ano lectivo Alunos matriculados 

1994/1995 2833 

1995/1996 2565 

1996/1997 3162 

1997/1998 3286 

1998/1999 3338 

1999/2000 3365 

2000/2001 3399 
Fonte: GEP – Ministério de Educação e Valorização dos Recursos Humanos 

 

 Através do quadro nº 16 conclui-se que o número de alunos no ensino básico 

integrado tem vindo a aumentar, resultado de aumento da população em idade escolar.  

 

 

 



 

 

 

Quadro n.º 14: Principais indicadores por níveis de ensino (EBI 95/96 e 2000/2001)  

 

Ano lectivo Concelho    Matrícula  Aprovação Reprovação Abandono 

1995/1996 S. Domingos        100       91.4       7.4        1.2 

2000/2001 100 83,1 16,3 0,7 

      
Fonte: MEVRH, GEP (Adaptação) 

 

 
 A nível do EBI, a taxa de reprovação nos anos lectivos 93/94, 94/95 e 95/96 foi, 

respectivamente de 9.9%, 6.8% e 7.4%. Nesses anos, o abandono escolar foi de 3.3%, 

2.9% e 1.4%, respectivamente. O insucesso e abandono escolares têm mais peso entre os 

rapazes do que entre as meninas. A faixa etária dos 11-15 anos é aquela que mais 

contribui para a taxa de reprovação e abandono (74.1% e 58.7%, respectivamente). No 

ano lectivo 95/96 os indicadores por níveis de ensino apontam para uma situação 

satisfatória do Município comparativamente a alguns dos restantes municípios do país 

(ver quadros 1 e 2 no anexo). 

  

 Depreende-se ainda do quadro nº17 que a taxa de aprovação diminuiu cerca de 

8,3% com consequência no aumento de reprovações (8,9%) em relação ao ano lectivo 

2000/2001. O abandono escolar tem vindo a diminuir, atingindo 0,7%. 

 

 Por imperativos legais ou limitações de ordem sócio-económica, muitos dos 

alunos que concluem o EBI vêem-se impossibilitados de aceder ao Ensino Secundário. 

Essa situação, aliada ao facto de só ultimamente o Concelho passar a dispor de um Liceu, 

faz com que se torne cada vez mais premente a necessidade de identificação de novas 

medidas e políticas que propiciem a integração socioprofissional e susceptíveis de 

desencorajar o avanço do desemprego e suas sequelas. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

C. Ensino secundário  
 
Quadro nº 15: alunos matriculados no Ensino Secundário São Domingos, 1995-2001 
Ano lectivo Alunos matriculados 

1995/1996 234 

1996/1997 403 

1997/1998 735 

1998/1999 893 

1999/2000 1086 

2000/2001 1401 
Fonte: GEP – Ministério de Educação e Valorização dos Recursos Humanos (MEVRH) 

 

 O quadro acima citado, ilustra a evolução de números de alunos matriculados 

desde o início do funcionamento do ensino secundário no concelho até o ano lectivo 

2000/2001 

  

 O Ensino Secundário passou a vigorar a partir do ano lectivo 95/96 no 

estabelecimento do EBI (Ensino Básico Integrado).  

 

 Graças a um co-financiamento da Cooperação Suíça, o Liceu de S. Domingos foi 

construído, começando a funcionar a partir do ano lectivo 2001/2002. O projecto inicial é 

constituído por 2 blocos. Falta ainda edificar o segundo bloco. 

 

Quadro n.º 16: Principais indicadores por níveis de ensino (ES 95/96) e 2000/2001 

 

Ano lectivo Concelho  Matrícula   Aprovado     Reprovado  Abandono 

1995/1996 S.Domingos      100      69.2       23.5         7.3 

2000/2001 100 66,1 31,5 2,4 

Fonte: MERH, GEP (Adaptação) 

 

O número de aprovação é inferior, e reprovação e o abandono são maiores em relação a 

EBI. 



 

d) Alfabetização 

 

 A alfabetização é pouco expressivo no concelho e faz parte do programa 

alargados e intensivos de luta contra o analfabetismo á nível do país e do concelho em 

particular.  Representa cerca de 4% da população estudantil no concelho e é destinado 

a jovens e adultos que por motivos diversos não conseguiram frequentar a escola em 

regime normal. Este tipo de ensino visa assegurar o sucesso do acréscimo do nível 

cultural da população. No ano lectivo 2000/2001 existiam no concelho 101 alunos 

repartidos por 6 monitores.   

Capitulo IV. O impacto sócio-económico do crescimento demográfico do 

concelho 

 

4.1 O crescimento demográfico e os recursos ambientais 

 

 A relação desequilibrada entre o crescimento populacional e os recursos deve-se 

principalmente à seca e a forte pressão demográfica que tem contribuído muito para o 

desequilíbrio do ecossistema e para a desertificação que se tem verificado no país.  

 

 Nota-se que existe uma certa pressão sobre os recursos naturais devido ao volume 

da população em relação aos recursos existente e, por outro, a sua própria insuficiência 

por motivos de ordem geo-climática. 

 

 É hoje motivo de grande preocupação ter um meio ambiente capaz de 

proporcionar recursos naturais suficientes para gerar um desenvolvimento sustentável que 

poderá, por sua vez, contribuir para o bem-estar das populações.  

 

 A situação geográfica de Cabo Verde aliada a secas prolongadas, a desertificação, 

a forte pressão demográfica sobre os escassos recursos disponíveis e, consequentemente, 



a degradação do meio ambiente representam algumas das fortes limitações a um rápido 

crescimento económico e ao processo de desenvolvimento sustentado. 

 

  São Domingos não foge à regra. No concelho verifica-se uma exploração 

descontrolada de recursos, nomeadamente a utilização de determinadas culturas, o 

consumo da lenha para a preparação dos alimentos, o sobre -pastoreio (criação extensiva 

de animais), o cultivo nas zonas de declive acentuado provocando a erosão do solo e, 

consequentemente, a desertificação. Esses factores têm sido determinantes no 

agravamento e esgotamento de recursos vitais e são directamente dependentes da acção 

do Homem. 

 

 Em São Domingos, um dos graves problemas ambientais reside no facto de 

muitas famílias dependerem da extracção da areia da orla marítima e nas ribeiras para a 

construção civil. Apesar desta actividade garantir a sobrevivência dessas, têm provocado 

graves problemas ambientais com a destruição da orla marítima e a subsequente intrusão 

salina. A grande utilização de lenha na preparação dos alimentos constitui outro grave 

problema ambiental. Cerca de 64 % da população do concelho utiliza a lenha como fonte 

de energia para preparação de alimentos e essa prática exige derrube do coberto vegetal 

para a obtenção da lenha, tornando o solo mais exposto aos agentes erosivos. Esta 

situação tem provocado mudanças no ambiente levando a uma deficiente gestão dos 

recursos e, principalmente, o êxodo rural.  

 

 Para agravar esta situação o concelho não dispõe de um plano ambiental, o lixo é 

queimado a céu aberto, não há recolha do mesmo nas áreas rurais.  

 

 Perante esse desequilíbrio torna urgente encontrar estratégias para um 

desenvolvimento sócio-económico sustentável, capazes de preservar o meio ambiente do 

concelho. Essa estratégia passa pela elaboração e aplicação de um plano de ordenamento 

territorial. Um modelo de ordenamento com incidência na valorização dos recursos 

ambientais poderá criar novos serviços capazes de proporcionar às comunidades 

melhores níveis de vida e melhor gestão do território.                                                                  



 

4.2 População activa e a situação laboral  

 

 O elevado número da população activa resultado do elevado crescimento 

populacional a que se acresce a redução das migrações externas e as crises internacionais 

constituem principais entraves ao desenvolvimento do nosso país. Esses factores fazem 

com que haja um aumento da taxa de desemprego e, consequentemente, o aumento da 

pobreza levando deste modo à privação de principais fontes de rendimentos familiares. 

 

 A nível do concelho, o crescimento da população e o aumento da população 

activa têm tido reflexos no mercado de trabalho local, com consequências no aumento da 

taxa de desemprego. 

 

 Não obstante os esforços do poder local, no sentido de atrair mais investimentos 

privados e também ao “escoamento” de grande quantidade de mão-de-obra excedentária 

para a capital do país, a taxa de desemprego continua a ser acentuado. Resultado 

principalmente dos maus anos agrícolas.  

 No ano 1980 a população activa (15 - 64 anos) correspondia a 43,2% da 

população total. Neste mesmo ano a taxa de desemprego era de 18,8% (2086 efectivos) e 

a taxa da população empregada era de 24,4%.  

 

 Em 1996, São Domingos tinha 3172 pessoas empregadas e 1937 eram 

desempregadas. Durante esse período houve uma ligeira redução em cerca de 149 

efectivos desempregados. Das 6633 empresas activas em Cabo Verde no ano 1997 

apenas 1,8% situavam em São Domingos. Essas empresas activas localizadas em São 

Domingos empregaram nesse ano um total de 259 trabalhadores.  

 

 No ano 2000, a população activa era de cerca de 46,4% da população residente, o 

que mostra um aumento de 3,2% da população em idade activa entre 1980 e 2000. A taxa 



de actividade era de 58,5%. Do total dos activos, em 2000, 52,4% eram do sexo feminino 

e 47,6% do sexo oposto. 

 

 Neste mesmo ano, a taxa da população desempregada no concelho correspondia a 

12,9% das quais 7,4% eram do sexo masculino e 17,9 % eram do sexo feminino, taxa 

essa inferior à média nacional que ronda os 17, 4%. Em relação à década de 80, a taxa de 

desemprego diminui cerca de 6,6%. Essa diminuição se deve a “escoamento” da mão-de-

obra excedentária principalmente para a Cidade da Praia que, segundo o censo do ano 

2000, tinha cerca de 3460 população nativa de São Domingos. 

 

 A taxa bruta de ocupação (população empregada/população total) foi de 34,7% 

acima da média nacional (33,4%), um aumento de 10,3% em relação ao ano 1980. 

 

Quadro n.º 17: Proporção de população empregada por sector de actividade (%) 

Sector de actividade % 

Primário 26 

Secundário 10,2 

Terciário 63,8 

Total 100,0 

 Fonte: censo 2000 

 

 O quadro nº 17 representa a estrutura da população empregada por sectores de 

actividades no concelho referente ao ano 2000. Da sua análise constata-se que o sector 

terciário é o que abrange maior número de população economicamente activa, seguindo o 

primário e o secundário. 

 

 A predominância do sector terciário deve-se ao facto de a administração pública 

(o Estado) albergar cerca de 35,8% da população empregada no concelho.  O sector 

primário vem logo a seguir com 26%, esse sector tem grande tradição no concelho que é 

predominantemente agrícola. O sector secundário no concelho é pouco expressivo (10,2 

%) e encontra-se ainda na fase inicial, não tendo por isso grande investimento. 



 

 O aumento da população activa que se tem verificado no concelho traz como 

consequências a manutenção de taxa de desemprego elevada que atinge principalmente a 

faixa etária de 15 – 24 anos. Perante essa situação torna-se obrigatório um maior 

aproveitamento do mesmo (força do trabalho) e pressupõe a existência de mecanismos de 

coordenação que propiciem a definição de áreas prioritárias de formação em função das 

necessidades do mercado ou que forneçam a população instrumentos e recursos 

susceptíveis de estimular o seu auto-emprego.  

 

 Este instrumento passará pela formação profissional orientada, de acordo com a 

carência local. Tendo em conta que se trata de um concelho com uma população 

maioritariamente jovem, o concelho deverá assegurar a educação e a formação dos jovens 

e a sua integração no mercado de trabalho. 

 

 Algumas das medidas a empreender e que irão contribuir para a criação de uma 

capacidade endógena são a reabilitação do ex-Centro de Máquinas e Equipamentos da 

Variante e a sua transformação numa Escola de Formação Profissional e a criação de um 

Centro de Formação e Produção Artesanal. Essa criação terá uma repercussão positiva 

em termos dos recursos humanos, com reflexos favoráveis sobre o processo de 

revitalização sócio-económica do Concelho e o desenvolvimento do país. Realce-se, 

porém, que o maior ou menor impacto das eventuais acções de formação a implementar 

irá depender grandemente da capacidade de disponibilização de recursos humanos, 

técnicos e financeiros que possam contribuir para a integração e afirmação sócio-

profissional dos formandos mediante adopção de medidas que estimulem e promovam o 

auto-emprego e as iniciativas locais de emprego. 

4.3 A situação da pobreza perante o crescimento demográfico  

 

“A pobreza é um fenómeno complexo e multidimencional que resulta de 

desequilíbrio estrutural profundo em todos os domínios da vida humana. 

Mais do que a falta dos recursos socioeconómicos, ela nega à pessoa 

conforto, dignidade, liberdade e participação” (FNUAP, PA Nôs, 1997. 



 

 O fenómeno da pobreza está intimamente ligado ao desemprego a ao nível dos 

padrões de vida da população, reflectindo na educação, saúde, privação de acesso ao 

conhecimento e de vias de comunicação.  

 

 Em Cabo Verde, a pobreza é estrutural, eminentemente rural, principalmente na 

sua incidência devido à grande dependência deste em relação às actividades agro-

pecuárias que são muito condicionadas pelas quedas pluviómetricas e elevado número de 

desempregados.  

 

 Segundo estudo realizado pelo INE “O perfil da pobreza em Cabo Verde 

2001/2002” com base no limiar da pobreza, em Cabo Verde 172.727 indivíduos são 

considerados como pobres, isto é, têm uma despesa anual de consumo igual ou inferior a 

43.250$ escudos. Representando 36,7% da população total, os pobres residem na sua 

maioria no meio rural (62%). 

 esse mesmo estudo diz que entre os pobres, pode-se ainda isolar os considerados 

muito pobres (92.828 indivíduos com nível de despesa igual ou inferior a 28.833$00), 

que representam 86% dos pobres, e que equivale em termos nacionais a 20% da 

população total. Igualmente pode-se constatar que estes residem na sua maior parte no 

meio rural (68%), o que nos mostra que a pobreza é ainda um fenómeno marcadamente 

rural. 

 

 Constituem grandes determinantes da pobreza em Cabo Verde, o deficit em 

termos de terras aráveis, o processo crescente da erosão dos solos, fraco acesso das 

populações pobres à terra, sobretudo a de regadios, secas, fraca capacidade de criação de 

novos empregos e consequentemente o seu não acompanhando do ritmo do crescimento 

da população activa, estagnação económica, altas taxas de desemprego e fraco 

rendimento da agricultura. 

 



 O rendimento da agricultura, mesmo em bons anos agrícolas, é baixo, obrigando 

os camponeses a recorrerem a actividades extra – agrícolas para aumentar o nível de 

rendimento.   

Segundo o PND, 55,6% da população activa rural encontra-se em ramos de actividades 

fora da agricultura. As actividades nas frentes de Alta Intensidade de Mão-de-Obra 

(FAIMO) e as não definidas empregam cerca de 22 % e 19,6% respectivamente dos 

activos precisamente actividades sazonais e cujos rendimentos estão abaixo do limiar de 

pobreza. 

 Este mesmo estudo diz que no concelho de São Domingos mais de 90% das 

famílias das zonas pluviais e pastoral e 80% das famílias da zona agro-silvo-pastoril 

dependem de rendimentos extra – agrícolas.  

 

 Em relação ao Concelho de São Domingos o fenómeno pobreza é bem visível. A 

fragilidade económico-financeira, a grande dependência das quedas pluviómetricas, a 

insuficiência dos recursos e a pressão existente sobre os mesmos, associado a alta taxa de 

desemprego (12,9%), a baixo nível de conforto (75,2%) da população tem proporcionado 

grande desenvolvimento da pobreza que atinge com maior incidência as localidades mais 

periféricas do Concelho. 

 

 Por se tratar de um concelho rural, São Domingos é fortemente dependente das 

actividades agrícolas, a estrutura empresarial é insignificante e tem reduzida capacidade 

financeira, faz com que o concelho seja incapaz por si só de gerar auto-emprego e novos 

empregos, tornando por isso muito vulnerável à pobreza 

 

 Estes factores afiguram-se como as principais condicionantes a uma efectiva 

participação sócio-económica de grande parte da população. Já que essa situação 

condiciona o acesso a bens e serviços e contribui para o agravamento das condições 

sócio-económicas da população. 

 

 Se considerarmos como sintomas da pobreza, as más condições de vida (no que 

refere a rendimento, à habitação, acesso à saúde, água e energia, saneamento), reduzida 



ou nula qualificação profissional capaz de permitir uma inserção no mercado de trabalho, 

acesso a terras agrícolas pouco produtivas e forte dependência das FAIMO e dos serviços 

sociais, podemos afirmar estarmos perante um concelho muito pobre. Se não vejamos 

alguns exemplos: as condições habitacionais são precárias 79% não possuem casa de 

banho, 75,9% das habitações possuem uma ou duas divisões onde coabitam pais, filhos e 

outros; o acesso à saúde é limitado uma vez que, o concelho não possui um hospital nem 

um centro de saúde, existe apenas um medico residente para toda a população; apenas 2,8 

% da população utiliza a energia eléctrica para a iluminação, 63,6% da população ainda 

utiliza a lenha na preparação de alimentos, apenas 0,3 % dispõe de água canalizada; 

 

  Segundo a CMSD no ano 2000 cerca de 37% da mão-de-obra no concelho era 

absorvida pelas FAIMO, cerca 48,4% da população encontra-se coberta pelos programas 

de protecção social ou integrada nas FAIMO; A assistência às famílias processa-se 

mediante uma intervenção tripartida em que participam o Governo, o Município e os 

Organismos Internacionais.  

 

 Segundo esta mesma fonte, no quadro do Programa Alimentar Mundial – PAM, 

cerca de 11.4% das famílias do Concelho recebem géneros alimentícios. Por trimestre, 

são distribuídos, gratuitamente, 18,4 toneladas de milho, 1,4 toneladas de feijão, 1.725 Lt. 

De óleo, 7,4 toneladas de farinha e 1,6 toneladas de açúcar, no valor global de 813.773 

ECV. O subsídio financeiro a grupos vulneráveis, criado no âmbito do Programa de 

Protecção Social, é concedido a cerca de 224 famílias, atingindo um montante global de 

2.688.000 ECV/ano. 

 

 Essas populações que vivem em situação de pobreza localizam-se principalmente 

nas áreas rurais e este fenómeno atinge preferencialmente as famílias numerosas, quando 

as famílias são chefiadas pelas mulheres solteiras que estão em condição de 

desempregada ou estão na situação de sub-emprego. 

 

 Para fazer face a esse quadro, a eliminação e/ou redução da pobreza a médio e a 

longo prazo só é possível se as políticas a serem adoptadas fossem direccionadas no 



sentido da redução da taxa da pobreza, de forma que o crescimento económico seja capaz 

de gerar empregos. 

  

 Para além dessa medidas, o aumento da participação da população nas actividades 

sócio-económicas poderá ser feita com o crescimento do emprego principalmente nas 

camadas jovens e na população feminina. Uma das estratégicas para tal, consiste na 

exploração das potencialidades do concelho nomeadamente o turismo e a pesca que são 

capazes de atrair investimentos privados e incentivar o desenvolvimento industrial, que 

contribui para a criação de novos posto de trabalho sobretudo no meio rural.  

 

 Porém, outras são também prioritárias, adopção de medidas tendentes a promover 

o desenvolvimento dos recursos humanos como o aumento de nível de instrução e a 

formação profissional, implementação de programas de construção e reabilitações de 

habitações sociais e familiares, melhoramento da assistência médica e de saúde (criação 

de um centro de saúde e aumento o rácio população/medico), acesso aos serviços e 

saneamento básicos, combate ao aumento do processo erosivo, melhorar a capacidade 

produtiva dos pobres  

  

 Lembramos que a pobreza só é reduzida ou eliminada se houver participação de 

todos os actores (privados e públicos) e se for direccionada a várias frentes (económica, 

social, cultural e politica) visando o aumento de recursos à disposição da população. 

   

 

 

 

 



 

Conclusão 

 

 Chegando ao término deste trabalho da investigação científica, estamos cientes de 

que não foi possível esgotar o tema tendo em conta que se trata de um tema complexo e 

extenso. No entanto, queríamos deixar aqui algumas conclusões a que foi possível 

chegar.  

 

  Concluímos deste trabalho que o concelho de São Domingos, apesar de ser um 

dos mais recentes do país, é, em termos demográficos, um dos mais expressivos. Esse 

peso demográfico se deve principalmente ao crescimento demográfico (1,8% de taxa de 

crescimento anual) registado na última década, resultado principalmente do crescimento 

natural que durante todas as décadas foram positivas, com números de óbitos muito 

baixos, apesar do decréscimo dos nascimentos.  

 

 Esse crescimento se diferencia muito nas duas freguesias que compõem o 

concelho e tem contribuído para uma distribuição desigual da população. Os movimentos 

migratórios têm sido uma variável preponderante no controlo do crescimento 

demográfico no concelho uma vez que o número de saídas tem sido superior às entradas. 

 

 Apesar disso, o crescimento demográfico registado no concelho nas últimas duas 

décadas torna-se preocupante uma vez que dificulta o desenvolvimento sócio-económico 

desejado e aumenta a pressão sobre os escassos recursos do concelho para além de 

aumentar as necessidades sanitárias e acesso aos serviços básicos (água, energia eléctrica, 

educação etc.). Esse crescimento, principalmente na camada jovem, faz com que a 

exigência de mais postos de trabalho, mais infra-estruturas de saúde e escolares se 

aumente. 

         

 Pode-se ainda notar que, apesar das potencialidades do turismo e da pesca, a 

agricultura continua a ser a principal actividade económica do concelho. A grande 

dependência da população em relação a essa actividade tem feito aumenta o nível da 



pobreza uma vez que tem levado a população a procurar as FAIMO como alternativas já 

que as chuvas têm sido irregulares. 

 

 Em relação à situação laboral do concelho, apesar dos esforços do poder local, o 

volume de pessoas em situação de desemprego e sub-emprego não deixa de ser 

preocupante. O aumento da proporção de população em idade activa e a fraca capacidade 

do concelho em gerar novos empregos justificam esses volumes. 

  

 O nível de instrução tem aumentado de forma significativa, resultado de uma 

maior cobertura escolar nos últimos anos devido ao aumento de números de escolas do 

EBI e funcionamento do ensino secundário a partir de 1995.  

 

 No que tange ao saneamento e à saúde o crescimento populacional tem agravado 

a situação precária do concelho no que tange a esses sectores. O concelho não dispõe de 

um hospital nem de um centro de saúde, tem apenas um médico residente para toda a 

população, não dispõe de uma rede pública de abastecimento de água, nem de rede de 

esgotos e o acesso a energia eléctrica é ainda muito limitado principalmente nas áreas 

rurais. 

 

 Neste sentido, o Governo e a Câmara Municipal têm dispendido esforços no 

sentido de proporcionar o desenvolvimento harmonioso e sustentável do concelho. Os 

resultados têm sido positivos e já existem melhorias em algumas áreas, mas insuficientes 

relativamente às necessidades globais da população porque a resolução desses problemas 

só torna possível à médio e a longo prazo e exige investimentos avultados e maior 

exploração das potencialidades do concelho. 

 

 São Domingos apresenta nas zonas de altitude, zonas agro-ecológicas específicas 

que se caracterizam como sendo zonas sub-húmidas ou húmidas, propícias para o 

desenvolvimento da prática de horticultura de sequeiro e fruticultura;., desfruta de zonas 

com vocação turística (turismo balnear e da montanha); ainda se destacam como grandes 



potencialidades do concelho a pesca, as bacias hidrográficas, o aumento do nível de 

instrução e a afeição inata da população pelas práticas agro-pecuárias.  
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ANEXO 
 

Concelho    Matrícula   Aprovação   Reprovação    Abandono 

Brava        100       88.9         8.5        2.5 

Mosteiros        100       92.1         6.6        1.3 

Sal        100       88.8       11.2         0.0 

Tarrafal        100       91.4        7.3        1.3 

Maio        100       90.9        9.1        0.0 

S.Nicolau        100       86.7      12.0          1.4 

S.Domingos        100       91.4       7.4        1.2 

Fonte: MECC, GEP (Adaptação) 

 

Quadro n.º 2: Principais indicadores por níveis de ensino (ES 95/96) 

Concelho  Matrícula   Aprovado     Reprovado  Abandono 

Brava      100      68.8       20.9       11.0 

Maio      100      65.3       26.5         8.2 

S.Nicolau      100      78.1       18.2         3.7 

S.Domingos      100      69.2       23.5         7.3 

Fonte:  MECC, GEP (Adaptação) 

 



Quadro nº 3 Os principais programas existente no quadro do desenvolvimento 

municipal do concelho de São Domingos. 

 

-Construção e apetrechamento do Centro de Saúde de S. Domingos 

-Aquisição de uma ambulância ou mais, para prestar atendimento em casos graves  

-Construção de 6 sanitários públicos e dois matadouros municipais  

-Construção de rede de esgotos e estações de tratamento dos efluentes nos principais 

pólos de concentração populacional do Município 

-Construção de habitação social para albergar muitas famílias que estão desalojadas 

ou então que habitam em condições degradantes 

-Construção de Unidades Sanitárias de Base e capacitação técnica do pessoal a elas 

afecto 

-Apoio na construção de cisternas familiares 

-Construção de Jardins Infantis e Formação de Monitoras 

-Conservação de Solos e de Agua 

-Estudo de ordenamento das Bacias Hidrográficas  

-Projecto de Apoio à modernização agrícola 

-Estudo de ordenamento das Bacias Hidrográficas  

-Projecto de Apoio à modernização agrícola 

-Projecto de Apoio à reabilitação agrícola de base 

-Construção de uma Unidade de Abate Suíno e Bovino 

-Desenvolvimento do sector das pescas 

- Construção de uma Unidade de Produção de Inertes. 

-Fundo de Micro Realizações para as actividades geradoras de rendimento e apoio ao 

relançamento do artesanato e às micro empresas 

 

 

 

 

 



GUIÃO DE ENTREVISTA  

 

1.Para o Presidente da Câmara Municipal de São Domingos 

- Há um estudo detalhado da situação social do concelho? Qual é sua caracterização?  

- Que politica a câmara tem adoptado para fazer face ao crescimento populacional? 

- Será que a capacidade de oferta do emprego no concelho tem correspondido as 

expectativas da população activa? 

- Se sim, que medidas foram tomadas? 

- Se não, que meditas pretendam tomar? 

- Qual tem sido a intervenção da câmara no campo educacional? 

- Será que o concelho representa um importante pólo de atracção as pessoas do outros 

concelhos? Como justificaria? 

- Há um desenvolvimento sócio-económico no concelho? Porquê? 

- Se sim, que factores mais contribuíram para esse desenvolvimento? 

- Qual tem sido a prioridade para uma melhor desenvolvimento do concelho?  

- Quais são os principais obstáculos para o desenvolvimento do concelho? 

- Quais são as perspectiva para o desenvolvimento do concelho nos próximos anos? 

- O que a câmara tem feito para atrair os operadores económicos a se instalarem no 

concelho? 

- Principias programas e projectos de desenvolvimento implementados, em curso e em 

carteira tanto públicos (governamentais e municipais) quanto privados. 

- Dispõem o município dos principais instrumentos de gestão: PDM, PMD, PDU, PUDs. 

- Em termos prospectivos, quais os principais pólos de concentração populacional e 

urbana do Município? Por estes pólos? 

 

2. Para o pelouro das Actividades económicas 

- Que actividades económicas mais têm contribuído para o desenvolvimento do 

concelho? 

-Qual tem sido a potencialidade económica de São Domingos? 

- Qual é contribuição, dos operadores económicos e das associações comunitárias no 

desenvolvimento do concelho? 



-que actividades económicas são predominantes? 

-qual é a principal sector da actividade económica? Porquê? 

-Que sectores podem provocar um relançamento económico do concelho? Porquê? 

-Quais são principais obstáculos? 

- Como tem sido ultrapassado? 

3. Para o pelouro de urbanístico/património 

 -Existem programas que visam à conservação do meio ambiente? 

- Que programas? 

- Quais são os seus objectivos? 

- Existe um plano de ordenamento territorial? 

- Como tem sido aplicado? 

- Que infra-estrutura social de grande importância para o desenvolvimento do município 

existe? 

- Há uma repartição equilibrada dessas infra-estruturas? Justifica? 

- As infra-estruturas existentes são capazes de acompanhar o crescimento populacional e 

de responder as necessidades da população? 

- Que infra-estruturas devem ser criadas para garantir maior sustentabilidade sócio – 

económica do concelho?  

- O município encontra-se bem servido nos transportes? 

- Se não, quantos poderiam corresponder as necessidades da população? 

- O que mudou a nível sócio-sanitario desde a elevação de São Domingos à categoria de 

concelho? 

- quais são os principais obstáculos deste pelouro? 

 

4. Para o pelouro se serviços sócias 

 

- Quais são os problemas sócias mais preocupantes? 

- Que relação esses problemas têm com o crescimento populacional? 

- Esses problemas têm aumentado? 

- Que medidas a câmara tem/pretende tomar (do)? 

- Que politica a câmara tem adoptado para fazer face ao crescimento populacional? 



- Existem programas de combate a pobreza? 

- Qual tem sido o campo de acção? 

- O que a câmara tem feito para uma melhor integração social das classes mais 

desfavorecidas? 

- Nos maus anos agrícolas, qual tem sido a intervenção do câmara junto da população? 

-O que a câmara tem feito para chegar a um desenvolvimento equilibrado e auto-

sustentado do concelho? 

Quais são os principais obstáculos do pelouro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Superior de Educação 

Departamento de Geociências  

Questionário para as associações comunitárias do concelho de São 

Domingos 

 

Localidade ……………………….. Nº do inquerido ………………… 

 

Identificação  

Nome: _________________________ 

Data da criação: __________________________ 

Nº de membro: __________________ 

A que ramo da actividade pertence a associação? 

………………………………… 

1.Existe um plano de actividade? 

Sim  
 



Não  

2. Caso afirmativo, qual é a duração? 

Quinzenal  

Mensal 

 

Trimestral 

 

Semestral 

 

Anual 

 

Outros  

3. Se não, como são programadas as actividades? 

…………………………………………. 

4.Qual é o cariz do plano? 

- Cultural 

- Agro- pecuária 

- Comercial 

- Industrial 

- Religiosa 

- Piscatória 

- Outros 

5. Quais os principais objectivos da associação? 

a) -------------------------------- 

b) -------------------------------- 

c) -------------------------------- 

7.Como tem sido o envolvimento da população na acção comunitária  

a) Bem 

  

b) Mal 

 

c) Razoável 

 8. Porquê? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Como angariam fundos financeiros? 

a) Financiamentos 

b) Realizações de actividades 

c) Cotas dos associados 

c) Outros 

9. 1 Se escolher a línea a, quem financia? 

a) ACDI,  

b) MDR,  

c) CÂMARA,  

d) OUTROS  

9.2 Qual é o montante: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
   

   



a) _______________ 

9.3 Se escolher a línea b, que actividades? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

10.Como a associação utiliza os recursos financeiros? 

a)…………………………………………. 

b)…………………………………………. 

c) …………………………………………. 

11.Como a associação intervê no combate a pobreza na comunidade? 

a) Campanha de sensibilização  

b) Financiamentos  

c) Cria posto de trabalho 

d) Dá formações  

e) Outros 

12. Que programas têm adoptado em relação ao crescimento populacional? 

- 

- 

- 

13.Como é feito o abastecimento da água potável na comunidade? 

- Poço 

- Auto-tanque 

- Chafariz 

- Rede pública 

- Outros 

14.principal fonte de energia utilizada na confecção de alimento na comunidade 

-Lenha 

-Petróleo 

-gás   

-Electricidade  

- Outros 

14.A que nível tem parceria com a câmara 

- 

- 

- 

15. Como é a relação com a câmara 

-bem 

-mal 

- Razoável 

16. Porquê? 

- 

- 

- 

17. Existem dificuldades na aplicação dos planos? 

- Sim 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

-Não 

18. Se for sim, quais são os principais obstáculos 

- 

- 

- 

19. Essas dificuldades têm sido ultrapassadas? 

- Sim 

- Não  

20.a – se sim, como? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

20.b se não, porquê? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

21 Quais são as relações com os principais operadores económicos no concelho? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

22.como a associação participa no desenvolvimento sócio económico na comunidade 

e no concelho em geral? 

a)  

b) 

c) 

6.quais são as realizações concretizadas? 

- Infra-estrutura sanitárias 

- Habitações familiares  

- Centros sociais 

- Aquisição de equipamentos 

- Aquisição de financiamentos 

- Outros. _________________  

- Quais? ________________________________ 

  

24. Quais são os principais problemas da população  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Ex – Centro de Maquinas e 

Equipamentos da Variante 
Fig. 2 – Centro de Saúde do Concelho (em 

construção)  

 

Fig 3 – ApartHotel – Praia Baixo 



 

 

 

 

Fig. 4 – Edifício da Câmara Municipal de S. 

Domingos 

 

Fig. 5 – Igreja de Nossa Senhora da Luz 

 
Fig. 6 – Escola Secundaria de S. Domingos 

 

Fig. 7- Praça municipal de S. Domingos 


