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I. INTRODUÇÃO 

 

               

              O presente trabalho de investigação científica, cujo tema é “situação socio-económica de 

São Salvador do Mundo entre 1990 e 2007, constitui o culminar de um final de percurso de 4 anos, 

iniciado em 2004/ 2005, para a obtenção do grau de Licenciatura em Geografia. Surgiu na 

sequência da elevação de São Salvador do Mundo ao estatuto de concelho, e também pela 

constatação que tivemos da ausência ou de poucas bibliografias que trata das características 

específicas deste novo concelho.  

A situação económica e social de uma região estão interligadas entre si, e a vários outros 

aspectos, de ordem geográfica, demográfica, económica, ambiental, cultural, histórica, etc. O 

concelho de São Salvador do Mundo posiciona-se actualmente entre os mais pobres do país e esta 

situação está ligada à sua caracterização económica e social. 

 

1. Objectivos  

 

Constitui objectivo geral deste trabalho, conhecer o nível de desenvolvimento económico e 

social de concelho de São Salvador do mundo durante os anos de 1990 a 2007. 

Os objectivos específicos são as seguintes: 

    Explicar o enquadramento geográfico do Concelho de São Salvador do Mundo; 

    Analisar a situação demográfica do Concelho entre os anos 1990 a 2007; 

    Caracterizar as condições económicas do Concelho; 

    Caracterizar as condições sociais do Concelho;    

    Conhecer os motivos da ascensão de São Salvador do Mundo ao estatuto de Concelho; 

    Analisar as actividades executadas em São Salvador do Mundo, da sua elevação à 

categoria de concelho até o ano 2007; 

Para melhor atingir estes objectivos levantamos as seguintes questões, que serviram de 

orientação durante a realização deste trabalho.  

1. Terá havido transformações nas características sociais e económicas em São Salvador do 

Mundo durante os anos 1990 a 2007? 

          2. O concelho teve alguns obstáculos no seu processo de desenvolvimento durante esses 

anos? 
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          3. Quais são os principais motivos da elevação de São Salvador do Mundo à categoria de 

concelho? 

          4. Será que São Salvador do Mundo desenvolveu nestes dois últimos anos, com a sua 

elevação à categoria de concelho? 

Estas questões serviram de orientação durante a realização deste trabalho. 

  

 

2. Justificativa/ relevância do tema 

 

              O estudo da situação socio-económico de qualquer país, região ou lugar é imprescindível 

para o seu desenvolvimento, uma vez que permite ter o conhecimento da real situação e fazer o 

diagnóstico desta situação socio-económica. 

São Salvador do Mundo é um concelho recém-criado, existem poucas bibliografias que 

especifica as suas características. 

O tema deste trabalho, (a situação socio-económica de São Salvador do Mundo entre 1990 

e 2007) é uma exigência do Instituto Superior de Educação que constitui o culminar de final de 

curso de obtenção de licenciatura em geografia. Escolhi esse tema, porque como é sabido, o 

conhecimento do nível de desenvolvimento económico e social de um determinado pais ou região é 

de extrema importância, uma vez que, irá servir como um subsídio que permitirá criar novas 

medidas de políticas estratégicas para a melhoria desse nível de desenvolvimento. Por outro lado, 

devido à dinâmica do espaço e da mudança do tempo, com consequentes alterações nas 

características económicas, sociais, ambientais, etc. a situação socio-económica da região precisa-se 

de ser estudado sempre.  

Escolhi esse tema ainda porque, São Salvador do Mundo é um lugar onde eu fui baptizado, 

na igreja católica.  

 

3. Enquadramento teórico 

      

              O mundo que presenciamos hoje é identificado pelas suas enormes assimetrias nas suas 

características económicas e socias. A melhor situação económica e social de um pequeno número 

de Estados considerados desenvolvidos, (a riqueza, o bem estar, elevado nível de qualidade de vida, 

elevado Indicador de Desenvolvimento Humano, etc.) é contraditória com a pobreza dos outros 

países designados países do terceiro mundo ou países subdesenvolvidos. Este facto justifica se por 
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varias causas, principalmente a diferenciação nas características naturais e sociais dos países, a 

desigualdade na repartição dos rendimentos, a falta de solidariedade a nível mundial, o desigual 

desenvolvimento das inovações tecnológicas, etc. 

              Os assuntos relacionados com a análise da situação socio-económica não é a preocupação 

de agora, foram e continuam sendo alvos de grandes preocupações, a nível mundial por parte de 

todos. São vários os pensadores quer sejam eles Geógrafos, Economistas, Sociólogos, Filósofos, 

Historiadores, Antropólogos, Políticos, Teólogos, etc. que reflectem e tem reflectido sobre a 

problemática da situação socio-económica, sobretudo no crescimento desigual e combinado que 

presenciamos actualmente. 

              Desde a Antiguidade que as personalidades como Aristóteles e Platão, numa perspectiva 

demográfica, têm defendido o controle do crescimento da população, com intuito de assegurar as 

boas condições sociais e económicas das populações. A ideia de controlo de crescimento da 

população continuou mais tarde, na Época Moderna com o economista inglês Thomas Robert 

Malthus, ao afirmar que, “uma população não controlada tem tendência a crescer a um ritmo 

mais acelerado que a produção dos recursos para a sua satisfação”, contribuindo assim para a 

deterioração das características sociais e económicas de um determinado país ou região, com o 

consequente aumento do desemprego e da pobreza, etc. Contudo, nem todos concordaram com a 

ideia de Malthus. O sociólogo francês Emile Durkhein, defendeu que quando mais a população se 

expande mais intensas são as competições e a luta pela vida no seio das mesmas e isso faz com 

que, os indivíduos sintam cada vez mais a necessidade de se especializarem, de se diversificarem as 

suas relações sócias, de aumentarem o seu nível cultural e consequentemente, de aumentarem o 

seu poder económico. 

Todas as revoluções que os homens têm feito desde Antiguidade é no sentido de melhorar 

as suas condições económicas e sociais, isto é, é com objectivo de ter melhores condições de vida.  

              E, de acordo com estas ideias, o Homem é considerado um factor primordial na promoção 

do desenvolvimento económico e social. De facto é verdade, mas, não é o único factor. Há que 

levar em conta o meio natural com as suas características físicas que são determinante no 

desenvolvimento das actividades económicos, nomeadamente a agricultura, a pecuária, a 

indústria, o turismo, etc. Além de mais, é o meio natural que serve de suporte ao social e fornecem 

as matérias-primas e as outras condições que o Homem vai adaptar para o desenvolvimento das 

actividades económicas e sociais. Portanto, na análise da situação económica e social de uma região 

não se podem dissociar os dos factores naturais, porque estão interrelacionados. Outro factor de que 

depende actualmente o desenvolvimento socio-económico de uma determinada região, é o seu grau 
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de relação e dependência que tem com as outras regiões, sobretudo com o mundo globalizado que 

presenciamos hoje, é necessário o estabelecimento de maiores parcerias e mais cooperação. 

As conclusões do estudo da situação socio-económica de uma região, ajudará as 

autoridades competentes a intervir com novas medidas de política estratégicas para melhorar a 

gestão e o desenvolvimento desta região. 

              Segundo João XXIII, a liderança ou a intervenção política no desenvolvimento social e 

económico “não deve servir para reduzir ainda mais a esfera de liberdade da iniciativa pessoal dos 

cidadãos, mas antes para garantir aquela esfera de maior amplitude possível (…), pois a experiência 

atesta que onde falta iniciativa pessoal, há tirania política.” 

Os diferentes conceitos de desenvolvimento: 

              Segundo Amílcar Cabral (1970), o desenvolvimento é a mudança social planeada com o 

povo para melhorar a sua qualidade de vida, mudança social “fundada sobre o trabalho e a justiça 

social” e na qual a força criadora do povo deverá encontrar a sua expressão mais livre e construtiva 

numa vida realmente independente e progressiva. Há de salientar que o povo tem de adaptar a sua 

força criadora às condições naturais do meio. 

              De acordo com o Dicionário de Geografia, “o desenvolvimento pode ser definido em 

termos clássicos como a expansão do conjunto da economia, acompanhado de uma repartição mais 

ou menos equitativa da riqueza suplementar, que conduz uma melhoria global do nível de vida e a 

uma transformação das estruturas da sociedade”. 

              A economia de Cabo Verde está fortemente dependente das transferências externas, 

nomeadamente da comunidade cabo-verdiana na diáspora e da cooperação internacional, devido aos 

poucos recursos existentes. A actividade industrial é deficitária, não consegue produzir 15% daquilo 

que é consumido. Em Janeiro de 2008, Cabo Verde transitou de grupo de países menos avançados 

para grupo de Países de Desenvolvimento Médio (PDM). Esta classificação foi feita pelo Banco 

Mundial, com base na avaliação do Produto Interno Bruto, no Indicador de Desenvolvimento 

Humano e na Vulnerabilidade económica do país. Cabo Verde vai passar a depender cada vez mais 

de si na sua gestão, em consequência da redução das ajudas internacionais e de deixar de receber e 

de beneficiar das taxas de juros de empréstimo mais baixa concedidas aos países menos avançados. 

              Mas a ascensão de Cabo Verde ao PDM, não significa que o país e o Concelho de São 

Salvador do Mundo em particular deixa de ser afectado pelo desemprego e pela pobreza. Segundo 

um estudo levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2006, na elaboração da 

cartografia nacional da pobreza, foi constatado que o Concelho de São Salvador do Mundo é um 
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dos concelhos mais pobres do país, com alta taxa de desemprego, um baixo nível de conforto e 

com poucas infra-estruturas. 

É com base nessas teorias e factos que foi elaborado este trabalho de pesquisa sobre a 

situação socio-económica de São Salvador do Mundo. 

 

4. Metodologia 

 

              Qualquer investigação de carácter científico que se quer fazer, depois de preconizar os fins 

que se quer atingir, deve ser planeado ou elaborado um conjunto de técnicas e procedimentos que 

irá servir como via de orientação durante o processo da investigação, para que os fins almejados 

sejam alcançados com mais facilidade e com maior rigor científico. Ou seja, deve ser traçado a 

metodologia. 

              A metodologia que seguimos para a elaboração deste trabalho científico de fim de curso foi 

a observação directa no concelho, a revisão de bibliografias que familiarizam com o objecto de 

estudo, consulta e análise dos dados, privilegiando abordagem quantitativa e qualitativa.  

              Recorremos ainda a entrevistas a personalidades que exercem funções ligadas a área de 

estudo e as pessoas da comunidade.               

              Privilegiamos a implantação nos mapas, a elaboração de gráficos e de quadros e tudo isso 

serviu de instrumentos de suporte nas análises que fizemos. Igualmente, apresentamos fotografias 

do concelho para melhor conhecer a sua característica através das imagens, e por último concluímos 

o trabalho com recomendações sobre medidas de políticas que pensamos que devem ser adoptadas 

para melhorar o nível de desenvolvimento económico e social de São Salvador do Mundo.  

 

5 - Estrutura de Trabalho 

 

 Para melhor conhecer a situação socio-económica de São Salvador do Mundo durante os 

anos 1990 a 2007, estruturamos o nosso trabalho em 5 capítulos.  

No primeiro capítulo, fizemos o enquadramento geográfico do país, da Ilha de Santiago e 

de concelho São Salvador do Mundo. 
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No segundo capítulo, analisamos a situação demográfica de concelho entre 1990 a 2007
1
. 

Abordamos a evolução da população durante estes anos, densidade populacional, distribuição 

espacial da população, estrutura etária e as condições habitacionais. 

              No terceiro capítulo, centramos a nossa análise na caracterização económica do concelho, 

focalizamos a caracterização dos sectores de actividades económicas presentes no concelho. 

              No quarto capítulo, analisamos as características sociais, destacamos a educação, a saúde, 

saneamento, a cultura e o desporto. 

              No quinto e último capítulo, procuramos analisar os motivos da elevação de São Salvador 

do Mundo à categoria de concelho, analisamos também o seu percurso de desenvolvimento como 

concelho até ao final do ano 2007. 

              Por último, finalizamos o nosso trabalho com as principais conclusões a que chegamos e, 

com as recomendações a que deixamos, com as referências bibliográfica que utilizamos e com os 

anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Baseamos nas projecções da população do concelho, nos anos de 2001 a 2007 
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CAPÍTULO I: ENQUADRAMENTO GERAL 

 

1.1. Enquadramento geográfico de Cabo Verde e da Ilha de Santiago 

               

              Cabo Verde é um país localizado na faixa oriental do oceano atlântico, entre o equador e o 

trópico de câncer, entre os paralelos de 14º 48´N e 17º 12´ N e os meridianos 22º 44´W e 25º 22´W. 

fica situado a uma distância de aproximadamente 450 km da costa ocidental da África (Senegal). É 

um país relativamente pequeno, com uma superfície emersa de 4033 km
2
 e uma Zona 

Economicamente Exclusiva (ZEE) que se estende por cerca de 734.000 km
2
. 

 

          Fig. 1: Mapa de posição geográfica de Cabo Verde em relação à África 

 

                  Fonte: http://www.google.com/ Imagem – 25/04/2007 

 

Cabo Verde é um país insular e arquepelágico constituído por dez Ilhas nove das quais 

habitados, e vários ilhéus desabitado e vinte e dois Municípios. As Ilhas, de acordo com a posição 

do vento de Nordeste (NE), encontram-se divididas em dois grupos: O grupo das Ilhas de 

Barlavento (Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista
2
), localizados no Norte do país 

                                                        
2 Ainda fazem parte do grupo de Barlavento, os Ilheus branco e raso, situada entre Santa luzia e São Nicolau, o Ilhéus 

dos pássaros em frente à cidade de Mindelo em São Vicente, o ilheu rabo de junco na costa da Ilha do Sal e os ilhéus de 

Sal Rei e do Baluarte, na costa da ilha de Boa Vista. 
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e o grupo de Sotavento (Santiago, Fogo e Brava
3
), localizados na parte Sul do país. Praia, situada no 

Sul da Ilha de Santiago é a capital administrativa do país. O relevo, nas Ilhas de Sal, Boavista e 

Maio são relativamente planos e nas Ilhas de Fogo, Santiago e Santo Antão são relativamente mais 

acidentado. O clima das Ilhas é tropical seco. As ilhas de Cabo Verde têm poucos recursos 

económicos, os mais relevantes são a agricultura, a pecuária e a riqueza marinha, sendo que o 

primeiro é frequentemente afectado por secas e acaba por afectar também a actividade pecuária. 

Actualmente o País encontra-se integrado no grupo de Países de Desenvolvimento Médio. 

A Ilha de Santiago
4
 está situada na parte sul de Cabo Verde, no grupo das Ilhas de 

Sotavento entre os paralelos 17º 30´ e 15º 00´ de latitude Norte e os meridianos 22º 30´W de 

longitude de meridiano de Greenwich. É a maior Ilha de Cabo Verde, com uma área de 991 km
2
 que 

representa 25% do território nacional. Pico de Antónia e Serra Malagueta são os principais maciços 

montanhosos da Ilha, Pico de Antónia é o ponto mais alto com 1392 m de altitude. A Ilha de 

Santiago está dividida em 9 concelhos, uma dos quais é o concelho de São Salvador do Mundo. 

                    

                       Fig. 2: Carta de divisão administrativa da Ilha de Santiago 

 

Fonte: MOTA GOMES, Alberto. NEVES CARVALHO, João. ALVES CABRAL, Jeremias. A problemática da gestão 

integrada dos recursos hídricos (girh  p) na ilha de Santiago, (...) ISE, Praia.  

 

                                                        
3
  Fazem parte de Barlavento, os ilheu de Santa Maria, em frente a cidade da Praia e os os ilhéus Grande, Rombo, 

Baixo, de Cima, do Rei, Luiz Carneiro e o ilhéu Sapado, situados a cerca de 8 km da ilha Brava e o ilhéu da Areia, junto 

à costa dessa mesma ilha. 
4 É a ilha onde situa no seu extremo Sul, a cidade capital do país, a Praia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_Brava
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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1.2. Enquadramento Geográfico do concelho de São Salvador do Mundo 

 

1.2.1. Localização geográfica  

             

               O Concelho de São Salvador do Mundo, também conhecida de Picos, localiza-se no 

interior da Ilha de Santiago, mais concretamente na sua parte central. Os seus limites territoriais 

coincidem com os da freguesia, também conhecida por São Salvador do Mundo. O concelho faz a 

fronteira a Norte com o concelho de Santa Catarina, a Sul com o concelho de São Lourenço dos 

Órgãos, a Este com o concelho de Santa Cruz e a Sudoeste com o concelho de Ribeira Grande.  

              Administrativamente, São Salvador do Mundo está dividido em 18 zonas. A Vila de 

Achada Igreja é a sede administrativa do concelho. Está situada na parte central do concelho e 

distam 30 km aproximadamente da Cidade da Praia de 7 km aproximadamente da cidade de 

Assomada, situado no concelho de Santa Catarina. É uma vila pouco espessa, ainda não tem bem 

acentuado as características de um meio urbano, onde existe uma grande circulação de bens e 

pessoas. 

                  Fig. 3: Carta de divisão administrativa do concelho de São Salvador do Mundo 

 

                              

Fonte: Projeto de apoio aos Gabinetes Téncnicos Municipais do interior da Ilha de Santiago 
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1.2.2. Aspectos Históricos 

 

Os aspectos históricos são muito importantes no estudo de qualquer fenómeno, quer 

natural, social, etc. dado que muitas vezes para compreender o presente é necessário recuar no 

tempo para conhecer os factos que causaram os impactos de que caracteriza o tempo presente, neste 

caso, a actual situação socio-económica de concelho de São Salvador do Mundo. 

               São Salvador do Mundo, como parcela integrante do território Cabo-verdiano e da Ilha de 

Santiago, foi descoberto em 1460 pelos portugueses, com a expansão marítima europeia no sec. 

XV. O povoamento iniciou-se mais tarde, com a procura de novos campos com melhores condições 

climatológicas para a prática da actividade agrícola. 

São Salvador do Mundo esteve no centro de agitados momentos da história da ilha de 

Santiago. Foi a partir de São Salvador do Mundo que o Bispo Don Francisco emitiu a carta pastoral 

para a defesa da Ribeira Grande na posse do pirata Jacques Cassard. São Salvador do Mundo já 

pertenceu ao Concelho dos Picos a quando da sua criação em 1834. Nessa altura o Concelho dos 

Picos abrangia São Miguel, São Salvador do Mundo, Santa Catarina e Santo Amaro Abade. Essa 

situação prevaleceu até 1872.  

               Em Maio de 2005, São Salvador do Mundo foi levado à categoria de concelho pelo 

Decreto-lei nº 65/VI/2005 de 9 de Maio, com esse decreto-lei, a Achada Igreja foi levado à 

categoria de Vila (centro administrativo do concelho). O início da sua instalação do município 

aconteceu no dia 19 de Julho de 2005, com a tomada de posse da comissão instaladora do concelho, 

liderado por João Baptista Pereira, ele que foi eleito mais tarde, em 18 de Maio de 2008, o primeiro 

presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo. São Salvador do Mundo antes da sua 

elevação a estatuto de concelho esteve inserido como freguesia no concelho de Santa Catarina.  

 

1.2.3. Aspectos geológicos e Geomorfológicos 

            

              As características geológicas e geomorfológicas são de muita importância na análise da 

situação económica e social de uma determinada região, porque influenciam de uma forma directa o 

desenvolvimento das actividades económicas dessa região. Influenciam por exemplo o 

desenvolvimento da agricultura, sobre tudo, a agricultura de sequeiro que é uma actividade 

económica dependente das características do solo e do seu nível topográfico. E mais, os aspectos 

geológicos e geomorfológicos são muitas vezes, os recursos económicos e podem contribuir para o 

desenvolvimento económico e social da determinada região. 
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O concelho de São Salvador do Mundo apresenta formações geológicas que tiveram a sua 

evolução associada às “actividades magmáticas”, intercaladas por formações sedimentares muito 

acentuados com uma grande diversidade de formação. A sua superfície é coberto na sua maioria por 

lavas basálticas do P.A (Pico de Antónia), com a presença de coroamento rochosa e cones de 

piroclastos. Segundo o PAM de São Salvador do Mundo (volume I), essas formações geológicas 

foram e continuam sendo os principais materiais utilizados na construção das infra-estruturas no 

concelho. 

              O relevo é bastante acidentado, caracterizado por várias encostas de grande declive, são as 

vertentes que ladeiam as ribeiras. Existe no Concelho uma grande diversidade das formas do relevo, 

entre as quais destacam: o maciço montanhoso de Picos Acima, que é o ponto mais alto do concelho 

com 1.721m de altitude, os planaltos e as achadas em que a zona de Achada Leitão é o exemplo, os 

cones vulcânicos (com destaque para o monte Marquês de Pombal, localizada em Manhanga, e as 

Ribeiras de Leitãozinho, de Ilhéu de babosa e de Chãdrigue, todas estas ribeiras têm origem na 

vertente Nordeste do maciço de Pico de Antónia com direcção a Este, onde vão desembocar na foz 

da vila de Pedra Badejo, localizado no concelho de Santa Cruz. 

 

1.2.4 - Aspectos climatológicos  

               

              No estudo da situação económica e social de um determinado lugar são muito importante o 

conhecimento das características climáticas desse lugar, porque clima é um dos factores que mais 

influenciam as actividades económicas. 

               No quadro climático da Ilha de Santiago, o concelho de São Salvador do Mundo faz parte 

do andar húmido e sub-húmido à montante e andar semi-árido e árido à jusante. À montante, é mais 

favorável à precipitação, tornando assim possível uma agricultura de sequeiro nas vertentes e nas 

rechãs. No concernente ás temperaturas, segundo o Plano Ambiental Municipal (volume I), os 

valores médios para o Concelho andam á volta de 27º C, sendo que, este valor não sofre alterações 

significativas em termos anuais.  

 

1.2.5 - Aspectos Socio-culturais 

 

Os aspectos socio-culturais devem ser também conhecidos quando se estuda a situação 

socio-económica de uma determinada região, porque a cultura hoje alem de ser um valor que 

identifica e diferenciam os povos e as regiões, tem também um valor económico. As manifestações 
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culturais de um determinado povo em uma determinada região, como por exemplo, a música, as 

festas, os teatros, artesanato, a arquitectura, etc. proporcionam o desenvolvimento das actividades 

económicas, como o turismo, por exemplo. 

               Em São Salvador do Mundo as manifestações culturais não são muito diferentes com o 

resto da Ilha de Santiago. A língua é o crioulo “Badiu,” as músicas típicas são o Funaná (Belo 

Freire é a referência), Batuque, “zouk Love” e Finaçom. Existem também o artesanato, as 

actividades teatrais, carnaval, desporto, etc. 

               Os São salvadorenhos são na sua maioria católicos. São Salvador do Mundo é Santo 

Padroeiro da Freguesia do mesmo nome, patrono da majestosa igreja matriz, situada no centro da 

Vila de Achada Igreja, herança original estimada e vista de vários pontos das vias que unem os 

distintos pontos do concelho.  

 
           Fig. 4: Fotografia da Igreja de Picos São Salvador do Mundo, em Vila de Achada Igreja 

 
                  Fonte: http://www. Google.com/imagem de S.S. M – 10/02/2008 
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CAPÍTULO II: ANÁLISE DEMOGRÁFICA DE SÃO SALVADOR DO MUNDO 

 
 

O estudo da população é fundamental para a compreensão de tudo o que se relaciona com a 

actividade humana de qualquer país ou região. É a partir do estudo da população que os governos 

dos países, regiões, autarquias, etc. elaboraram planos para a satisfação das necessidades das suas 

populações, nas mais diversas áreas como: ambiente, habitação, saúde, educação, transporte, 

emprego, etc. com objectivo de melhorar as situações económicas sociais. 

             As informações sobre a população são obtidas através dos Recenseamentos Gerais da 

População. Grande parte dos países desenvolvidos procede, de forma regular, a recenseamentos 

periódicos, geralmente de 10 em 10 anos
5
. 

              No caso de concelho de São Salvador do Mundo, como o nosso trabalho está enquadrado 

entre os anos 1990 e 2007, a nossa investigação vai basear-se nos dois últimos recenseamentos 

gerais da população e nos dados projectados para os anos 2001 a 2007. 

Em 1990, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o concelho de São Salvador do 

Mundo tinha uma população absoluta de 9130, houve um crescimento médio anual  até  ao ano 

2000 (9172 habitantes) de 0,046% é um crescimento muito lento, presumivelmente está relacionado 

com o aumento da emigração durante a década de 1990. Do ano 2000 para o ano 2007 (10381 

habitantes), a taxa de crescimento médio anual foi de 1,88% é um crescimento muito rápido 

relativamente à década de 1990, presumivelmente pode estar relacionado com aumento da taxa de 

natalidade e decréscimo da taxa de mortalidade.  

 

 

2.1. Densidade Populacional  

 

              A densidade da população é o número de habitantes por quilómetro quadrado em uma 

determinada unidade espacial. O seu valor é relativo ao espaço e ao tempo e é directamente 

proporcional à dinâmica da população. Um espaço maior não significa que terá maior densidade 

populacional que a outra de menor dimensão, depende das suas características físicas e as próprias 

características humanas (as características sociais e económicas), que são factores determinantes da 

sua ocupação. A densidade populacional é o reflexo das características económicas e sociais.  

                                                        
5 Manual de Geografia (sem identificação) 
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              Em São Salvador do Mundo, verificou-se que houve um crescimento muito lento da 

densidade populacional, de 318,1 hab./Km
2
 em 1990 para 319,5 hab./Km

2
 em 2000, ultrapassando a 

média da Ilha de Santiago (177,3 hab./ Km
2
 em 1990 e 238,5 hab./ Km

2
 em 2000) e ultrapassado 

mesmo a média nacional (109 hab./Km
2 

em 1990 106,6 hab./ Km
2
 em 2000). Em 2007 a densidade 

populacional, no concelho foi superior aos anos 1990 e 2000, com 361 hab./Km
2
.
 
Apesar de não 

encontramos os dados sobre a dimensão territorial de cada lugar, para analisar a densidade 

populacional em cada lugar, presumimos que os lugares de maior densidade populacional no 

concelho são: a vila de Achada Igreja e Achada Leitão, por serem observados neles a maior 

ocupação espacial com as construções de habitações e por serem lugares mais atractivos e mais 

procuradas no concelho, por parte de pessoas de outras localidades do concelho e não só. Pelo 

contrário, os lugares que presumimos ter menor densidade populacional a nível municipal são: 

Rebelo Babosa e Burbur, por serem lugares de fraca acessibilidade e de baixo nível de conforto e 

também por serem observados neles, habitações muito dispersas. 

  

 

 

2.2. Distribuição Espacial da População  

 

              A distribuição espacial da população permite identificar o tipo de povoamento que se 

ocupa num determinado espaço. Permite saber se o povoamento é concentrado ou se é disperso. O 

povoamento concentrado ou disperso é um dos impactos das características socio-económicas da 

região ou lugar.  

As figuras 5 e 6 ilustram o caso de São Salvador do Mundo, segundo os censos de 1990 e 

2000.  
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Fig. 5: Mapa da distribuição espacial da população no Concelho de São Salvador do Mundo, em 1990 

  

 

                      Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, adaptado 

 

 

Fig. 6: Mapa da distribuição espacial da população no Concelho de São Salvador do Mundo, em 2000 

 

 

                     Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, adaptado 

 

Da análise do quadro 1, em anexo, e das figuras números 5 e 6, pode-se constatar que, em 

São Salvador do Mundo a população está distribuída de uma forma desigual em todo o seu espaço, 

ou seja, o povoamento é muito disperso e isso é o reflexo das características sociais e económicas 

do concelho, principalmente da actividade agro-pecuária. Os lugares onde registavam o maior 
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número de habitantes, tanto em 1990 como no em 2000 são: Picos Acima, Leitão Grande e a Vila 

de Achada Igreja. Mas esse maior número nessas localidades, com a excepção da Vila de Achada 

Igreja, não significa a maior concentração espacial da população. O povoamento é muito disperso 

nessas localidades, isto devido à grande parte dos territórios locais são áreas cultiváveis. As zonas 

onde o povoamento é relativamente mais concentrado são: a Vila de Achada Igreja, lugar que é o 

centro administrativo do concelho, e Achada Leitão. São lugares onde se pode observar maior 

aproximação das habitações. 

               Em qualquer país, estados ou regiões, o seu principal centro urbano apresenta-se sempre 

como o seu maior núcleo populacional, onde reside maior número de habitantes. No concelho de 

São Salvador do Mundo este facto é um “paradoxo”. De acordo com os censos 1990 e 2000, o 

centro administrativo do concelho, a Vila de Achada Igreja, não é o lugar no concelho onde residia 

o maior número de habitantes. Este facto, presumivelmente está relacionado com os seguintes 

factores: a dimensão territorial da vila que é muito pequena; por outro lado a vila de Achada Igreja, 

apesar de ser o centro administrativo do concelho, ainda não apresenta as características de um 

centro urbano, ou seja, não é um grande centro comercial e não oferecem grandes oportunidades de 

emprego etc. condições essas que permitiria uma maior imigração para a vila de Achada Igreja. 

              Como já foi afirmado, e de acordo com o quadro 1, em anexo, Picos Acima é o lugar do 

concelho onde residia o maior número de habitantes, tanto em 1990 como em 2000 (1499 habitantes 

em 1990 e 1721 habitantes em 2000). Este facto, presumivelmente está relacionado com a sua 

dimensão espacial, que é relativamente maior, comparando com outros lugares, por tratar-se de uma 

região, pois, está subdividido em vários outros lugares que o quadro 1, em anexo, não especifica e 

também pela sua proximidade com a vila de Achada Igreja. E, contrariamente, de acordo com os 

censos 1990 e 2000, o lugar do concelho onde residia menor número da população é o Rebelo (133 

habitantes em 1990, diminuindo em 2000 para 99 habitantes). Este facto presumivelmente está 

relacionado com a sua dimensão territorial que é muito pequena, com o seu relevo que é muito 

acidentado, com o seu baixo nível de conforto, causando assim a sua fraca acessibilidade, etc.  

 

2.3. A Estrutura da População  

 

              A estrutura da população é um dos factores que influência a situação socio-económica de 

um determinado região ou lugar, e daí a importância do seu conhecimento, para a análise da 

situação económica e social. 
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              A estrutura etária de uma população é influenciada pelos fenómenos demográficos 

nomeadamente a fecundidade/ natalidade, mortalidade, migração, etc. que por sua vez são 

condicionados por factores de ordem natural, humano e ambiental. São factores que fazem evoluir a 

população. 

              Dividimos a estrutura etária em três grupos funcionais: os Jovens, indivíduos com idades 

compreendida entre 0 aos 19 anos; Adultos, com idades compreendidas entre 20 a 59 anos; Idosos, 

com idade igual ou superior aos 60 anos. 

 

Gráfico nº 1 - Grupos funcionais da população de concelho de São Salvador do Mundo de 1990; 2000 e 

2007 

 

 

                   Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

De acordo com o gráfico nº 1 e o quadro nº 2, em anexo, a mais de metade da população 

residente em São Salvador do Mundo é jovem, o que justifica a necessidade de melhores políticas 

para com esses jovens, nomeadamente uma maior aposta no sector da educação para a capacitação 

desses jovens, a construção de centros de juventude, placas desportivas, criação de mais empregos, 

promoção de medidas de sensibilização dos Jovens para a luta contra a droga, a sida e os outros 
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males sociais, etc. Ou seja, o maior desenvolvimento de São Salvador do Mundo, passa pela melhor 

aposta no sector da juventude.  

              Existe um acréscimo da população jovem de ano 1990 para o ano 2000 (de 55,48% em 

1990 para 60,43% em 2000), este facto presumivelmente é devido ao aumento da taxa de 

natalidade. Mas já no ano 2007·, houve um decréscimo da população jovem em São Salvador do 

Mundo (de 60,43% em 2000 para 56,03% em 2007), este facto presumivelmente, está relacionado 

com o aumento da emigração dos jovens para outros lugares, estima-se que, em maioria para a 

cidade da Praia, também pode estar relacionado com a diminuição da taxa de natalidade e também 

com o envelhecimento da população jovem.  

              Em relação à população adulta, houve um decréscimo no ano 2000, em relação ao ano 

1990 (de 35,16% em 1990 para 29,36% em 2000), isto deve-se, presumivelmente ao aumento da 

emigração da parte da população mais nova desta faixa etária e também ao aumento da taxa de 

mortalidade durante esses anos. Mas em contrapartida, em 2007 de acordo com os dados 

projectados, houve um aumento da população adulta (de 29,36% em 2000 para 35,50% em 2007), e 

isto deve-se presumivelmente, ao envelhecimento da população jovem, facto que se pode relacionar 

com o decréscimo da população jovem em 2007. Também este facto  pode estar relacionado com o 

retorno da população adulta a São Salvador do Mundo, com a sua elevação à categoria de Concelho. 

              No que diz respeito aos idosos, houve um aumento em 2000, em relação ao ano de 1990 

(de 9,34% em 1990 para 10,20% em 2000), isto presumi-se que está relacionado com a redução da 

taxa de mortalidade e com o consequente aumento da esperança média de vida, durante esses anos. 

Mas de acordo com os dados projectados para o ano 2007, houve um decréscimo para 8,45%, isto 

deve-se, presumivelmente ao aumento da taxa de mortalidade em 2007 na população mais 

envelhecida. 

As três pirâmides de idades que se seguem (Gráfico 2, 3 e 4), apresentam-se, em forma de 

um triângulo, cuja base é muito larga, e vai se estreitando à medida que se aproxima do topo, 

devido, presumivelmente a uma alta taxa de natalidade, que se traduz numa grande porção de 

jovens em relação aos adultos e aos idosos. Essa forma de pirâmides é típica dos países em 

desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde, onde o concelho de São Salvador do Mundo 

encontra-se integrado. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 

O estreitamento dessas pirâmides etárias à medida que se aproxima do topo, 

presumivelmente está relacionado com a emigração que, presume-se que é mais abrangente a partir 

dos 20 anos de idades e daí a redução da população adulta em relação à jovem, e também presumi-
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se que, está relacionado com o aumento da taxa de mortalidade, que presumimos também que é 

mais abrangente na população mais envelhecida e daí o menor número dos idosos, em relação aos 

jovens e adultos. 

              Nas três pirâmides nota-se que, a população feminina é maior que a população masculina, 

este facto, presumi-se que é devido à maior esperança média de vida das mulheres, em 

consequência de trabalho de menor desgaste físico, e também em consequência de menor 

envolvimento com o alcoolismo, droga, etc. 

              Pode-se observar nas Três pirâmides etárias, a existência de classe “oca”, isto é, no 

estrangulamento nas três pirâmides, com classe com menor efectivo populacional em relação à 

classe seguinte, correspondendo precisamente aos efectivos populacionais com idades 

compreendidas entre 40 a 49 anos em 1990 e 50 a 59 anos em 2000 e 60 a 64 anos em 2007 
6
. O 

facto observado nessas pirâmides pode ser explicado, com as secas que causaram as fomes que 

ocorreram em Cabo Verde, nos períodos 1941 a 1943 e 1946 a 1948, que provocaram elevada taxa 

de mortalidade, e também um grande fluxo migratório que, resultou na diminuição da taxa de 

natalidade nesses anos de crise. 

A esperança média de vida dos Cabo-verdianos aumentou de 66 anos para os homens e de 

71 anos para as mulheres no ano de 1990, passou para 67 anos para os homens e 75 anos para as 

mulheres, no ano 2000 
7
. Em São Salvador do Mundo, segundo a Delegacia do Ministério de Saúde 

de Santa Catarina a esperança média de vida em 2006 foi de 72 anos. Observando as pirâmides de 

idades, constata-se que nas duas primeiras pirâmides, a esperança média de vida aumentou no ano 

2000, facto que se pode notar no maior alargamento do topo da pirâmide etária de 2000, em relação 

a de 1990, mas analisando os sectogramas dos anos de 1990 e 2000, este facto é um “paradoxo”, na 

medida em que houve decréscimo da população adulta no ano 2000. Em 2007, de acordo com os 

dados projectados pela INE, a esperança média de vida em São Salvador do Mundo aumentou em 

relação ao ano 2000, este facto pode-se observar no sectograma da população em 2007, em que se 

verifica um aumento da população adulta e também pode-se observar no topo da pirâmide etária de 

2007, mais alargado em relação ao de 2000. 

 

 

 

                                                        
6
 Dados projectados pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde 

7
 Dados dos censos de 1990 e 2000. 
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2.3.1. A população activa  

 

População activa como se sabe, é conjunto de pessoas com idade compreendida entre 15 a 

64 anos, que se encontra em idade de trabalhar, isto é, pessoas aptos para realizar uma determinada 

actividade Professional, de acordo com a sua especialização. No concelho de São Salvador do 

Mundo, apesar de não temos os dados sobre número de pessoas com idade compreendida entre 15 a 

64, que se encontram inaptos de realizar actividades profissionais e tendo em conta os dados dos 

censos (1990 e 2000) e os dados projectados (2007), presumimos que, a população activa no 

concelho diminuiu em 2000 (de 47,5% em 1990 para 43,7% em 2000) e voltou a aumentar no ano 

2007 para 50,01%, de acordo com os dados projectados pela INE, como mostra o gráfico seguinte
8
. 

A diminuição da população activa em 2000, presumivelmente é causada pela emigração de grande 

parte dos jovens, enquanto que o aumento da população activa no ano 2007 pode estar relacionado 

com a permanência e o regresso de alguns jovens quadros para São Salvador do mundo, com a sua 

elevação à categoria de concelho. 

 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 

 

O facto de a população activa tem diminuído no ano 2000 e voltou a aumentar em 2007 é 

um “paradoxo”, isto porque em 2000, houve o aumento da população jovem e em 2007 a população 

jovem diminuiu. Isso nos leva a crer que a maior parte dos potenciais activos em São Salvador do 

Mundo São adultos. 

                                                        
8 Como não encontramos dados concretos sobre o número de população com idades compreendida entre 15 e 64 anos de 

idade que são ináptas de realizar qualquer actividade profissional, consideramos apenas os dados brutos sobre a população 

com idade compreendida entre esses anos, somamos. Para o cálculo da população activa, somamos todos os efectivos com 

idade comprendida entre 15 e 64 anos, dividimos por total da população em cada ano e multiplicamos o resultado por 100. 
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2.4. A Dinâmica/Evolução da população  

               

              A evolução da população é um fenómeno demográfico que é influenciado por um conjunto 

de factores, no tempo e no espaço. É determinada por três grandes fenómenos: a fecundidade, a 

mortalidade e a migração. Esta última, contrariamente aos outros dois, não constitui um fenómeno 

natural. É o resultado das diversas deslocações dos indivíduos, através dos diferentes espaços 

geográficos num determinado período de tempo, determinada principalmente, por razoes 

económicas
9
.  

              Em Cabo Verde, a evolução da população está directamente relacionado com a sua 

história, que provocaram mudanças significativas na estrutura da população Como, por exemplo, a 

época colonial, a fome dos anos 40, a migração, etc. 

Em São Salvador do Mundo a dinâmica populacional é condicionada pelas suas 

características económicas e sociais, que, como se sabe é um concelho periférico, levando em 

considerações o seu nível de desenvolvimento, relativamente aos outros concelhos do país. Na 

carência dos dados estatísticos sobre o concelho, (dados sobre natalidade, mortalidade e a migração) 

analisamos apenas a taxa de crescimento médio anual da população na década de 1990, analisamos 

a variação absoluta da população por zonas de 1990 a 2000 e analisamos o crescimento anual da 

população ocorrido nos anos de 2001 a 2007, baseando nos dados projectados pelo INE. 

               A Taxa de Crescimento Médio Anual em São Salvador do Mundo na década de 1990 foi 

de 0,046%, foi um crescimento relativamente muito lento, o que se justifica presumivelmente, com 

o aumento da emigração. 

              O gráfico nº 6 que se segue e o quadro nº 6, em anexo, representam a evolução anual da 

população de São Salvador do Mundo em comparação com Cabo Verde e Santa Catarina de 

Santiago, de acordo com os dados projectados pelo INE, nos anos de 2001 a 2007. 

Pode-se ver no gráfico 6  que a evolução da população do Concelho de São Salvador do 

Mundo foi semelhante a evolução da população de Cabo Verde e Santa Catarina, concelho onde se 

encontrava integrado até Abril de 2005, como freguesia
10

.   

 

 

 

 

                                                        
9
 Recenciamento Geral População e Habitação – ano 2000 

 
10 Os dados do gráfico, são dados projectados pelo Instituto Nacional de Estatística 
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Gráfico nº 6 - Evolução anual da população de Cabo Verde, Santa Catarina e São Salvador do Mundo. 

 
                             Fonte: Instituto Nacional de Estatística  

               

 O gráfico mostra ainda que, a taxa de crescimento médio da população no concelho 

(1,88%) de 2001 para 2007 é superior à de década de 1990, ou seja, em todos esses anos o 

crescimento da população foi superior a 1%. Este facto presumivelmente está relacionado, 

principalmente, com o aumento da taxa de natalidade e com o aumento da esperança média de vida. 

Contudo, a população de São Salvador do Mundo, segundo os dados projectados, diminuiu desde o 

2001 a 2005, atingindo 1,57%, este facto pode estar relacionado com o aumento da mortalidade, 

com a diminuição da natalidade, em consequência do envelhecimento da população, ou também 

com aumento da emigração nesses anos. De ano 2006 para o ano 2007 a população volta a aumentar 

e como se pode ver no gráfico é superior à Cabo Verde e Santa Catarina. Presume-se que, este facto 

é consequência da elevação de São Salvador do Mundo à categoria de concelho, o que vai 

contribuir para a redução da emigração e vai permitir o regresso de alguns adultos quadros e de 

outras pessoas para o concelho; Pode estar relacionado também, com o aumento da esperança média 

de vida, nos dois últimos anos. 

          O quadro 1 asseguir, mostra que, num universo de 18 zonas do concelho, 13 delas regista um 

retrocesso no crescimento da população nesses dois anos extremos da década de 1990. A causa 

dessa diminuição da população na maioria das zonas do concelho deverá ser procurada, sobretudo 

na emigração da parte da população dessas localidades, pouca atrativas e de difícil acesso, que 

depende da queda da chuva para garantir a prática da agricultura e a criação de gado. 

 

 

 

Quadro 1: Evolução da população de São Salvador do Mundo nas zonas ou lugares, de 1990 a 2000. 
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Localidades No ano 1990  No ano 2000 Variação absoluta 

Aboboreiro 740 876 136 

Achada Igreja 946 1143 197 

Achada Leitão 672 943 271 

Babosa 254 158 -96 

Burbur 253 236 -17 

Covão Grande 492 392 -100 

Degredo 204 199 -5 

Faveta 337 332 -5 

Jalalo Ramos 534 418 -116 

Leitão Grande 964 942 -22 

Leitãozinho 492 484 -8 

Manhanga 235 200 -35 

Mato Fortes 201 137 -64 

Mato Limão 246 306  60 

Picos Acima 1499 1721   222 

Pico Freire 410 285 -125 

Purgueira 430 301 -129 

Rebelo 133 99 -34 

Total 9130 9172 42 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

                

                

               

 A diminuição da população dessas localidades pode ser justificada também pela 

deslocação de algumas pessoas dessas localidades para viver em outros lugares dentro do concelho 

como a Achada Letão e a Achada Igreja, lugares onde ouve um crescimento populacional na ordem 

dos 197 e 271 habitantes respectivamente. Esse decréscimo da população na maioria das localidades 

do concelho tem haver, sobretudo com o fraco desenvolvimento, com a falta de emprego e o baixo 

nível de conforto, em consequência, da falta de electrificação nessas localidades. 

 

2.5. As condições habitacionais da população  

 

As condições habitacionais de uma determinada região ou localidade ajuda a compreender 

o nível de desenvolvimento socio-económico dessa região, uma vez que essas condições são 

influenciadas pelas características económicas e sociais da região. 

              Em São Salvador do Mundo, segundo os últimos dados do Questionário Unificado de 

Indicadores Básicos de Bem-estar (QUIBB - 2006), um estudo levado a cabo pelo Instituto 

Nacional de Estatísticas (INE), as condições habitacionais da população de São Salvador do Mundo 

indicam o seu baixo nível de desenvolvimento económico e social. 
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              O quadro n.º 2 mostra esse baixo nível de desenvolvimento do concelho de São Salvador 

do Mundo, em relação ao acesso e condições de habitações. 

 

 
Quadro 2: Acesso e condições de habitações em São Salvador do Mundo, em 2006 

 

 

No que diz respeito ao regime de ocupação de alojamentos, 92,1% dos agregados 

familiares possuem casa própria, é um número muito elevado a nível nacional, segundo lugar atrás 

do concelho de São Lourenço dos Órgãos (94,9%). Apenas 0,6% dos agregados familiares vivem 

em casas arrendada ou subarrendada, é um número mais baixo a nível nacional, e 7,3% dos 

agregados familiares vivem em casa cedidas. Estes números confirmam São Salvador do Mundo 

como um concelho essencialmente rural, isto é, onde não existe um lugar com características de um 

meio urbano, onde não se verificam grandes imigrações, à procura de emprego, para estudar, para 

estabelecer relações comerciais, etc. fixando ali, durante um período de médio ou de longo prazo, 

fazendo o arrendamento das casas, por exemplo. Por outro lado, com a percentagem das casas 

cedidas (7,3%), um número considerável a nível nacional, pode-se constatar que presumivelmente, 

uma boa parte dos agregados familiares do concelho emigra para outras residências à procura de 

melhores condições de vida, cedendo as suas casas às outras pessoas para ali residir. 

              A tipologia do alojamento também confirma a caracterização de São Salvador do Mundo 

como um concelho essencialmente rural, uma vez que, 98,4 das casas são individuais, ou seja, uma 

única casa com um único agregado familiar, a existência de casas de tipo apartamento é 

praticamente nula (0,3%), ainda o concelho não tem casas tipo vivendas e barracas. Apenas 17,5% 

da população têm acesso à casa de banho com retrete. São Salvador do Mundo é juntamente com o 

concelho de São Miguel os mais pobres do país, neste aspecto. Essa situação pode ser uma ameaça 

à saúde pública, devido ao maior risco da contaminação ambiental. 

A
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Regime de ocupação de alojamento 
Casa Própria Arrendada/ subarrendada Cedida 

92,1% 0,6% 7,3% 
Tipologia de Alojamento 

Casa 

Individual 
Apartamentos Vivendas Barracas Parte de Casa Outro 

98,4% 0,3% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 
17,5% da população têm acesso a Casa de banho com retrete 

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (QUIBB - 2006) 
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2.5.1. Acesso à energia 

A energia é um recurso indespensável para toda e qualquer política de desenvolvimento 

económico e social. Trata-se de um sector em que o País depende fortemente da importação do 

petróleo e seus derivados e caracteriza-se por uma alta procura de combustíveis de madeira ou seja, 

os combustíveis fósseis. Em São Salvador do Mundo, a lenha continua a ser a principal fonte de 

energia utilizada pela população na confecção dos alimentos.
11

 A procura de lenhas para a 

confecções de alimentos tem como consequência a maior degradação ambiental no concelho. A 

utilização de diferentes fontes de energia pelos agregados familiares do Concelho para a preparação 

dos alimentos e para a iluminação verifica-se da seguinte forma, segundo dados do QUIBB- 2006; 

 Utilizadores de gás: 11.1% 

 Utilizadores de petróleo: 12.3% 

 Utilizadores de lenha de madeira para carvão: 88.0% 

 Utilizadores de electricidade: 14.4% 

A carência das informações sobre a cubertura da rede eléctrica no concelho  não nos 

permite fazer a caracterização da cobertura da rede eléctrica no concelho, mas pela observação 

directa no concelho, constata-se que a mais de metade das localidades do concelho, ainda não tem a 

a energia eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: A SITUAÇÃO ECONÓMICA DE CONCELHO DE SÃO 

SALVADOR DO MUNDO 

 

                                                        
11 In: “Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo”, Volume I. 
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3. Caracterização económica 

 

              A caracterização económica de uma determinada região ajuda a ter o conhecimento dos 

recursos e das potencialidades económicas da região, para ter um bom aproveitamento desses 

recursos e dessas potencialidades e para minimizar os aspectos negativos e elevar o nível de 

desenvolvimento económico e social. 

Cabo Verde, em Janeiro de 2008, deixou de integrar o grupo de países menos avançados e 

passou a integrar o grupo de Países de Desenvolvimento Médio (PDM). Com esta classificação 

Cabo Verde torna-se, cada vez mais dependente de si na gestão dos seus poucos recursos. Ainda em 

Janeiro de 2008, Cabo Verde conseguiu a adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Com a adesão de Cabo Verde à OMC, vai surgir a liberalização do mercado nacional com o 

consequente diminuição dos monopólios existentes no país vão permitir o aparecimento de novas 

empresas concorrentes. A maioria dos cabo-verdianos vai ganhar com tudo isso, porque o 

crescimento do sector empresarial alem de aumentar a probabilidade do aumento de emprego, com 

o aumento da concorrência entre as empresas, o índice do preço do consumidor vai baixar e o custo 

de vida também vai baixar. 

             No concelho de São Salvador do Mundo, o desemprego constitui um dos principais 

aspectos negativo, segundo o Plano Ambiental Municipal (volume I). A “junção” do desemprego, 

com a falta da chuva reflete num elevado índice de pobreza na maioria das localidades do concelho, 

como mostra a figura 7. 

             Pode-se observar na figura 7 que, a mais de metade das zonas do concelho, representada 

com a cor vermelha, são zonas muito pobres. Segundo o Instituto Nacional de Estatística as zonas 

menos pobres são a Babosa e Purgueira.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Cartografia da pobreza 2001/02. Incidência nas zonas de São Salvador do Mundo 
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                               Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Adaptado  

              

Com a caracterização dos sectores de actividade económica presente no concelho 

apercebe-se melhor o seu nível de desenvolvimento económico.  

 

3.1. O Sector Primário 

 

              A carência de dados estatísticos sobre a presença do sector primário em São Salvador do 

Mundo impede-nos de fazer uma análise mais aprofundada e mais concreta deste sector, o que seria 

muito importante para melhor compreensão da situação socio-económica de São Salvador do 

Mundo. Mas pela observação directa, presumimos que este sector de actividade é o sector que 

domina no concelho de São Salvador do Mundo. De entre as actividades deste sector, destacam-se a 

agricultura e a pecuária. 

 

3.1.1. A Agricultura 

               

              A agricultura é a actividade básica para a maior parte da população de São Salvador do 

Mundo que dela depende directa ou indirectamente. Directamente porque, pela observação directa, 

constata-se que a mais da metade da população do concelho trabalha a terra e dela tira o seu 

sustento.  

Em São Salvador do Mundo devido às condições climáticas, predomina a agricultura 

tradicional, de sequeiro e de regadio. São Salvador do Mundo é um concelho essencialmente 
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agrário, apresenta algumas potencialidades neste sector como os vários vales e encostas que 

constituem a Bacia Hidrográfica dos Picos e um clima que é propício para a prática de várias 

culturas. 

              Calcula-se que perto de 96% dos terrenos agrícolas de São Salvador do Mundo são 

cultivados em regime de sequeiro e apenas 4% são cultivados em regime de regadio em que desses 

4%, 3% são em regime permanente contra 1% em regime temporário (gráfico 7). 

 

             

               Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, volume I 

 

3.1.1.1. Agricultura de Sequeiro 

               

              É a agricultura mais praticada em São Salvador do Mundo, cobrindo 96% da área 

cultivável, nas zonas que envolvem a Bacia de Picos em cerca de 70.198 litros. As principais 

culturas cultivadas são o milho e o feijão. Pela observação directa, constata-se que são as culturas 

de maior rendimento. Outros produtos cultivados principalmente para auto-consumo são, a batata-

doce e a mandioca e também as árvores fruteira, como a mangueira (fig. 8), por exemplo. 

A agricultura de sequeiro é uma actividade económica geradora de algum emprego, 

embora temporário, durante a sementeira a primeira e a segunda “monda”. O rendimento desta 

prática agrícola sustenta grande parte da população do concelho, durante todo o ano. 

 

                Fig.: 8 – Fotografia das árvores fruteiras no concelho  
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                   Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, volume I 

              

3.1.1.2. Agricultura de Regadio 

 

 A agricultura de regadio em São Salvador do Mundo é praticada em qualquer parte do 

ano, dependendo da quantidade da água. É mais praticado na parte mais baixa das vertentes e nas 

ribeiras nos estratos climáticos sub-húmido e semi-árido, tanto em regime permanente como em 

regime temporário. Tal como a agricultura de sequeiro, é actividade geradora de algum emprego no 

concelho. 

              Segundo o Plano Ambiental Municipal (volume I), as áreas irrigadas têm vindo a aumentar 

apesar das fracas precipitações registadas nos últimos anos, graças a um esforço da exploração das 

águas subterrâneas e a trabalhos de conservação de solos e água com destaque para a construção de 

diques de captação, de reservatórios e outros sistemas de mobilização de água. 

              As principais culturas praticadas são a batata comum, a cebola, a batata-doce, a mandioca e 

as hortaliças, com rendimentos significativos para os produtores.               

              Já é possível notar a modernização da agricultura no concelho. A fig. 9 mostra a utilização 

do sistema de micro-irrigação, “rega gota-gota”. Esta técnica vem substituindo paulatinamente o 

sistema de rega por alagamento e vem contribuindo na redução das perdas de águas, levando assim 

a um aumento da área irrigada e consequentemente ao aumento substancial da produtividade 

agrícola. 
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Fig.: 9 – Fotografia da utilização do sistema de rega gota a gota, no concelho de São Salvador do 

Mundo  

 

 
                    Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, volume I 
 

              Quando a produtividade é elevada, ultrapassando o consumo familiar, é feito o escoamento 

para a cidade da praia, para a cidade de Assomada e também é colocado no mercado municipal, na 

vila de Achada Igreja.  

               

3.1.2. A pecuária 

 

A pecuária é uma actividade de criação de animais domésticos. A pecuária e a agricultura 

são duas actividades indissociáveis, uma vez que a agricultura fornece pastos para os animais e os 

animais por sua vez estrumam o solo com os seus “restos alimentares”, como mostra a figura 1, em 

anexo.  

             No Concelho de São salvador do Mundo, as formas de exploração e os sistemas de criação 

continuam baseados em técnicas mais rudimentares e predominantemente do tipo tradicional, 

variando conforme a espécie considerada e as condições climáticas da zona. Por exemplo, nas zonas 

áridas a semi-áridas predominam as formas de pastoreio livre extensivas e o silvo-pastoralismo, em 

que os caprinos são a espécie mais utilizada, enquanto que nas zonas sub-húmidas e húmidas e nas 

de regadio, predominam as formas semi-intensivas com recurso à semi-estabulação e em alguns 

casos a estabulação, utilizando-se para o efeito particularmente a espécie bovina. 
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              Como mostra o gráfico nº 8, o maior gado produzido no concelho são as Aves com 13412 

cabeças, depois vem a produção dos suínos com 2913 cabeças e logo asseguir vem a produção dos 

caprinos e bovinos, com 1981 e 1261 cabeças respectivamente
12

. 

 

 

                         Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 

As localidades de Picos Acima, Aboboreiro e Covão Grande têm grandes potencialidades 

em termos de produção de pasto. Em 2007, com a demora da queda das chuvas houve uma enorme 

dificuldade em alimentar os animais, os pastos nem para a compra era possível de encontrar, mas 

com a queda da chuva, durante a 1ª “monda” e a 2ª monda, muitos pastos ficaram a estragar. Daí a 

necessidade de maior conservação de pasto por parte dos pastores.  

 

3.2. O Sector Secundário 

 

              O sector secundário não tem grande afluência no concelho de São Salvador do Mundo. No 

caso da indústria, se levamos em conta a sua definição no sentido amplo, podemos constatar que 

este ramo da actividade económica é praticamente inexistente no concelho desde 1990 a 2007, ou 

seja, o concelho de São Salvador do Mundo não dispõe de grandes indústrias. Entretanto, se 

levamos em conta a sua definição no sentido mais restrito, como sendo a actividade transformadora, 

geradoras de algum rendimento, podemos encontrar actividades como: a produção de aguardente, a 

tecelagem (produção de panos), a marcenaria, a carpintaria, a mecânica auto, etc. Estas actividades 

                                                        
12 Os números em sima das barras, representam as cabeças de cada gado 
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são pequenas explorações familiares que emprega um número reduzido de pessoas e não apresenta 

um grande rendimento. 

              No que diz respeito à construção civil, pela observação directa no concelho, apesar de esta 

actividade não ser muito expressivo no concelho, pode-se constatar que a construção civil tem 

evoluído no concelho nos últimos 17 anos, e é mais expressivo em Achada Igreja e Achada Leitão, 

e estima-se que o ritmo de crescimento da construção civil vai acelerar, com a elevação de São 

Salvador do Mundo à categoria de concelho. 

 

3.3. O Sector Terciário 

 

O sector terciário é o sector da prestação de serviços, nomeadamente serviços de saúde, 

educação, administração pública, segurança social, relações comerciais, serviços financeiros, etc.. 

Em Cabo Verde, é aquele que ocupa a maior parte da população nos centros urbanos, e também 

aquele que mais tem contribuído para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB).
13

 

Em São Salvador do Mundo o sector terciário é pouco característico, a prestação de 

serviços no concelho é deficitária, uma vez que o concelho ainda não tem serviços públicos, 

descentralizados do Governo, como por exemplo, as delegações dos Ministérios, a esquadra 

policial, não tem representação das Instituições bancárias
14

, etc. nestes aspectos São Salvador do 

Mundo depende do concelho de Santa Catarina de Santiago. Apesar de este sector ainda é pouco 

representativo no concelho é de salientar os seguintes aspectos:  

 

3.3.1. Comércio 

 

              O sector do comércio é de particular importância para o Concelho de São Salvador do 

Mundo, embora ocupe um lugar marginal no conjunto das actividades económicas que são 

desenvolvidas no Concelho. Segundo o Censo de 2000, o comércio representa um peso de 11% 

como meio de vida das famílias de São Salvador do Mundo. 

                                                        
13

 Rodrigues, Ricardo Mendes. Dinâmica de população do concelho de Tarrafal entre 1990 e 2000 e o seu impácto 

socio-económico.ISE, Praia, 2005. 

 
14 O concelho tem uma instituição financeira (FAMI Picos), mas ainda o seu capital não é suficiente de satisfazer todas 

as necessidades dos São salvadorenhos.  
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O pouco comércio que existe no Concelho, trata-se de um comércio totalmente a retalho e 

informal e em pequenos estabelecimentos não especializados, concentrados na sua maioria na vila 

de Achada Igreja.  

Quanto à situação da importação/exportação, essas vertentes são inexistentes no Concelho 

de São Salvador do Mundo.  

              Segundo o Plano Ambiental Municipal (volume I), comércio retalhista começa a dar sinais 

de vitalidade, com efeitos positivos na geração de auto-emprego. Porém, o surgimento do comércio 

a retalho não tem sido acompanhado pela criação de novos espaços dedicados ao comércio, 

provocando alguns prejuízos à imagem da Vila. O sector do comércio carece de uma abordagem 

integrada, seja a nível institucional, seja a nível de formulação de políticas para o sector.  

 

 

3.3.2. Rede viária e Transporte 

               

              O Concelho de São Salvador do Mundo caracteriza-se por certa precariedade em termos de 

infra-estruturas de rede viária, sobretudo nas vias de penetração que dão acesso às localidades mais 

encravadas. As estradas são na sua grande maioria de terra batida, tornando-se intransitáveis 

particularmente durante a época das chuvas
15

. A estrada nacional que liga o Norte e o Sul da Ilha de 

Santiago, passa pelo Sul do concelho de São Salvador do Mundo, nas zonas de Aboboreiro, Achada 

Igreja, Babosa e Purgueira, fazendo essas zonas as mais acessiveis do concelho. Pelo contrário a 

zona de menor acessibilidade é o Burbur e Rebelo, por terem estradas de difíceis acessos, e o 

primeiro (Burbur) por ficar a uma grande distância da estrada nacional. 

De acordo com o Plano Ambiental Municipal, o sistema de transporte no concelho é 

deficiente e desorganizado. Os meios de transporte utilizados pela população são as viaturas Hiaces 

e Hiluxes para transporte de passageiros e outras viaturas de caixa aberta, na maioria das vezes 

utilizadas para transporte de carga e passageiros que circulam entre as localidades do Concelho e 

fazem a ligação com a cidade de Assomada e outras localidades da Ilha de Santiago. 

   

 

 

 

3.3.3. O Turismo 

                                                        
15 Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, Volume I 
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O turismo é eleito actualmente, pelo Governo de Cabo Verde como uma das principais 

actividades que possa contribuir para a viabilização da economia nacional. Esta aposta do Governo 

pode notar-se na maior imfra-estruturação do país, com a construção e remodelação dos Aeroportos, 

Portos, construção de estradas, hotéis, formação profissional (serviços de atendimento), etc. Cabo 

Verde, por ser um país arquepelágico, pela sua beleza cênica, pela sua localização geoestratégica e 

por ser um país relativamente seguro e um país de paz, tem condições para o desenvolvimento do 

turismo. 

O concelho de São Salvador do Mundo apresenta um conjunto de potencialidades naturais 

e sociais como: o clima ameno e atractivo que favorece o desenvolvimento do turismo rural, a 

morfologia irregular que propícia o desenvolvimento das actividades ligadas ao turismo de 

montanha, grandes ribeiras que são autenticas “cachoeiras” durante o tempo das chuvas, a situação 

geográfica do concelho fazendo fronteira com quatro dos restantes oito concelhos da Ilha de 

Santiago, uma cultura e história ricas e diversificadas que favorecem o desenvolvimento do turismo 

cultural, etc. 

Contudo, essas potencialidades não são ainda devidamente aproveitadas, Segundo o Plano 

Ambiental Municipal (volume I), pelo facto de turismo não constituem ainda um sector 

dinamizador do desenvolvimento da economia local. 

Apesar das potencialidades é de salientar algumas fragilidades que o concelho precisa 

eliminar para o maior desenvolvimento da actividade turística. O concelho não tem condições de 

alojamento, como hotéis, para a concentração dos turistas; também há pouca promoção das 

potencialidades turística do concelho, no sentido de fazer despertar nos turistas maiores 

curiosidades, interesses e vontade de visitar o concelho de São Salvador do Mundo. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: A CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE SÃO 

SALVADOR DO MUNDO 



Situação socio-económica de São Salvador do Mundo entre 1990 e 2007 

 
 

Página 45 

 

 

               Quando se analisa a situação socio-económica de uma determinada região ou lugar, é 

muito pertinente conhecer bem as características sociais, porque as características sociais 

condicionam de uma forma directa ou indirecta a situação económica. 

              Em Cabo Verde a característica social está a contribuir muito, actualmente para a sua 

progressão. A integração no grupo de Países de Desenvolvimento Médio (PDM) é dada, 

principalmente ao avanço no sector da educação, no crescimento dos Indicadores de 

Desenvolvimento Humano (IDH). É de salientar que a cultura é um dos principais cartões de visita 

de Cabo Verde.  

              No concelho de São Salvador do Mundo, o seu baixo nível de desenvolvimento económico 

está ligado em parte à sua caracterização social.   

 

4.1. Caracterização sócio-cultural 
 

Actualmente devido à globalização cultural que caracteriza a sociedade moderna, uma 

cultura pode ser um factor de atração dos outros povos, isto é, um factor de atração turística. É 

muito importante a preservação da cultura, porque a cultura apesar de não ser estático, quando mais 

for preservado, mais valor terá com o decorrer do tempo e vai contribuir para o desenvolvimento 

económico e social do lugar.  

              Em São Salvador do Mundo as manifestações culturais são idênticas as da Ilha de 

Santiago. A língua falada é o crioulo “Badiu”, a gastronomia é o mesmo (cachupa), as músicas 

típicas são o Funaná, Batuque, zouk Love e Finaçom, existem também as actividades teatrais, 

carnaval, o artesanato, com destaque para o fabrico do pano de terra, da cestaria e do fabrico de 

aguardente. Quanto à religião, maioria dos São Salvadorenhos São cristãos católicos, em que o 

Santo padroeiro é “nho” São Salvador do Mundo. 

Nas épocas em que se aproximam a festa do santo padroeiro, os munícipes aproveitam para 

realizar uma intensa manifestação cultural, e enorme quantidade de emigrantes e pessoas de e fora 

de concelho, aproveitam essa data par regressar e festejar, junto com as suas famílias e com os seus 

amigos. 

              O concelho depara-se com a existência de vários problemas como: a insuficiência de 

programas locais de promoção, beneficiação, recuperação e gestão do património cultural existente; 

a insuficiência de incentivos à promoção da cultura revela-se ser um constrangimento importante; e 

a falta de programas de formação direccionados para o sector cultural. 
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4.1.1. Caracterização das Actividades Desportiva  

               

              O desporto é uma actividade que liberta a população, principalmente os jovens do stress e 

ajuda-lhes também a libertar do alcoolismo e da droga, da criminalidade e a melhorar a saúde e a 

situação económica e social. 

              A actividade desportiva no concelho de São Salvador do Mundo é pouco desenvolvida. As 

principais infra-estruturas desportivas que o concelho dispõe actualmente são: o campo de futebol 

em Achada Leitão e o Polivalente em Achada Igreja (fig. 10). O campo de futebol de Achada leitão 

é caracterizado por ter um piso ainda de “terras batida” e nem se quer encontra-se vedado. 

              O concelho não tem equipas participantes no campeonato da região Norte da Ilha de 

Santiago e as competições desportivas são realizadas “inter – zonas” apenas no período da festa de 

“nho São Salvador do Mundo. 

              Os São Salvadorenhos necessita de maior aposta nesta actividade, porque o desporto como 

se sabe, constitui actualmente um factor lucrativo, que pode contribuir para o desenvolvimento 

socio-económico. 

 
                  Fig. 10: Fotografia da parte da bancada de polivalente de Achada Igreja 

 

 
                         Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, Volume I 

4.2. A Saúde    

 

               

A saúde não é apenas a ausência de doenças, ela corresponde ao bem-estar humano nas 

vertentes física, psíquica e social, tal como consta na definição mais conhecida, proposta pela 
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Organização Mundial de Saúde
16

. É um dos principais condicionantes da economia de qualquer país 

ou região, visto que o seu grau de desenvolvimento influencia fortemente outros sectores da 

actividade económica. 

              O concelho de São Salvador do Mundo dispõe actualmente, de um Centro de Saúde situada 

em Achada Igreja e duas Unidades Sanitárias de Base (USBs), uma em Picos Acima e outra na 

localidade de Faveta, sendo que esta última não se encontra em funcionamento há já algum tempo 

uma vez que a estrutura se encontra em más condições. O Centro de Saúde possui 3 Camas para os 

serviços de Medicina, Pediatria e Gineco-obstetrícia, um Médico residente e uma enfermeira para a 

área de saúde reprodutiva. Contudo, apresenta-se algumas dificuldades no que toca aos recursos 

humanos e materiais como mostra o quadro 3, apresentando um número insuficiente de médicos
17

 e 

enfermeiros para cobrir em efectivo as necessidades do Centro, tendo em conta que a tendência é 

para um aumento do número de pacientes por dia, com o crescimento da população a nível 

municipal. 

 

Quadro 3: Recursos humanos do Centro de Saúde de São Salvador do Mundo 

Designação Número 

Médico 2 

Enfermeiros 3 

Técnicos auxiliares de Farmácia 1 

Atendimento de Enfermagem 1 

Agente Sanitário 3 

Total 10 

Fonte: Centro de Saúde de São Salvador Mundo 

 

No entanto, segundo o PAM de São Salvador do Mundo, volume I, apesar da escassez dos 

recursos humanos, o acesso aos cuidados de saúde tem tido algumas melhorias como, por exemplo, 

no domínio da saúde reprodutiva no que diz respeito às consultas de clínica geral. 

               Segundo a Delegacia de Saúde de Santa Catarina, as principais causas da mortalidade em 

São Salvador do Mundo são: as doenças cerebro-vasculares e cardíacas; a incidência de doenças 

aliadas á má qualidade do meio ambiente; as Infecções agudas das vias respiratórias; as Infecções 

da pele e tecido celular subcutâneo; e as diarreias. Todas estas doenças estão aliadas à má qualidade 

do meio ambiente, que o ponto asseguir, trata com mais relevância. 

                                                        
16 In: “Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo”, Volume I. 
17 Dos três médicos que o centro de saúde tem, apenas uma é residente e uma enfermeira reponsavel pala saúde 

reprodutiva. 
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4.3. Saneamento básico 

               

              O saneamento básico é um sector muito importante que deve ser tido em conta sempre que 

se está a caracterizar um determinado país ou região, uma vez que o desenvolvimento económico e 

social é influenciado pela boa ou má qualidade sanitária. 

              Em São Salvador do Mundo existe uma fraca sensibilização e fiscalização, pela escassez de 

recursos e organização da equipa municipal de saneamento e também há uma escassa colaboração e 

sensibilização da população sobre a higiene, isto é, nota-se um débil trabalho de educação 

ambiental.       

              Segundo os dados resultantes do Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-

estar (QUIBB - 2006), apenas 2,2% da população do concelho de São Salvador do Mundo tem 

fossas sépticas, a rede de esgotos é inexistente, 79.1, % da população evacuam as águas residuais 

em redor da casa e cerca de 18.7% fazem-no recorrendo à natureza, como mostra o quadro 7, em 

anexo. Esses dados mostram que há uma forte poluição ambiental no concelho e como já se referiu, 

é a principal causa das doenças. 

                 

 4.3.1. Sistema de recolha e tratamento dos resíduos sólidos 

 

Em São Salvador do Mundo, segundo os dados da QUIBB-2006, não existe um lugar 

seguro para tratamento dos resíduos sólidos. Os resíduos urbanos são recolhidos e transportados 

para o aterro controlado pelo município de Santa Catarina, na localidade de “Achada Cemitério” 

(Santa Catarina) onde, depois de cada descarga procede à sua queima. Apenas 0.6%  têm acesso ao 

carro de lixo, 3.1 % têm acesso aos contentores de lixo, cerca de 56.9% usam o redor da casa para a 

deposição do lixo, 28% usam a natureza, e cerca de 11.3% queima ou enterra os resíduos sólidos, o 

que mostra que não há uma grande protecção ambiental no concelho.  

Segundo o Plano Ambiental Municipal, volume I, a recolha dos resíduos sólidos no 

Concelho é feita de forma indiferenciada, irregular em muitos casos, em determinados pontos de 

recolha, previamente definidos para tal. A deposição é conjunta e a periodicidade de recolha é 

variável, ou seja, não existe nenhum tipo de separação do lixo e a recolha está dependente da 

disponibilidade da viatura oferecida pelo município de Santa Catarina.  

              Em todo o Município existem apenas 14 contentores que até ao momento estão sob a 

responsabilidade da Equipa Técnica Municipal Ambiental de Santa Catarina e dos Serviços de 
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Saneamento do citado Concelho. Não existe um valor estimado da produção dos resíduos sólidos 

urbanos. Apenas uma pequena franja da população é servida pelo sistema municipal de gestão de 

resíduos que como já se fez referência atrás, ainda é da responsabilidade do Município de Santa 

Catarina. Apenas os residentes de Achada Igreja e Achada Leitão se encontram abrangidos pelo 

sistema de recolha do lixo.  

              Actualmente, não existe uma preocupação no que toca aos resíduos sólidos perigosos uma 

vez que a indústria no Concelho é praticamente inexistente, mas como já se referiu, o ambiente em 

São Salvador do Mundo é muito poluído, porque não existe um bom tratamento dos resíduos 

sólidos existentes. 

As figuras 11 e 12 mostram a disposição dos lixos nas ribeiras e nas proximidades dos 

estabelecimentos comerciais no concelho de São Salvador do Mundo. A forma como os lixos são 

expostos, contribui para a contaminação ambiental e torna-se, cada vez mais uma ameaça para a 

saúde pública. 

 
               Fig. 11: Disposição de lixo numa das ribeiras do concelho de São Salvador do Mundo 

  

 
                            Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo   

 

 

Fig. 12: Disposição de lixo nas proximidades de estabelecimento comerciais em São Salvador do 

Mundo  
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                                   Fonte: Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo   

 

4.3.2. Sistema de esgotos e evacuação de excreta 

               

Em São Salvador do Mundo, de acordo com o Plano Ambiental Municipal, volume I 

evacuação de excreta processa-se principalmente por meio de fossas sépticas, não se conhecendo 

com exatidão o verdadeiro efeito na poluição dos aquíferos. Há uma ausência total de uma rede de 

esgotos  e estação de tratamento de águas residuais. 

              Na vila de Achada Igreja existe uma sentia e um balneário público que estão sobre a 

responsabilidade do Município. 

              No que respeita a recolha, tratamento e o destino final apropriado de excreta no espaço 

rural, segundo os dados da QUIBB - 2006, a situação não tem alterado nos últimos anos, ou seja, a 

quase totalidade da excreta tem um destino: a natureza, o que contribui para o aumento da poluição 

ambiental e o surgimento de várias epidemias. 

 

4.3.3. Sistema de abastecimento de água 

               

              A água é actualmente um recurso de grande preocupação a nível mundial por parte de 

todos. Uns preocupados pela inundação e outros preocupados com a seca, são impactos do 

aquecimento global. 

              O concelho de São Salvador do Mundo, pela sua localização geográfica, existe um enorme 

problema de escassez da água, devido à irregularidade das chuvas. Também por ser um concelho 

longe da costa e por ter um relevo bastante acidentado, é muito difícil a distribuição deste precioso 

líquido para todo território municipal. Segundo o Censo 2000, apenas 45% dos agregados familiares 
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de São Salvador do Mundo tem acesso á água potável e apenas 6% tem água canalizada, existindo, 

no entanto algumas localidades como: Achada Igreja, Babosa, Degredo, Covão Grande, Pico Freire 

e Purgueira em que a percentagem de agregados familiares com acesso á água potável é superior a 

80%. Uma grande parte da população do Concelho (cerca de 94%) abastece-se através de auto-

tanques, chafarizes, cisternas, poços e nascentes
18

. Contudo, como mostra o quadro 4, as localidades 

de Burbur
19

, Faveta e Mato Fortes não têm ainda acesso a água potável e segundo o censo 2000, 

essas localidades não são abastecidas por auto-tanques e não tem chafarizes, portanto sobrevivem 

de apenas os pequenos nascentes, não potáveis.  

 

Quadro n.º 4: Distribuição de água potável por e localidades em São Salvador do Mundo 

Zonas Agregados Familiares Água potável Água potável (%) 

S.S. Mundo 1709 768 45.0 

Aboboreiro 165 124 75.2 

Achada Igreja 221 189 85.5 

Achada Leitão 193 127 65.8 

Babosa 28 23 82.1 

Burbur 37 0 0.0 

Covão Grande 84 69 82.1 

Degredo 45 41 91.1 

Faveta 56 0 0.0 

Jalalo Ramos 82 10 12.2 

Leitão Grande 172 17 9.9 

Leitãozinho 91 15 16.5 

Manhanga 32 13 40.6 

Mato Fortes 26 0 0.0 

Mato Limão 55 14 25.5 

Picos Acima 297 22 7.4 

Pico Freire 49 46 93.9 

Purgueira 57 56 98.2 

Rebelo 18 2 11.1 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

As principais fontes de abastecimento de água no Concelho são: As fontes não potáveis em 

cerca de 56,5% e chafarizes em cerca de 31,4%, as restantes percentagens são de abastecimento por 

auto-tanques. São Salvador do Mundo ainda não atingiu o 7º objectivo do Milénio, pelo facto de 

                                                        
18In: “Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo”, Volume I. 

 
19 Na localidade de Burbur, foi construído em 2007 um chafariz, mas até o final do mesmo ano, a chafariz ainda não 

entrava em funcionamento. 
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menos de 50% da sua população ter acesso à água potável, sendo o único Município do país que 

ainda não atingiu tal feito
20

. 

 

4.4. A Educação  

 

              A educação é um dos factores chave de desenvolvimento em qualquer país ou região, dado 

ao seu principal significado que é de instruir, educar e preparar ao mesmo tempo a população para 

compreender todo o que os rodeiam, e assim ter a noção da melhor forma de interagir com o seu 

meio e ter em consciência as possibilidades de transformação do seu meio. 

No concelho de São Salvador do Mundo, a educação é um sector de extrema importância 

face aos desafios que se colocam ao Município no seu processo de desenvolvimento. Como é do 

conhecimento, São Salvador do Mundo trata-se de um dos concelhos mais pobres
21

 do país e uma 

das causas que justifica esse nível de desenvolvimento do concelho é a característica do sector da 

educação, sobretudo, divido a um baixo Indicador de Desenvolvimento Humano.         

              De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa da alfabetização no 

concelho era de 74% em 2006, mais abrangente na população masculino. Este facto, 

presumivelmente está relacionado com a existência de maior abandono escolar por parte dos 

estudantes do sexo masculino, por causa do maior insucesso escolar. 

     

 

4.4.1. Ensino Pré-escolar 

 

               

              Em São Salvador do Mundo, à semelhança dos outros concelhos do País, os jardins-de-

infância são geridos pela Câmara Municipal, ou seja, Comissão Instaladora do Município de São 

Salvador do Mundo. No concelho, segundo o Instituto Nacional de Estatística, até o ano 2006, 5% 

das criânças encontravam-se no ensino pré-escolar e estão distribuídas em 11 jardins infantis 

existente, nas localidades de Achada Igreja, Achada Leitão, Faveta, Aboboreiro, Pico Freire, Picos 

Acima, Covão Grande, Leitãozinho, Jalalo Ramos, Purgueira e Leitão Grande. Grande parte destes 

jardins funciona com grandes dificuldades, nomeadamente no que toca aos espaços, baixos salários, 

                                                        
20 In: “Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo”, Volume I. 
21 De acordo com os dados da QUIBB - 2006  
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irregularidades no pagamento dos salários dos funcionários, poucos recursos financeiros, ausência 

de um plano de formação, falta de material didáctico e mobiliário, entre outros
22

. 

              Segundo o Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo, volume I, a maioria das 

monitoras não tem formação para exercer a tal profissão e os espaços onde é ministrado este nível 

de ensino não pertencem à Câmara Municipal (Comissão Instaladora), alguns dos espaços são 

cedidos e outros arrendadas. 

 

   

 4.4.2. Ensino Básico Integrado (EBI) 

 

               

O ensino básico integrado é o segundo nível de ensino, após o ensino pré-escolar, no 

sistema de ensino cabo-verdiano. Está estruturada em três fases, com a duração de dois anos para 

cada fase, surgido na sequência da reforma do sistema educativo cabo-verdiano no ano lectivo 

1994/95.   

              Em São Salvador do Mundo
23

, segundo o PAM, volume I, no ensino básico integrado 

existem 10 escolas, que estão divididas em 4 pólos geridos por um igual número de Gestores, a 

tempo inteiro. Os pólos a que se refere são os das localidades de Covão Grande, Picos Acima, 

Achada Igreja e Achada Leitão. 

O quadro 5 representa os números de alunos matriculados nas Escolas do EBI de São 

Salvador do Mundo, por sexo e por ano de escolaridade no ano lectivo 2006/2007. 

 

 
Quadro 5: Alunos inscritos nas Escolas do EBI de São Salvador do Mundo em 2006/07 

    

Anos Masculino Feminino Total 

1º 122 109 231 

2º 184 153 337 

3º 184 143 327 

4º 153 145 298 

5º 146 142 288 

6º 133 146 279 

Fonte: Delegação de Ministério de Educação e Ensino Superior de Santa Catarina 

 

                                                        
22 In: “Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo”, Volume I 
23   No ensino básico integrado, não fomos fornecidos os dados estatísticos sobre o número de professores e o grau  de 

formação de cada um deles  que leccionam este nível em São Salvador do Mundo no ano lectivo 2007/2008   
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Da observação do quadro 5, pode-se constatar que o número de estudantes masculinos 

inscrito até ao 5º ano de escolaridade é superior aos estudantes femininos inscritos, este facto 

presumivelmente está relacionado com a estrutura etária do concelho que apresenta maior nº de 

criânças do sexo masculino. Mas no 6º ano de escolaridade, o número de estudantes femininos 

matriculados já é maior, este fácto presumivelmente está relacionado com a maior taxa de 

reprovação e também com maior abandono escolar por parte dos estudantes do sexo masculino até 

5º ano de escolaridade. 

              Apesar da situação orográfica e dispersiva de São Salvador do Mundo, pode-se dizer que a 

cobertura a nível deste nível de ensino, é considerável na medida em que a quase totalidade dos 

jovens se encontra abrangido por este sistema de ensino
24

.  

 

 

 

4.4.3 - Ensino Secundário 

 

 

O ensino secundário é o terceiro nível de ensino do sistema educativo cabo-verdiano, está 

dividido em três ciclos de dois anos cada, também surgido na sequência da reforma do sistema 

educativo cabo-verdiano no ano lectivo 1994/95.  

O concelho de São Salvador do Mundo, ainda dispõe apenas do primeiro ciclo do ensino 

secundário. O Concelho é servido por um Liceu anexo do Liceu Amílcar Cabral que está situado na 

localidade de Achada Leitão. O Liceu Anexo dos Picos como é designado, é composto por 10 

turmas, sendo cinco turmas do 7º ano e os restantes cinco do 8º ano e com um total de 14 

professores.  

              Os alunos que transitam do 8º ano de escolaridade, tem de deslocar para a cidade de 

Assomada para dar continuidade ao ensino secundário no liceu Amílcar Cabral ou na escola técnica 

de Santa Catarina. O Liceu dos Picos já está em construção e prevê que poderá estar pronto para 

servir os munícipes a partir do ano lectivo 2008/09. 

 

 

 

Quadro n.º 6: Alunos inscritos no ensino secundário em 2007/08 no Liceu Anexo dos Picos 

                                                        
24 In: “Plano Ambiental Municipal de São Salvador do Mundo”, Volume I.  
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Turmas Total  Masculinos Femininos 

7º A1 35 15 20 

7º A2 35 15 20 

7º A3 34 17 17 

7º A4 30 19 11 

7º A5 37 18 19 

8º A1 40 15 25 

8º A2 38 20 18 

8º A3 40 23 17 

8º A4 40 19 21 

8º A5 40 21 19 

Total 7º 171 84 87 

Total 8º 198 98 100 

Total geral 369 182 187 

Fonte: Liceu Amílcar Cabral 

        

              Ao comparar o quadro 5 com o quadro 6, referentes ao ensino básico e ao ensino 

secundário respectivamente, pode-se contatar que, a diferença entre o número de estudantes 

femininos e masculinos inscritos no 7º ano de escolaridade no ano lectivo 2007/08, deveria ser 

maior, na medida em que, no 6º ano do ano lectivo 2006/07 a diferença entre o nº de estudantes 

femininos e masculinos inscritos era de 13 inscrições, a favor dos femininos, mas já no ano lectivo 

2007/08, de acordo com o quadro n.º 6, a diferença entre os estudantes femininos e os masculinos 

inscritos no 7º ano de escolaridade é de apenas 3 inscrições a favor dos femininos. Este facto, 

presumivelmente poderá estar relacionado com o maior número de reprovações dos estudantes do 

sexo masculino no 7º ano de escolaridade do ano lectivo 2006/07, com a maior taxa reprovação dos 

estudantes do sexo femininos no 6º ano, no ano lectivo 2006/07, e também presumivelmente pode 

estar relacionado com a inscrição dos alunos dos outros concelhos (a maior parte do sexo 

masculino), nomeadamente de São Lourenço dos Órgãos (Boca larga e Fundura) e de Santa Cruz 

(Rebelo abaixo). 

              O rácio entre alunos e salas de aula é de aproximadamente 37 alunos por sala, no ano 

lectivo 2007/08, é um número elevado em relação à dimensão das turmas, o que justifica a 

construção do liceu que já está em obra. 

Em relação aos professores, segundo a Delegação do Ministério de Educação de Santa 

Catarina, no ano lectivo 2007/08, dos 14 professores que leccionam o ensino secundário no liceu 

anexo Picos, 79% são Licenciados, 14% tem a formação de curso médio e 7% tem o nível de 
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formação Bacharel. Dos 14 professores, 3 não tem formação pedagógica. Apesar dessa insuficiência 

pensamos que o liceu anexo de Picos, no que diz respeito aos professores tem condições para 

realizar um ensino de qualidade. Mas há que salientar que o ensino trata de um sistema e que uma 

boa qualidade de ensino é o resultado do bom funcionamento de todas as partes.  

 

 

                       Fonte: Delegação do Ministério de Educação e Ensino Superior de Santa Catarina 

 

4.4.4. Ensino Técnico e Formação Profissional 

 
              O desenvolvimento de Cabo Verde e de Concelho de São Salvador do Mundo em 

particular, conhecidas que são as suas carências em recursos naturais, só é possível se apostar 

fortemente na qualificação dos seus recursos humanos, por forma a diminuir significativamente a 

sua dependência do exterior e melhorar a competitividade da sua economia. 

              O concelho de São Salvador do Mundo ainda não dispõe de uma escola de formação 

técnico-profissional. A procura de capacitação profissional por parte dos jovens do Município é 

feita junto dos vários centros de formação profissional de outros Concelhos da ilha de Santiago 

nomeadamente Santa Catarina, Santa Cruz, São Domingos e a Cidade da Praia e também nas outras 

escolas de formação técnica e profissional, nomeadamente em Portugal. O Município por seu lado 

costuma levar a cabo várias iniciativas no âmbito da formação técnico profissional abarcando vários 

ramos de actividades. Assim, salienta-se a realização de cursos de formação na área de instalação e 

manutenção de equipamentos informáticos, informática, organização, gestão e negócios em 

ambientes competitivos, formação básica para serviços de restauração e hotelaria, etc. 

CAPÍTULO V: ASCENSÃO DE SÃO SALVADOR DO MUNDO À CATEGORIA DE 

CONCELHO  
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O concelho de São Salvador do Mundo, foi criado na sexta Legislatura no dia 9 de Maio de 

2005, pelo Decreto-lei nº 65/VI/2005 de 9 de Maio. O concelho é constituído por uma freguesia, 

freguesia de São Salvador do Mundo. Com a sua elevação à categoria de concelho, a Achada Igreja 

foi automaticamente elevada à categoria de vila e passa a ser o centro administrativo do concelho.  

 

 Fig.: 13 – Fotografia do concelho de São Salvador do Mundo (vila de Achada Igreja) 

 

 

5.1. Principais razões da elevação de São Salvador do Mundo à categoria de Concelho 

 

Como já foi afirmado, desde 9 de Maio de 2005 que São Salvador do Mundo é concelho. O 

concelho foi criado na mesma altura em que foram criadas também os concelhos de São Lourenço 

dos Órgãos, Ribeira Grande de Santiago, Santa Catarina da Ilha do Fogo e Tarrafal de São Nicolau. 

A criação do concelho de São Salvador do Mundo está enquadrada na política de 

descentralização administrativa que vem sendo implementada, desde início da Segunda República, 

e tem sido a aposta do actual Governo que considera a descentralização como uma das melhores 

estratégias de boa governação e de maior transformação do país. 

             Segundo os deputados da nação que, contribuíram para a criação do Município de São 

Salvador do Mundo, o crescimento demográfico em São Salvador do Mundo durante a década de 

1990, justifica a ascensão da freguesia de São Salvador do Mundo à categoria de concelho. São 

Salvador do Mundo como se sabe, segundo o Instituto Nacional de Estatística, tinha uma população 

no ano 2000 de 9172 habitantes, superior às Ilhas de Boavista (4225 habitantes), Maio (6788 

habitantes), Brava (6838 habitantes) e superior ao concelho de Paul (8427 Habitantes). De facto, 

esta situação demográfica justifica a elevação de São Salvador do Mundo à categoria de concelho. 
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A elevação de São Salvador do Mundo ao estatuto de concelho é justificada também como uma 

estratégia de melhor satisfazer as necessidades dos São salvadorenhos, com uma governação mais 

próxima dos cidadãos municipais. 

São Salvador do Mundo antes da sua elevação à categoria de concelho esteve integrado 

como freguesia no concelho de Santa Catarina, e este como se sabe é um concelho muito amplo, 

segundo maior concelho da Ilha de Santiago, incluindo duas grandes freguesias e com várias zonas, 

dificultando a gestão. Então para uma melhor gestão de São Salvador do Mundo, justifica-se a sua 

desintegração do concelho de Santa Catarina, para dar aos seus próprios filhos, que conhecem bem 

as especificidades do concelho, a oportunidade de governar o seu município. 

 

5.2. Análise do percurso de São Salvador do Mundo como concelho 

 

Ao analisar o percurso de São Salvador do Mundo como concelho, queremos retratar das 

principais actividades, sobretudo as económicas e sociais, executadas em São Salvador do Mundo 

desde a sua criação até Dezembro de 2007.
25

   

As actividades Sócio-culturais realizadas durante o ano 2007 foram as festividades de 

“nho” São Salvador do Mundo, festival “Cachoeira Ponte da Cultura/2007”, que teve a participação 

de artistas de todos os concelhos da Ilha de Santiago, foram realizadas, natal das crianças de jardim 

infantil e ensino básico e dos idosos de concelho e realizaram também fórum para o 

desenvolvimento de São Salvador do Mundo. Era necessário a realização de mais actividades 

culturais, não só na época das festas, porque a cultura se manifesta todos os dias. 

No sector da educação, a principal actividade realizada durante o ano 2007, foi sem dúvida 

o apoio com bolsas a 50 jovens de concelho para fazer a sua formação técnico-profissional em 

Portugal. Alem disso a comissão instaladora de município de São Salvador durante o ano 2007, 

apoiou jovens do concelho que se encontra em formação no país, nas instituições de ensino superior 

e nas escolas de formação profissional. Ainda, comissão Instaladora em parceria com o ICASE 

apoiou os alunos do ensino básico e secundário. Nota-se que as autoridades competentes locais já 

começaram a preparar os jovens para a sua integração no mercado de trabalho e desenvolvimento 

local.   

No saneamento básico, a comissão instaladora, na gestão dos resíduos sólidos, fez 

aquisição de 60 contentores, sendo 40 de 240 L e 20 de 800 L. Foi feito também alargamento da 

                                                        
25 Solicitamos todos os relatórios das actividades executada no concelho, desde a sua criação, mas nos foi concedido 

apenas o relatório de actividades de 2007. 
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rede domiciliária de abastecimento de água potável
26

 e fizeram ainda a construção de cisternas 

familiares e comunitárias nas localidades de Aboboreiro, Picos Acima, Manhanga, Achada Igreja, 

Degredo e Achada Leitão. Falta sensibilizar a população face aos perigos do ambiente e da 

necessidade da sua protecção. 

Ainda dentro de sector ambiental, a comissão instaladora fez Construção de espaços de 

lazer, nomeadamente a “praceta” do Cacheu e fez a manutenção da Praça central de Achada Igreja, 

fez aquisição de 350 plantas para o embelezamento das duas praças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

                                                        
26  O relatório de actividades de 2007 da equipa técnica municipal não especifica as zonas onde foi realizado essa 

actividade. 
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Ao logo da elaboração deste trabalho de pesquisa sobre a situação sócio-económica de São 

Salvador do mundo entre 1990 e 2007, chegamos as seguintes conclusões: 

   O povoamento no concelho de São Salvador do Mundo é muito disperso. É uma 

consequência da principal actividade económica do concelho, a agro-pecuária. A vila de Achada 

Igreja e Achada Leitão são lugares com povoamento relativamente mais concentrado. A vila de 

Achada Igreja ainda não tem as características de um meio urbano, onde se verifica grande 

circulação de bens e pessoas. De resto, as condições habitacionais em São Salvador do Mundo 

confirmam-no como um concelho essencialmente rural; 

   A mais de metade da população de concelho de São Salvador do Mundo, durante os 

anos da nossa análise é jovem, mas a maioria dos potenciais activos são adultos; 

     O sector primário é o sector que domina no concelho de São Salvador do Mundo. A 

agricultura tradicional de sequeiro praticado em 96% das áreas cultiváveis e a pecuária extensiva 

são os destaques.   

   O sector secundário é praticamente inexistente no concelho. Existem algumas pequenas 

indústrias geradoras de pouco rendimentos como a produção de aguardente, a tecelagem, a 

marcenaria, etc..   

   O sector terciário é pouco representativo em São Salvador do Mundo, uma vez que o 

concelho ainda é dependente de Santa Catarina, nos serviços de justiça, segurança, saúde, educação, 

etc. Constata-se que neste sector, o comércio retalhista é o tipo de comércio que domina no 

concelho e que os sistemas de transportes no concelho são muito deficitários.  

    O concelho tem grandes potencialidades na área de turismo rural, mas ainda não estão 

criadas as condições, sobretudo os alojamentos, para o aproveitamento dessas potencialidades. 

   O desemprego e a falta da chuva foram os principais obstáculos que São Salvador do 

Mundo teve no seu processo de desenvolvimento, durante os anos de 1990 a 2007.  

   As manifestações culturais em São Salvador do Mundo são semelhantes aos outros 

concelhos da Ilha de Santiago. Conclui-se que, neste aspecto o concelho carece de programas locais 

de promoção, beneficiação e de recuperação de gestão do património cultural existente.  

   Constata- se que o desporto é uma actividade a quem das expectativas da mais de 

metade da população do concelho, que é jovem. 

   A maior causa das doenças em São Salvador do Mundo está relacionada com a poluição 

ambiental.  
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    O único centro de saúde do concelho, depara-se com algumas dificuldades, no que toca 

a insuficiência dos recursos humanos e dos recursos materiais, com capacidade de dar uma 

cobertura com maior eficiência. Apesar das dificuldades, o acesso aos cuidados de saúde tem tido 

algumas melhorias, principalmente no domínio da saúde reprodutiva no que diz respeito às 

consultas de clínica geral. 

   A mais de metade da população local evacuam os resíduos sólidos e as águas residuais 

em redor das suas casas e a população é pouco sensibilizada face às consequências negativas que o 

mau tratamento de lixo poderá trazer para o ambiente;   

   São Salvador do Mundo ainda não atingiu ainda o 7º objectivo do Milénio, pelo facto de 

menos de 50% da população tem acesso a água potável.  

   A taxa de alfabetização no concelho é de 74%, é um número elevado a nível nacional, 

afectando principalmente a população masculina. Constatamos que o concelho dispõe apenas do 

primeiro ciclo do ensino secundário e que o rácio alunos/ turma, foi de aproximadamente 37 alunos 

por turma, no ano lectivo 2007/2008.  

     Em suma, conclui-se que o desenvolvimento económico e social de São Salvador do 

Mundo durante os anos de 1990 a 2007 foi a um rítimo muito lento, mas que nos primeiros dois 

anos da sua criação, nota-se um desenvolvimento a um rítimo relativamente mais acelerado, mas 

que apesar disso, São Salvador do Mundo ainda é um dos concelhos mais pobres do país, com um 

baixo Indicador de Desenvolvimento Humano, com graves problemas da poluição ambiental, e com 

grande dependência dos outros concelhos, sobretudo do concelho de Santa Catarina, com um baixo 

nível de conforto, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES 
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Das conclusões a que chegamos, deixamos algumas recomendações que consideramos ser 

úteis para o maior desenvolvimento económico e social desse novo concelho, considerado um dos 

mais pobres do país, mas com enormes potencialidades, sobretudo os naturais que se forem bem 

aproveitadas, certamente o concelho encontrava- se num patamar mais elevado a nível nacional.  

São as seguintes recomendações a que deixamos: 

 Este trabalho deve ser utilizado como um subsídio para a criação de novas medidas de 

políticas estratégicas para o maior desenvolvimento económico e social do concelho de São 

Salvador do Mundo; 

 O concelho de São Salvador do Mundo necessita de mais serviços descentralizados. Ou 

seja, é necessário criar no concelho as delegações dos Ministérios, a Comarca Municipal, a 

esquadra policial, cartório municipal, com condições humanas e materiais à altura do município; 

 Dotar o concelho de maiores infra-estruturas, como as estradas de interligação entre as 

zonas, a estrada de ligação com os outros concelhos, nomeadamente o concelho de Santa Cruz, 

construção de Paços de Concelho, construção de mais infra-estruturas de captação das águas, mais 

placas desportivas, etc.; 

 Devem-se estabelecer maiores parcerias com os privados, no sentido de dar-lhes a 

oportunidade de maior investimento no concelho e tirar o benefício desse investimento com o 

aumento da taxa do emprego; 

  Electrificar todas as localidades e a criar postos de trabalhos em cada uma, no sentido de 

permitir a fixação da população nas suas respectivas zonas, com maior nível de conforto. 

 Devem ser criado programas locais de promoção cultural, de beneficiação, de recuperação 

e gestão do património cultural existente;  

 Transformar o campo de futebol de Achada leitão num estádio municipal de futebol com 

relvado sintético; 

 Integração das equipas de futebol e outras modalidades desportivas do concelho no 

campeonato regional de Santiago Norte e possivelmente no campeonato nacional; 

 Dotar o centro de saúde local de mais recursos humanos e materiais, permitindo a maior 

eficiência e eficácia na prestação dos serviços de saúde no concelho; 

 Dotar o município de um sistema de recolha de resíduos sólidos e evacuação das águas 

residuais, através de aquisição de mais contentores e mais meios de transporte; Construção de 

aterros sanitários, reforço da fiscalização, sensibilização face ao perigo de deficiente conservação 

dos resíduos sólidos, etc. 
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 Aumentar a rede de distribuição das águas domiciliárias e instalar equipamentos do 

controlo da qualidade de água; 

 Construção de um liceu capaz de receber todos os níveis de ensino secundário e com várias 

salas de aulas, para que não haja a superlotação das turmas;   

 Criação de centros de formação profissional, capacitando os jovens e dotar-lhes da 

capacidade de integrar qualquer mercado de trabalho municipal e nacional; 

 Maior investimento e modernização no sector agro-pecuário; 

 Apoiar os pastores na colocação dos seus gados no mercado e criação de um ‘matadouro’ 

municipal; 

 Criação de condições para o maior aproveitamento das potencialidades turísticas do 

concelho; 

 Estabelecer mais cooperações com os outros concelhos e outras instituições no sentido de 

adotar o concelho de recursos de maiores qualidades; 

 Realizar mais estudos sobre o concelho de São Salvador do Mundo a fim de fazer maior 

divulgação das suas características; 
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