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RESUMO 

O abastecimento de água constitui um elemento essencial à vida. A sua importância na 

civilização é reconhecida desde a antiguidade. O homem precisa de água de qualidade e 

em quantidades suficientes para suprir todas as suas necessidades, não só para a protecção 

da sua saúde, como também para o desenvolvimento económico. 

Tendo em conta a enorme importância que a água tem para as populações, á nível da saúde 

e da melhoria da qualidade de vida, esta monografia tem por objetivo descrever como está 

estruturada a Gestão da Cadeia de Abastecimento de água potável na cidade do Porto 

Novo, analisando as características das actividades logísticas envolvidas, e qual o seu 

contributo para a melhoria desse processo. Entenderem em que medida as actividades 

logísticas possibilitam aos gestores, dessa cadeia, ampliar uma visão dos processos 

empresariais, contribuindo para melhorar o aprovisionamento dos recursos disponíveis na 

organização para o alcance dos melhores resultados operacionais e atender as exigências 

dos seus clientes. 

Para a elaboração do presente trabalho foi utilizada a seguinte metodologia: revisão 

bibliográfica para entender e fundamentar o conceito de Gestão da Cadeia de 

Abastecimento; Actividades Logísticas e outros conceitos relacionados com o tema; 

recolha de dados e informações em documentos fornecidos pelas entidades envolvidas no 

processo, e por fim, aplicação de questionários á alguns clientes finais da cadeia. 

Os resultados da pesquisa apontam que o processo de abastecimento de água potável em 

Porto Novo está devidamente dividida em actividades logísticas, iniciando com a extracção 

da água do mar; transformação da água salgada em água doce (através do processo de 

dessalinização); armazenagem da água doce em reservatórios na empresa produtora; 

bombagem da água para o reservatório central em Morro de Braz, distribuição da água aos 

clientes através da rede pública de distribuição; e por fim o atendimento do cliente nos 

balcões de cobrança no SAAS-PN. Constata-se que há uma necessidade de melhorar a 

gestão financeira do SAAS-PN, pois está empresa tem acumulado dívidas consideráveis 

perante á Águas de Porto Novo, o que tem colocado em risco o abastecimento de água na 

cidade. 

Palavras-chave: Gestão de Cadeia de Abastecimento; Actividades Logísticas; Água 

Potável. 
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ABSTRACT 

The water supply is an essential element to life. Its importance is recognized in civilization 

since ancient times. Man needs of quality water in sufficient quantities to meet all your 

needs, not only for the protection of their health, but also for economic development. 

Given the huge importance that water has for the people, shall level of health and improved 

quality of life, this monography is to describe how it is structured the management of 

drinking water supply chain in the city Porto Novo, analyzing the characteristics of 

logistics activities involved, and what is their contribution to improving this process. 

For the preparation of this work the following methodology was used: literature review to 

understand and explain the concept of Supply Chain Management; Logistics activities and 

other concepts related to the subject; data collection and information in documents 

provided by the entities involved in the process, and finally, questionnaires will some end 

customers of the chain. 

The survey results indicate that the water supply process in Porto Novo is properly divided 

into logistics activities, starting with the extraction of sea water; conversion of seawater 

into freshwater (via the desalting process); storage of freshwater reservoirs in the 

production company; pumping water to the central reservoir Morro de Braz, distribution of 

water to customers through the public distribution network; and finally the customer 

service at collection counters in SAAS-PN. It appears that there is a need to improve the 

financial management of SAAS-PN, as it is now has accumulated considerable debt before 

Águas de Porto Novo, which has endangered the water supply in the city. 

Keywords: Supply Chain Management; Logistics activities; Potable water. 
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CAPITULO I: INTRODUÇÃO 
 

No cenário económico actual, marcado pela globalização e pela alta competitividade em 

que vivemos, toda área de uma determinada organização tem a sua importância, pois não 

pode haver nenhum desperdício ou perda financeira. Há, porém uma área que, devido o seu 

amplo campo de actuação, tanto interno quanto externo à organização, destaca-se por sua 

relevância. Esta área é a Logística, que será o foco deste trabalho. 

A Logística é entregar o produto certo, na quantidade certa, no local certo, na hora certa e 

na qualidade certa, por tanto o pensar Logístico pode representar uma base de apoio para a 

optimização do processo de abastecimento de água e garantir a satisfação plena do cliente, 

que é o que todas as organizações devem desejar. 

 

1.1 Definição e Justificativa do Tema 

O tema do presente trabalho é: Gestão da Cadeia de Abastecimento de Água Potável na 

Cidade do Porto Novo. 

A escolha do tema justifica-se pela importância da visão logística para as organizações. 

Muito se fala a respeito da logística como sendo, actualmente, a responsável pelo sucesso 

ou insucesso das organizações. Porém, o que se pode perceber no mercado é que muito 

pouco se sabe sobre as actividades logísticas e como as mesmas devem ser definidas nas 

organizações. A Logística tem-se tornado uma das áreas centrais das organizações, porém 

ainda apresenta muitas carências devido a pouca ou quase nenhuma importância atribuída 

pelas organizações. 

Surge, então, a ideia de aplicar esse conceito, mais precisamente, a Gestão da Cadeia de 

Abastecimento (GCA) para entender o processo de abastecimento da água potável no 

Município de Porto Novo, isto é, desde o ponto de origem (extracção da água do mar), 

passando pelos processos de transformação e controlo de qualidade até ao consumidor 

final. 
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A escolha da entidade como objecto de estudo ser o Serviço Autónomo de Água e 

Saneamento Porto Novo (SAAS-PN), deve-se ao facto dessa ser a entidade que faz a 

gestão e distribuição da água potável nesta cidade. 

 

1.2 Problematização 

Em que medida a gestão das actividades logísticas (GCA) tem contribuído para a melhoria 

do processo de abastecimento de água potável na cidade do Porto Novo? 

 

1.3 Objetivos 

Para obter as respostas necessárias em relação ao tema de pesquisa, foram estabelecidos os 

objetivos, geral e específicos, que correspondem respectivamente a definição mais ampla 

do que se deseja estudar e uma definição mais específica do objecto em estudo com o 

intuito de obter os resultados desejados. 

Objetivo Geral 

 

O objectivo geral é entender e descrever a GCA no processo de fornecimento de água 

potável na cidade do Porto Novo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conhecer o conceito e evolução da Logística, identificar as actividades logísticas e 

a sua importância para as organizações; 

 Conceituar a Gestão da Cadeia de Abastecimento; 

 Descrever a história e evolução do abastecimento de água na cidade do Porto Novo; 

 Conhecer as actividades logísticas envolvidas no processo de abastecimento de 

água potável na cidade de Porto Novo;  

 Conhecer as entidades envolventes no processo de abastecimento de água potável, 

bem como as suas funções.  
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1.4 Metodologia 

Para a realização desse trabalho, primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

para fundamentar o entendimento da Gestão da Cadeia de Abastecimento de Água Potável. 

Numa segunda fase, realizou-se um estágio no Serviço Autónomo de Água e Saneamento 

de Porto Novo, para facilitar a recolha de dados e informações sobre esse processo. 

Foi também feita a recolha de informações nas outras instituições envolvidas no 

abastecimento de água potável nesta cidade, nomeadamente a Águas de Porto Novo 

(APN), a Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS), Agência de Regulação 

Económica (ARE) entre outras. 

Por fim, foram aplicados alguns questionários com o objectivo de analisar a satisfação do 

cliente final desta cadeia. 

 

1.5 Estrutura Do Trabalho 

O presente trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos, o primeiro trata do tema, a 

justificativa, a problemática, os objectivos e a estruturação do trabalho. 

No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica do tema, uma breve história e 

evolução da logística, a sua definição e importância, a definição da Gestão da Cadeia de 

Abastecimento e as actividades logísticas. 

O terceiro capítulo descreve a logística em Cabo Verde, a sua evolução e importância, 

analisando a situação e o desempenho desta área nas empresas cabo-verdianas. Neste 

capítulo foi feito também uma descrição sobre o abastecimento de água potável em Cabo 

Verde. 

No quarto capítulo é desenvolvido o estudo de caso, a caracterização do município de 

Porto Novo e a evolução do processo de abastecimento na cidade. É feito também a 

descrição e análise da Cadeia de Abastecimento, caracterizando as actividades envolvidas 

neste processo. 

Por fim, o quinto e último capítulo, é destinado para as considerações finais sobre o tema 

desenvolvido, as limitações do trabalho e as sugestões de melhoria.  
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CAPITULO II: ABORDAGEM TEÓRICA 

 

2.1 Breve História e Evolução da Logística 

A logística é um campo que vem se desenvolvendo desde a antiguidade, porém o sistema 

logístico não era bem estruturado porque as mercadorias que as pessoas desejavam não 

eram produzidas no local onde elas gostariam de consumi-las ou não eram acessíveis 

quando as desejavam. As actividades económicas eram desenvolvidas com o intuito apenas 

de garantir as necessidades de sobrevivência das populações locais. Os produtos de 

consumo, alimentos ou bens materiais, eram geralmente produzidos em lugares 

específicos, e disponibilizados em quantidades suficientes, somente em determinadas 

épocas do ano. Não havia uma ampla variedade de produção. Devido à ausência de um 

sistema de transporte bem desenvolvido, as mercadorias precisavam ser consumidas nos 

pontos de coleta, ou então, transportadas por meios próprios dos consumidores, para locais 

onde pudessem ser armazenadas por curto período de tempo. O sistema logístico começou 

só a presentar melhorias quando a produção e o consumo começaram a separar-se 

geograficamente. (Ballou, 2001)  

De acordo com Dias (2005), a logística esteve sempre associada às actividades militares, 

havia uma permanente associação da logística á capacidade de promover o 

reabastecimento constante e permanente nos diversos teatros de operações militares 

durante o tempo que fosse necessário. De acordo com o mesmo autor, a logística militar 

tratava, essencialmente, da organização de todos os meios envolvidos, dos transportes, do 

abastecimento de víveres e água potável, armas e munições, do alojamento, evacuação e 

substituição de tropas, da manutenção, reparação e substituição de equipamentos. 

Conforme Courtois et al (2006), no século XX o conceito de logística assumiu um 

importante significado, quando Taylor desenvolveu os princípios da organização do 

trabalho na empresa Ford, onde foram realizadas as primeiras experiências do trabalho em 

cadeias que constituíram as primeiras inovações em matéria da logística. 

Em finais do século XX a sociedade mundial se apresentava bastante segmentada e 

exigente de produtos e serviços mais diversificados e com qualificação superior. O Sistema 

de Produção em Massa, em vigor até então, baseado no trinómio - baixo custo, produção 

em série e qualidade consistente, já não era capaz de atender às necessidades de uma 
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demanda tão diversa. Diante desta mudança de paradigmas, que conduziu a um novo 

sistema produtivo, o Sistema de Customização em Massa, um novo elemento se tornava 

imperante no processo produtivo: a necessidade de flexibilidade de produção. Uma 

resposta bastante propícia para tal necessidade, que favoreceu a completa transição dos 

sistemas produtivos, estimulando a evolução das atividades logísticas, consistiu na adoção 

mais marcante de sistemas de comunicação e tecnologias de informação. 

Carvalho et al (2010) afirma que enquanto prática inconsciente a logística é tão velha 

quanto o homem, as suas manifestações mais visíveis prendem-se com o fluxo e a 

armazenagem de bens. O referido autor também atribui a área militar a responsabilidade de 

ser uma das áreas mais marcantes em termos de desenvolvimento logístico. 

Fernandes (2012), atribui a influência da globalização, que trouxe como decorrência, 

dentre outros fatores, a abertura dos mercados a nível mundial e o aumento das incertezas 

económicas, uma grande responsabilidade para o desenvolvimento da logística, e 

operações logísticas muito mais complexas e abrangentes. Segundo o autor, a logística 

extrapolou os limites organizacionais, passando a assumir vínculos muito mais fortes entre 

todos os elos da cadeia produtiva. 

 

2.2 Definição de Logística 

Ballou (2001), definiu a Logística como sendo um processo de planeamento, 

implementação e controlo do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, 

stock em processos, produtos acabados e informações relativas desde o ponto de origem 

até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

Courtois et al (2006), considera que é um processo que antecipa os desejos e vontades dos 

clientes, que permite obter o capital, os materiais, o pessoal, as tecnologias e a informação 

necessários para satisfazer as necessidades dos clientes. 

De acordo com o Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP (cit. in 

Carvalho et al, 2010), a logística ou gestão logística é a parte da cadeia de abastecimento 

responsável por planear, implementar e controlar o eficiente e eficaz fluxo directo e 

inverso e as operações de armazenagem de bens, serviços e informações relacionada entre 

o ponto de origem e o ponto de consumo de forma a ir ao encontro dos 

requisitos/necessidades dos clientes. 
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A Logística se refere á arte de administrar o fluxo de materiais e produtos, da fonte ao 

usuário. O sistema logístico inclui o fluxo total de materiais, desde a aquisição da matéria-

prima até a entrega dos produtos acabados aos usuários finais. (Almeida et al, 2012) 

Através destas definições e enfoques, entende-se que a Logística é tratada como um 

assunto estratégico para as empresas, que procuram diminuir o tempo entre compra de 

insumos, produção de bens e/ou serviços e sua entrega no destino final, de acordo com o 

desejo do cliente, levando-se em conta um menor custo e maior qualidade. 

A Logística, em sua concepção inicial, consistia no simples ato de entregar o produto certo, 

no lugar solicitado, dentro de um intervalo de tempo. Com o passar dos anos este conceito 

tem evoluído, adquirindo novas vertentes, procurando sempre se adaptar as novas 

necessidades do cliente. 

 

2.3 A Importância da Logística 

Com a intensificação da globalização e os avanços tecnológicos ocorridos no início da 

década de 90, as empresas passaram a buscar mecanismos operacionais que possibilitassem 

as mesmas ofertarem produtos de qualidade e serviços mais eficientes e eficazes. 

Apesar das mudanças ocorridas no mercado as organizações ainda correm atrás dos 

objectivos mais primitivos de qualquer organização, os quais são: a redução de custos 

operacionais e a maximização dos lucros. 

E os gestores passam a enxergar na logística a possibilidade de alcançar os resultados tão 

cobiçados pelas organizações. Pois as atividades logísticas possibilitam ao gestor ampliar 

sua visão dos processos empresariais, contribuindo para melhorar o aproveitamento dos 

recursos disponíveis na organização para o alcance de melhores resultados operacionais. 

A logística é importante para as organizações, pois possibilita o desenvolvimento de 

parcerias estratégicas entre todos os envolvidos no negócio da empresa sejam esses, 

colaboradores, fornecedores ou clientes. As atividades logísticas são essenciais em 

qualquer ramo de actividade, estando presente desde o momento da aquisição de matéria-

prima até a entrega do produto ao cliente final. Quando bem empregada à logística 

possibilita a redução significativa de erros, o que contribui de forma decisiva para a 

maximização da receita de qualquer organização. 



Elizabeth Cruz Nascimento 

 Gestão da Cadeia de Abastecimento de Água Potável – Estudo de Caso da Cidade do Porto Novo 

 7 

   
  

Outro ponto interessante que a logística trabalha é a satisfação de todos os envolvidos na 

cadeia de abastecimento, oferecendo serviços de qualidade, os quais vão ao encontro das 

expectativas de cada envolvido. Desta forma consegue agradar o principal elo da cadeia 

logística que é o cliente final, possibilitando a organização a fidelização do mesmo, e a 

conquista de novos mercados. 

A logística é a solução de problemas, e nelas estão inseridos os princípios fundamentais da 

organização, com foco no cliente, trazendo na sua cartela de serviços a agilidade na 

resolução de falha, eficácia no planeamento e o item fundamental nos negócios que é a 

redução de custos. 

Portanto, a logística é capaz de auxiliar empresas e organizações na agregação e criação de 

valor ao cliente. Ela pode ser a chave da estratégia empresarial de sucesso, promovendo 

uma multiplicidade de formas para diferenciar a empresa da concorrência através de um 

serviço superior e diferenciado. (Arbache et al, 2011) 

 

2.4 Cadeia de Abastecimento 

De acordo com Dias (2005), a cadeia de abastecimento integra o conjunto total das funções 

que, estando ligadas entre si em todas as direcções por processos e/ou actividades, gerem e 

acrescentam valor sob forma de bens tangíveis ou serviços intangíveis. 

Pinto (2006) define a Cadeia de Abastecimento como: o processo de satisfação de um 

pedido (ou necessidade) do cliente desde a matéria-prima até à entrega envolvendo todos 

os intervenientes no processo de fornecimento, e as funções dentro e fora de uma 

organização que permite a cadeia executar e entregar produtos e/serviços aos clientes. 

Courtois et al (2006), por sua vez considera que a CA é o processo global de satisfação dos 

clientes através da criação de uma cadeia de valores que integra, de forma otimizada, todos 

ao “atores” que estão na origem da execução de um produto ou de uma família de 

produtos. Segundo o referido autor, este é um processo que começa no “fornecedor do 

fornecedor” e termina no “ cliente do cliente”. 

Para as empresas já com graus de maturidade elevados em logística, que para continuarem 

a obter ganhos em termos de qualidade, tempo, custo e utilização dos activos, é necessário 

olhar para a Cadeia de Abastecimento como um todo, ao invés de manter uma visão 
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focalizada internamente. Assim passa a ser necessária uma concertação com os parceiros 

de negócio envolvidos na Cadeia de Abastecimento (Carvalho et al, 2010). 

A CA funciona como um sistema, pois, integra todo o processo de formação e entrega do 

produto, o qual parte desde a compra do insumo do fornecedor passando assim para a 

indústria, para o distribuidor, varejista e consumidor final. Todo esse processo depende do 

bom funcionamento do fluxo de informação e de materiais para que ele ocorra de forma 

satisfatória. 

A relevância da Gestão Cadeia de Abastecimento cresce dentro de uma empresa devido á 

combinação de diversos factores que tornam o ambiente das empresas mais exigentes e 

complexo. Entre outros, alguns factores importantes são (Carvalho et al, 2010): 

 A globalização da economia, que, por um lado, aumenta a competitividade do 

mercado atual e a pressão sobre os custos e, por outro, as compras feitas à escala 

global são mais facilitadas; 

 Exigência dos clientes o que obriga a que as empresas tenham uma maior 

variabilidade de produtos e de serviços a oferecer; 

  Alterações rápidas por parte do mercado; 

 O facto de se querer sempre melhorar os serviços junto dos clientes e com menos 

custos, isto também devido à pressão dos stakeholders; 

 As condições ambientais que, por vezes, criam dificuldades na Gestão da Cadeia de 

Abastecimento. 

Isto exige, por parte dos intervenientes da gestão da cadeia de abastecimento de uma 

empresa, um maior controlo sobre os movimentos dos produtos, tal como, de todos os 

recursos necessários para o funcionamento de toda a logística. 

Esta gestão por vezes é difícil, especialmente para um sistema que não tenha controlo 

sobre toda a cadeia. Isto porque, durante este processo os produtos (ou os seus 

componentes) trocarão de mãos diversas vezes, do fornecedor até a fabricação, da 

armazenagem a distribuição, até chegar a entrega e ao consumo, por tanto, uma gestão 

eficaz da cadeia de abastecimento deve simplificar o processo e resolução dos problemas. 
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Figura 1: Estrutura de uma Cadeia de Abastecimento 

 

Fonte: Fernandes, 2012 

 

 

2.4.1 Atividades da Cadeia de Abastecimento 

A origem das actividades logísticas, se confunde com o início das actividades económicas 

organizadas. A partir do momento em que o homem passou a realizar a troca de excedentes 

da produção, foram introduzidas três das mais importantes funções logísticas: stock, 

armazenagem e transporte. O excesso da produção gerada e não vendida transformava-se 

em stock, o qual precisava ser armazenado, e mais tarde transportado até o local de 

consumo. (Fernando, 2012) 

Como a fonte de matéria-prima, a fábrica e os pontos de venda não estão localizados no 

mesmo ponto geográfico e o canal representa uma sequência de fases, as actividades 

logísticas muitas vezes ocorrem antes que o produto chegue ao mercado. 

Carvalho (2010) considera as seguintes actividades logísticas: transporte e gestão de 

transporte, armazenagem e gestão de armazenagem, embalagem e gestão de embalagem, 

manuseio de materiais, controlo e gestão de stock, planeamento, gestão do ciclo de 

encomendas, previsão de vendas, planeamento da produção, procurement
1
 e gestão do 

ciclo de procurement, serviço ao cliente, localização e gestão de instalações, 

manuseamento de materiais retornados, suporte de serviço ao cliente, eliminação 

recuperação e reaproveitamento de materiais e gestão de Logística Inversa. 

 

                                                           
1
 Procurement=Aprovisionamento: é a função responsável pelo processo de comprar ou obter mercadorias, 

produtos ou serviços de terceiros, inclui também a estratégia e as escolhas de fornecimento. (Barbosa, 2010) 
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Figura 2 - Actividades da Cadeia de Abastecimento 

 

Fonte: Ballou, 2001 

 

 

a) Compras 

Carvalho (2004) enfatiza que a compra é um dos elementos mais importantes da CA, pois é 

a compra que faz despoletar o processo logístico, originando a acção em termos de fluxos 

físicos e informacionais.  

A compra de é a função que consiste em abastecer a empresa e colocar à sua disposição 

produtos nas melhores condições de preço, de qualidade, de pagamento e de prazo de 

entrega, todas as mercadorias e produtos necessários à sua actividade. (Moser, 2010). 

O departamento de compras também é o responsável por realizar negociações, na busca 

das melhores condições de pagamento, melhores prazos de entrega de materiais e melhores 

preços. E com isso obter reduzir os custos dos materiais e serviços a fim de que seja 

reduzido o custo final da produção. 

 

b) Produção 

De acordo com Courtois et al (2006, p.14), independentemente do seu sector de actividade, 
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a empresa necessita de uma gestão de produção decididamente moderna e eficaz, que se 

traduza no envolvimento e formação dos seus actores como na utilização de tecnologias 

adequadas. Ele aponta cinco pontos chaves para uma boa gestão da produção: a empresa 

deve ter bons produtos, deve fazer uma boa organização da produção, deve ter um bom 

sistema de fabrico, deve fazer uma boa gestão dos seus recursos, e por fim, deve ter uma 

excelente função comercial. 

Cada empresa é única na sua organização e na especificidade dos produtos que fabrica. 

O mesmo autor considera, no entanto, que as empresas podem ser classificadas em função 

dos seguintes critérios: 

 Quantidades fabricadas e repetitivas; 

 Organização dos fluxos de produção. 

Em relação as quantidades lançadas na produção, podemos ter: produção unitária, 

pequenas e médias séries, grandes séries. 

Relativamente ao fluxo de organização distinguem-se três grandes tipos de produção: 

 Produção contínua: quando a empresa processa grandes quantidades de um produto 

ou de uma família de produtos. A implementação é feita em linha de produção, o 

que torna o fluxo do produto linear. 

 Produção descontínua: tratam-se grandes quantidades relativamente pequenas de 

muitos produtos diversificados. A implementação é efectuada por oficinas 

funcionais que agrupam as máquinas em função da tarefa a realizar. 

 Produção por projecto: o processo de produção é único e não se repete. São 

exemplos a organização de Jogos Olímpicos ou a construção de uma barragem.  

 

c) Transporte 

Segundo Carvalho (2004, p.189), é bom que se reconheça que a logística, sobretudo do 

lado empresarial, muito deve ao transporte. Porque este confere ao material/produto uma 

mudança posicional, aproximando-o do mercado, para que cada trajecto, quando eficiente e 
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devidamente pensado, gera um ganho efectivo de valor. 

De acordo com o mesmo autor, ao escolher o meio de transporte deve-se ter em conta 

alguns factores importantes, nomeadamente: se o transporte é nacional ou internacional, 

características do cliente (localização geográfica, acesso aos pontos de entrega, tamanho da 

encomenda, nível de serviço requerido, requisitos pós venda, etc.), características 

ambientais, características do produto (peso, volume, natureza frágil, obsolescência e 

detioração, valor, etc.), e características dos modos de transporte. 

Silva (2011), considera que o transporte é uma das actividades mais estruturantes da 

Logística e responsável por uma boa parte dos custos Logísticos. O transporte assegura a 

ligação entre os elos da Cadeia proporcionando valor acrescentado através da criação da 

utilidade de lugar e tempo: movimentando os produtos para o local certo no momento 

desejado e nas condições pretendidas. 

Segundo Carvalho (2010), a escolha do meio de transporte é uma decisão fundamental da 

gestão dos transportes numa Cadeia de Abastecimento. 

Os modos de transporte básicos para movimentar os produtos ao longo de uma CA são: 

 Aéreo; 

 Rodoviário; 

 Ferroviário; 

 Marítimo e fluvial; 

 Condutas ou pipelines. 

 

d) Armazenagem 

De acordo com Zermati (2000), o armazém é o local onde os artigos comprados ou 

fabricados são recebidos, arrumados, levantados, distribuídos, e o armazenamento é o 

conjunto dessas funções de recepção, conservação, levantamento e distribuição.  

 Recepção: entrada do produto em armazéns, consiste também na identificação, 
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classificação e conferência quantitativa e qualitativa do mesmo; 

 Arrumação: colocar em ordem e no devido lugar cada produto; 

 Conservação: medidas de manutenção e conservação adoptadas com o objectivo de 

evitar o estrago ou deterioração do produto. 

 Levantamento: expedição, saída física do produto do armazém. 

 Distribuição: movimentação do produto dentro da empresa ou para o mercado.  

Segundo Carvalho et al (2010), o recurso ao armazém reduz os custos totais do sistema, 

pois, caso não existissem as infra-estruturas de armazenagem os custos logísticos totais 

seriam mais elevados. O armazém coloca o produto mais próximo do cliente, o que permite 

responder mais rapidamente as suas necessidades e, consequentemente, melhorar o serviço 

ao cliente. Para além disso, o armazém é essencial num sistema logístico, uma vez que nem 

sempre é possível existir uma sincronização perfeita entre a produção e o consumo. 

Basicamente, são considerados três tipos de armazéns distintos (Fernandes, 2012): 

 Armazém de distribuição, que são utilizados para armazenar (e, por vezes, montar) 

materiais de fornecedores diferentes para, posteriormente, serem entregues a 

diferentes clientes. 

 Armazém de produção, que estão junto a instalações de produção e recebem 

matérias-primas, produtos semiacabados e produtos finais, armazenando-os até à 

entrega junto do cliente. 

 Armazém subcontratado, instalação utilizada por diferentes empresas para estas 

armazenarem os seus materiais. 

O layout do armazém e o seu dimensionamento têm grande influência no funcionamento 

da empresa ao longo dos anos, pois podem afetar a execução dos processos e de todas as 

operações. 

O dimensionamento de um armazém é uma decisão complexa, uma vez que, vai constituir 

restrições à realização das operações de armazenagem durante um espaço temporal 

alargado. 
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Geralmente, o armazém é constituído por quatro áreas fundamentais: área de armazenagem 

de stock, área de circulação e movimentação, área de receção, preparação e expedição das 

encomendas e área administrativa. É necessário saber qual o tamanho que cada uma destas 

zonas irá possuir, sendo que o somatório corresponderá à dimensão total do armazém. 

(Carvalho et al, 2010) 

Figura 3: Exemplos de Layout de armazém 

 

Fonte: Carvalho et al (2010) 

Após dimensionar cada zona é definida a organização do layout do armazém, dispondo 

estas áreas no espaço. 

Na zona de armazenagem é importante definir a localização de cada produto no espaço 

para facilitar a localização e a recolha para preparar uma encomenda para entregar ao 

cliente final. 

Um dos métodos para escolher a localização dos materiais é classificá-los de acordo com 

alguma característica (por exemplo, volume de vendas na unidade de tempo, rotação, 

volume, entre outras) usando, por exemplo, uma análise ABC. Normalmente, o objectivo 

passa por colocar os artigos mais utilizados (com maior rotatividade, normalmente 

representam uma minoria do total dos artigos) mais perto do local de expedição e os outros 

em locais menos próximos, por ordem de importância. 
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e) Gestão de Stock 

Para Zermati (2000), gerir um stock é fazer com que ele esteja constantemente apto a 

responder aos pedidos dos clientes e dos utilizadores dos artigos em stock. O mesmo autor, 

define stock como sendo uma provisão de produtos destinados ao consumidor. 

Stock é a quantidade de qualquer item ou recurso usado em uma organização. Este autor 

apresenta alguns objectivos do stock: manter a independência das operações, cumprir a 

variação da demanda do produto, permitir a flexibilidade na programação da produção, 

proporcionar uma garantia para a variação no tempo de entrega da matéria-prima, 

aproveitar o tamanho do pedido económico de compra. (Chase et al 2006) 

Donnelly et al (2000), considera os seguintes tipos de stock: 

 Stock de matérias-primas: são os ingredientes que integram o produto final. 

 Stock de consumíveis e utensílios: são materiais que não fazem parte do produto 

final, são normalmente: artigos de manutenção; reparação e operação, são 

geralmente pequenos em números e encargos, no entanto, são essenciais para a 

laboração da fábrica. 

 Stock de produtos em vias de fabrico: são as matérias-primas em trânsito pelas 

fases de produção. 

 Stock de produtos acabados: é formado pelos produtos finais ainda não vendidos. 

A necessidade de se constituírem stocks decorre do facto de o abastecimento e o consumo 

terem um comportamento distinto ao longo do tempo; o consumo ou a procura são 

contínuos, enquanto o abastecimento e a produção são feitos por lotes. Também pode 

acontecer de existir um desfasamento no tempo entre a procura e a produção o que leva à 

constituição de stock, permitindo que o processo de consumo seja independente do de 

abastecimento. Existem, contudo, mais justificações para a constituição de stocks 

(Carvalho et al., 2010): 

 Ir ao encontro das variações da procura, porque, normalmente, não se conhece a 

procura o que permite responder às flutuações da procura. 
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 Ir ao encontro das variações do lado da oferta, uma vez que, pode por vezes, existir 

incerteza no abastecimento por parte dos fornecedores que é atenuado com a 

existência de stock. 

 Obter descontos de quantidade, pois existe possibilidade de, por exemplo, usufruir 

de descontos no preço unitário do produto quando se adquire grandes quantidades. 

 Permitir compra económica. Encomendar frequentemente pequenas quantidades 

aumenta os custos de encomenda, visto que, o número de encomendas realizadas 

vai ser elevado. Se, por outro lado, se encomendar grandes quantidades, o número 

de encomendas diminui e, por conseguinte, os custos de encomenda também 

diminuem. Assim, é necessário equilibrar as quantidades a encomendar de forma a 

minimizar os custos. 

Para melhor gerir o stock de artigos ou produtos, há que se definir o stock mínimo, stock 

máximo, a rotação de stock, o ponto de encomenda e o período de armazenamento. 

Stock mínimo: também chamado de stock de segurança, é a quantidade mínima que deve 

existir em stock, que se destina a cobrir eventuais atrasos no reabastecimento, objectivando 

a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo, sem risco de 

falta.  

Stock máximo: é a quantidade máxima ou ideal que deverá ser mantida em stock para 

atender as necessidades de venda e/ou consumo de um determinado período. 

Rotação de stock: é um indicador que define a quantidade de vezes que um produto roda 

no armazém ao longo de um mês. 

Ponto de encomenda: momento em que se deve fazer a encomenda, tendo em conta as 

existências do stock de segurança.  

Período de aprovisionamento: compreende o dia da encomenda até o dia da entrega da 

encomenda. (Toledo, 2011) 
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f) Distribuição 

Produtos e matérias são movimentados ao longo da cadeia de abastecimento. A matéria-

prima é transportada para as fábricas para se transformar em produto final, em seguida, flui 

dos fornecedores para os centros de distribuição e daí para os clientes finais. (Portal 

Educação, 2013) 

De acordo com Arbache et al (2011), a distribuição refere-se ao que ocorre com os 

produtos acabados desde que são armazenados até o momento em que são entregues aos 

clientes, em atendimento aos seus pedidos ou contractos de fornecimento contínuo. 

Não basta ter um bom produto. É necessário que esse produto chegue até o cliente certo, na 

quantidade certa e no momento ideal. Para isso é preciso que haja canais de distribuição. 

Silva (2011) define, um canal de distribuição é o conjunto de organizações, 

interdependentes, envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço disponível para o 

uso ou consumo do cliente final. 

O referido autor cita os seguintes tipos de canais de distribuição: 

 Canais verticais: que são os mais tradicionais, onde o fabricante vende a um 

atacadista, que por sua vez vende ao varejista e este último realiza a parte final da 

operação com a entrega do produto ao consumidor final. 

 Canais híbridos: nesse tipo de canal as funções são executadas em paralelo pelos 

elementos que compõem o canal. Por exemplo, a venda pode ser realizada 

directamente pelo fabricante, mas a distribuição será realizada por um grande 

atacadista e o serviço pós-venda por uma rede de assistência técnica credenciada. 

 Canais múltiplos: geralmente utilizado quando se tem, para um mesmo produto, 

consumidores diferentes. 

De acordo com o Sabrae (2013), alguns dos principais intervenientes em um canal de 

distribuição são: 

 Retalhista: realiza a venda de bens e/ou serviços directamente ao cliente final. 

 Grossista: compra e revende as mercadorias para os retalhistas. 
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 Distribuidor: vende, armazena e dá assistência em uma determinada área geográfica 

de actuação. 

 Agentes: (relação de longo prazo) e correctores (relação de curto prazo): são 

pessoas jurídicas comissionarias contratadas para vender produtos de uma empresa. 

Ex: Representante de vendas; correctores imobiliários; etc. 

 

g) Serviço ao Cliente 

O cliente é e deve ser a razão da existência de toda empresa. As empresas tentam 

diariamente vender mais, conquistar novos mercados, oferecer melhores serviços e 

atendimento, mas se nessas empresas o cliente estivesse em primeiro lugar, com certeza 

esses objectivos seriam mais rapidamente alcançados. 

A satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação 

do desempenho percebido de um produto em relação as expectativas do comprador. 

Entretanto, para suprir as expectativas dos clientes, não é só a qualidade do produto que 

interessa, mas também a qualidade dos serviços prestados pela organização, o bom 

atendimento e uma boa informação. A satisfação do cliente também gera uma imagem 

positiva para a empresa. (Marques, 2009) 

O referido autor considera, ainda, que numa economia altamente competitiva, no qual no 

mercado sobrevivem aquelas empresas que conseguem lidar com a grande concorrência, o 

maior património de todas essas empresas são os seus clientes. 

Palavras como relacionamento, fidelização, desejos e necessidades estão no dia-a-dia 

dessas empresas, e mostra que elas devem preocupar-se cada vez mais com a vida útil dos 

seus clientes, ou seja, criar um vínculo cada vez maior. 
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CAPITULO III: LOGÍSTICA, PRODUÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM CABO VERDE 

 

3.1  A Logística em Cabo Verde 

A logística é uma actividade de extrema importância num país insular como é o caso de 

CV, pois, essa insularidade dificulta o abastecimento de bens e produtos de necessidade 

pública aos cabo-verdianos, e também traz algumas consequências não tão positivas e entre 

elas estão: a distância e a dificuldade de interacção entre os povos das ilhas.
2
 

Desde a descoberta do arquipélago de CV, pela colonia portuguesa, foi necessário o 

transporte e abastecimento de alimentos, utensílios de construção, bens de primeiras 

necessidades e até mesmo pessoas. Por outro lado, a maioria dos produtos consumidos nas 

nossas ilhas são de origem estrageira o que faz com que haja frequente importação dos 

mesmos. 

Na década de sessenta e, principalmente o pós independência, em 1975, Cabo Verde 

iniciou um processo de infra-estruturação e de reforço do serviço marítimo inter-ilhas 

através de companhias estatais. O país, graças a esta medida ganhou em mobilidade e 

acessibilidade, ao mesmo tempo que as condições foram lançadas para que iniciativas 

individuais viessem a ganhar corpo, sobretudo á nível de transportes marítimos. Essas 

infra-estruturas vieram facilitar o maior dinamismo e melhorar a circulação das 

mercadorias entre o ponto de origem e os destinos. (Câmara de Comercio Industria e 

Turismo Portugal Cabo Verde, 2009) 

Para que haja circulação desses bens e produtos é necessário que haja transportes 

adequados para este propósito. Para que estes transportes possam cumprir o seu desígnio, 

de levar o produto certo no local certo e na hora certa, é imprescindível que haja infra-

estruturas apropriadas para cada meio de transporte. Pois, a mobilidade das mercadorias 

entre origem e destinos apenas é possível com a interacção de equipamentos de transporte. 

No dia á dia assiste-se, nas ilhas, o trânsito de produtos alimentícios de zonas urbanas para 

zonas rurais e vice-versa, e para esse tipo de troca entre essas zonas o meio de transporte 

mais utilizado é o rodoviário. 

                                                           
2
 Fonte: <http://armandocunha.cv/recursos/logistica/> 
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Entretanto, não apenas as infra-estruturas rodoviárias mas também as marítimas 

desempenham um, igual, papel importante na logística do país. Os Portos de Cabo Verde 

sempre tiveram um papel importante no desenvolvimento económico e social, isto porque 

facilitam a deslocação de pessoas e mercadorias entre as ilhas, de igual forma que 

contribuem para a minimização dos efeitos da descontinuidade territorial, facilitando a 

transferência de produtos e pessoas a um menor custo. Os portos desempenham um papel 

crucial na sua economia, pois, a maior parte dos produtos para consumo das populações é 

transportada por via marítima. 

Considerando esses factores, pode-se dizer que a logística sempre esteve na origem da 

descoberta e desenvolvimento das ilhas de Cabo Verde, pois ela sem dúvida é uma das 

razões pela qual o nosso país conseguiu atingir o nível de desenvolvimento que tem hoje e 

que terá daqui em frente. 

 

3.2 Abastecimento de Água Potável em CV 

O abastecimento de água constitui um elemento essencial à vida. A sua importância na 

civilização é reconhecida desde a antiguidade. O homem precisa de água de qualidade e 

em quantidades suficientes para suprir todas as suas necessidades, não só para a protecção 

da sua saúde, como também para o desenvolvimento económico. (Millennium Challenge 

Account Cabo Verde II, 2014) 

É paradoxal que localizando-se o arquipélago de Cabo Verde no meio do oceano, a sua 

população sofra com a carência de água. (O Desafio dos recursos hídricos em CV, 2015). 

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico de 2010, o abastecimento de água 

potável representa, desde a colonização do arquipélago, um dos problemas mais graves 

para a população, condicionando o seu bem-estar e também o desenvolvimento do país. 

Tal situação resulta das características climáticas do país, nomeadamente chuvas raras e 

sobretudo irregulares. Segundo este mesmo Plano Nacional, a água natural produzida em 

Cabo Verde é no essencial de origem subterrânea e as fontes de abastecimento utilizadas 

em Cabo Verde foram, desde tempos remotos, fontanários, galerias, cisternas e nascentes. 

Com o aumento da população e o crescimento da urbanização que condicionaram a 

diminuição da disponibilidade e a degradação da qualidade dessas águas, a dependência 
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das águas subterrâneas está a diminuir gradualmente. Esta situação levou a que se tenha 

recorrido a outra forma de obtenção da água, a dessalinização. 

A história da dessalinização de Cabo Verde teve início em 1959, com a instalação da 

primeira unidade de dessalinização no Aeroporto Internacional da ilha do Sal, com 

capacidade de 21,6 m³/dia. De Seguida em 1971 foi instalado a segunda unidade na ilha de 

São Vicente. 

Em 1982 foi criada a Electra, SARL, empresa que teve sempre ao seu cargo a missão de 

produzir e comercializar água dessalinizada e eletricidade. Inicialmente esta empresa 

operava apenas nas ilhas de São Vicente, Sal e a cidade da Praia, com o passar dos anos 

expandiu as suas actividades para as outras ilhas do país. Em Julho de 2013 a Electra, 

SARL foi reestruturada, criando a Electra-Sul, que abrange as ilhas do Maio; Santiago; 

Fogo e Brava, e a Electra-Norte que abarca as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São 

Nicolau e Sal. A empresa Águas e Energia da Boa Vista (AEB) detêm o monopólio de 

produção e distribuição de água e energia na ilha da Boa Vista. 

Nas zonas onde a Electra não opera na produção e distribuição da água, estas actividades 

são asseguradas pelos serviços autónomos municipais e, também, existem outros 

operadores privados que explorando o sistema de dessalinização da água do mar e alguns 

furos subterrâneos, participam e completam o processo de produção e distribuição da água 

potável em Cabo Verde, nomeadamente: a Água-brava empresa intermunicipal de água do 

Fogo e da Brava, Água e energia da Boa Vista, Águas de Ponta Preta (APP), SA, na ilha do 

Sal e a Águas do Porto Novo SA no Porto Novo. (Plano Nacional de Saneamento Básico, 

2010) 

O sector de abastecimento de água é regulada pela Agência de Regulação Económica – 

ARE, uma das suas principais funções é estipular as tarifas de preços. Para além do sector 

da água a ARE, também, é responsável pelos sectores de energia, telecomunicações, 

transporte urbano de passageiros e transporte marítimo de passageiros. 

No que diz respeito aos padrões de qualidade, e na ausência de um padrão de potabilidade 

aprovado em Cabo Verde, tem sido considerado como água potável toda a água que é 

consumida e originária da rede pública, do chafariz e dos auto-tanques. (Millennium 

Challenge Account. Cabo Verde II, 2014) 
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CAPITULO IV: ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Origem da Água de Abastecimento Público 

Entende-se por água potável a água bebível, no sentido em que pode ser bebida por pessoas 

e animais sem causar doenças. O termo se aplica, também, á agua que foi tratada para 

consumo humano segundo padrões de qualidade determinados pelas autarquias locais e 

internacionais 
3
. 

A água potável, em condições normais de temperatura e pressão, predomina em estado líquido e 

aparentemente é incolor, inodora e indispensável a toda e qualquer forma de vida. 

A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe de 60 a 70% 

do nosso peso corporal, regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as 

funções orgânicas. Em função do uso a que se destina a água deve apresentar determinadas 

características. (Andrade, 2010)  

O planeta Terra é azul porque 70% de sua superfície é coberta de água, representando em 

volume cerca de 1,4 bilhões de km
3
. No entanto, somente uma pequeníssima parcela dessa 

água é adequada e está disponível para o consumo humano. Essa pequena parcela, 

infelizmente, é distribuída de maneira muito desigual no mundo. Enquanto alguns 

desperdiçam, outros precisam andar quilómetros para obtê-la, como em aldeias africanas 

em que a água é um luxo 
4
. 

No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída; em todo 

planeta pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem em decorrência de água contaminada e 

sem tratamento. Segundo estimativas, existem atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas 

que praticamente não tem acesso à água potável, bem comum a todo ser humano. 

Nessas condições, é necessário promover uma maior consciencialização popular sobre o 

uso correcto, armazenamento e prevenção da água e de suas fontes naturais, também é 

preciso a realização de políticas públicas para garantir o seu acesso por toda a população, 

                                                           
3
 Fonte:< http://www.infoescola.com/agua/potavel/>  

4
 Fonte: <http://www.alunosonline.com.br/quimica/dessalinizacao-agua-mar.html> 

http://www.infoescola.com/agua/potavel/
http://www.alunosonline.com.br/quimica/dessalinizacao-agua-mar.html
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com acções de democratização estrutural, como o saneamento básico
5
. 

 

4.2  Breve História e Caracterização da Cidade do Porto Novo 

Em 19 de Abril de 1912 foi criado um novo concelho situado na costa sudeste de Santo 

Antão – “Porto dos Carvoeiros”. 

Em 1927 o concelho foi dividido em duas freguesias (zonas administrativa): a freguesia de 

São João Baptista com sede em Ribeira das Patas e a freguesia de Santo André com sede 

em Ribeira da Cruz. 

Na década de quarenta, mais precisamente em 1942, o concelho passou a funcionar como 

um posto administrativo da ilha. 

Em 2 de Setembro de 1962 o concelho foi elevado á categoria de vila, de acordo com o 

diploma legislativo ministral nº 7. 

No início da década de sessenta do século XX, a então vila do Porto Novo era o principal 

nó de conexão da ilha de Santo Antão com o exterior, através da ligação com a vizinha ilha 

de São Vicente. As perspectivas de exploração da pozolana também contribuíram para a 

construção do cais acostável e consequentemente o aumento do dinamismo do porto. No 

entanto, a grande secura da vertente sul da ilha não favoreceu um crescimento económico 

robusto, pelo que manteve uma população dispersa pelos vales a montante. 

O povoamento do concelho foi considerado tardio, isto deve-se ao facto de haver escassez 

de recursos naturais (principalmente a água) e também a dispersão geográfica. As 

primeiras localidades a serem povoadas foram: Alto Mira, Ribeira da Cruz, Martiane e 

Tarrafal de Monte Trigo; isto devido às potências agrícolas que estas zonas apresentavam 

nesta altura. 

Na década de noventa, Cabo Verde sofreu muitas alterações em termos políticos e 

administrativos com a abertura política (sistema pluripartidário) em 1991. Com isto, os 

                                                           
5
 O saneamento básico é o conjunto de medidas adoptadas em uma região ou cidade, para melhorar a vida e a 

saúde dos habitantes. O abastecimento de água, o esgoto sanitário e a limpeza urbana, são exemplos do 

conjunto de serviços de infra estruturas que vão melhorar a vida dessa população. 
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serviços administrativos locais foram abolidos e passaram a ser designados de “Câmaras 

Municipais”, entre as quais a do Porto Novo. 

Em 2 de Setembro de 2005 a vila foi elevada a categoria de cidade pelo decreto-lei nº 

78/VI/2005 de 29 de Agosto, e até então tem-se acompanhado o crescimento e 

desenvolvimento da ilha nos muitos sectores que a compõe. (Rodrigues, 2013) 

 

4.3 História do Abastecimento de Água Potável na Cidade do Porto Novo 

A cidade Porto Novo tem tido dificuldades no abastecimento de água potável desde a sua 

criação, estas dificuldades advinham essencialmente devido ao clima seco e a escassez de 

fontes de água. 

A primeira fonte de água potável existente nesta cidade foi a nascente Mesa que ficava 

situada á quilómetros da cidade, nas proximidades do Planalto Leste. Nesta altura aquela 

água era muito abundante e chegou-se ao ponto de enviar água para ilha vizinha – São 

Vicente. Com o crescimento da população do concelho, houve a necessidade de construir 

um reservatório de água localizado na zona leste, ou seja Alto Peixinho, onde a água era 

aduzida e depois distribuída na pequena rede pública. 

Nos anos oitenta, devido ao crescente aumento populacional, foi criado um novo 

reservatório na zona de Chã de Matinho. A água depositada neste reservatório era 

proveniente do furo FA11 localizado na zona de Ribeira de Corujinha, esta água era 

distribuída para a população da vila, através das redes de ligação aos domicílios; dos 

camiões autotanque; da venda á particulares no próprio local; e das sentinas locais. 

O sistema de abastecimento de água era muitas vezes criticada pelos munícipes, pois a 

água da nascente Mesa apresentava maior qualidade para o consumo humano e esta água 

era distribuída apenas para a zona de Alto Peixinho que representava a menor porção da 

população e que eventualmente não estaria ligada na rede geral. 

Com o passar dos anos a nascente mesa acabou por desaparecer devido as secas registadas 

na década de oitenta. 

Nessa altura realizou-se a primeira campanha de furos para a captação de águas 

subterrâneas para o reforço do abastecimento da água potável nesta vila, entre estes furos 
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constava o furo da localidade de Casa de Meio e também o furo de Ribeira de Corujinha – 

FA2. 

No ano 2000, com o crescimento da então vila do P.N, foi criada um reservatório em 

Morro Brejo. Este reservatório era abastecido com a água do furo de Casa de Meio. 

As instituições responsáveis pela gestão do abastecimento de água, nessa altura, eram: o 

MDR – Ministério de Desenvolvimento Rural, o Secretariado Administrativo do Porto 

Novo e o SAAPN – Serviço de Abastecimento de Água de Porto Novo. 

 O MDR era responsável pela exploração do furo FA-2, pela gestão e distribuição a 

partir do reservatório elevado de Chã de Matinho, e fazia o controlo da água da 

nascente Mesa; 

 O Secretariado Administrativo encarregava-se do controlo do reservatório apoiado 

de Alto Peixinho; 

 O SAAPN encarregava-se do controlo e gestão da rede pública de abastecimento e 

da distribuição por autotanque.  

Em 2004 foi realizado um estudo com o propósito de auxiliar na assistência técnica para a 

instalação dos Serviços Autónomos de Água e Saneamento de Porto Novo. Este estudo 

descrevia as condições do abastecimento de água, as principais fontes de abastecimentos e 

propostas de melhoria no abastecimento. Foram construídos diversos reservatórios de 

armazenamento e distribuição. Porem nem toda a água armazenada nos reservatórios se 

destinavam para o abastecimento público, pois uma fracção importante se destinava á rega 

e ao pasto. 

Em 2005 foi transferida ao SAAS-PN a responsabilidade pela gestão e distribuição de água 

potável ao município.  

Em 2008 foi inaugurada a empresa Águas de Porto Novo, constituída a partir de uma 

Parceria Público Privada entre o Governo, o Município de Porto Novo e a empresa Águas 

de Ponta Preta. A partir dessa época a população da cidade do Porto Novo deixaram de 

consumir a chamada “ água do MDR” e passaram a consumir água doce proveniente do 

processo de dessalinização. Esta empresa passou, até esta data, a produzir e a fornecer água 

dessalinizada ao Serviço Autónomo de Água e Saneamento, na qualidade de gestora da 

rede pública, para que esta então proceda á distribuição da água aos munícipes. 
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De acordo com os dados fornecidos pela APN e o SAAS, actualmente são disponibilizados 

para o abastecimento da cidade, cerca de 670,0 m³ de água por dia, sendo 150,0 m³ do furo 

FA-52 de Casa do Meio, maioritariamente utilizado na estação de abastecimento a 

autotanques, por ser água salobra
6
, e 520,0 m³ de água dessalinizada distribuídos na rede 

pública, dando uma capitação média de 71,1 litros /habitante/dia. (Fonte: informações 

fornecidas pelo SAAS, APN e ANAS) 

4.4 Instituições Intervenientes 

4.4.1 O Papel do Governo de Cabo Verde 

O Governo de CV é o responsável pela definição e acompanhamento da política nacional 

de recursos hídricos. 

O Programa do Governo II definia que um dos eixos da acção do Governo, será o 

desenvolvimento do acesso facilitado das populações aos serviços de água e saneamento, 

através do reforço e modernização de infra-estruturas de distribuição da água aos 

domicílios no meio rural e urbano. 

O Programa do Governo para a VIII Legislatura assume como um dos objectivos 

primordiais do seu mandato a reforma dos sectores da água e do saneamento, definindo 

como objectivos: 

 Aumentar ao acesso à água potável e ao saneamento básico; 

 Facilitar o planeamento e a gestão integrada dos recursos hídricos e do saneamento 

básico; 

 Implementar uma efectiva regulação técnica e económica; 

 Assegurar a sustentabilidade financeira do sistema com ênfase na recuperação dos 

custos; 

 Atrair o sector privado; 

 Assegurar a sustentabilidade e a autonomia institucional do sector. (Plano Nacional 

                                                           
6
 Água Salobra é uma água que apresenta mais sais dissolvidos que a água doce e menos que a água do mar, 

normalmente são originárias de aquíferos (rochas capazes de reter água). Shahidian et al (2015) 
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de Saneamento Básico,2010) 

4.4.2 CNAG – Concelho Nacional de Águas 

O Conselho Nacional de Águas (CNAG) é o órgão de coordenação interministerial de 

administração dos recursos hídricos composto pelos membros do Governo responsáveis 

pelos sectores da Agricultura, Energia, Saúde, Saneamento e pelo membro do Governo que 

exerça tutela sobre as autarquias locais, é presidido pelo membro do Governo responsável 

pelo sector da Agricultura e tem como atribuição fundamental a coordenação e 

acompanhamento intergovernamental da política nacional de recursos hídricos e assegurar 

o seu desenvolvimento e optimização.  

Compete ao CNAG:  

a) Propor ao Governo a política de gestão e exploração dos recursos hídricos;  

b) Aprovar o plano nacional de recursos hídricos; 

c) Aprovar programas e planos para desenvolvimento, protecção e uso óptimo dos recursos 

hídricos;  

d) Propor ao Governo medidas de carácter legislativo;  

e) Declarar as obras hidráulicas de interesse público;  

f) Aprovar directivas de aplicação obrigatória por todas as 

4.4.3 ANAS – Agência Nacional de Água e Saneamento 

Desde 2005 a administração e gestão dos sistemas de produção e distribuição de água 

passaram á ser realizadas pela ANAS (em substituição da INGRH) e o CNAG – Conselho 

Nacional de Água. 

Esta instituição substitui o INGRH (Instituto Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos). 

Tem como atribuições implementar políticas governamentais e gerir os investimentos no 

sector de água e saneamento, planear estratégicas, discutir e comercializar água, recolha e 

tratamento de resíduos em todo o território. 

A ANAS tem como funções: 
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 Preparar e executar deliberações do CNAG; 

 Supervisionar e coordenar todas as actividades relacionadas com o planeamento e 

gestão dos recursos hídricos; 

 Assegurar o controlo da qualidade da água nas origens; 

 Elaborar planos e programas destinados a evitar a deterioração da qualidade da 

água e promover a melhoria da sua qualidade; 

 Realizar estudos da distribuição e comportamento dos recursos e verificação da sua 

quantidade disponíveis; 

 Promover a economia da água, entre outras. 

4.4.4 ARE – Agência Regulação Económica 

Criada em 2003, a Agência de Regulação Económica tem como principais atribuições, nos 

sectores energia, água e transportes colectivos urbanos e marítimos de passageiros, as 

seguintes: 

 Regular o acesso à actividade regulada nos termos previstos na lei; 

 Garantir as condições que permitam satisfazer de forma eficiente a procura dos 

serviços dos sectores regulados; 

 Proteger o equilíbrio económico – financeiro das empresas reguladas; 

 Garantir aos titulares de concessões e licenças as condições que lhes permitam 

cumprir as suas obrigações; 

 Garantir as competentes obrigações de serviço público ou de serviço universal; 

 Proteger os direitos e interesses dos consumidores, designadamente em matéria de 

preços, tarifas e qualidade do serviço prestado; 

 Assegurar a objectividade das regras de regulação e a transparência das relações 

comerciais entre os operadores dos sectores regulados e entre estes e os 

consumidores; 
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 Velar pela aplicação das leis fiscalização do seu cumprimento; 

 Coordenar com a entidade competente a aplicação da lei da concorrência; 

 Contribuir para a progressiva melhoria das condições económicas dos sectores 

regulados, estimulando nomeadamente, a adopção de práticas que promovam a 

utilização eficiente dos bens; 

 Promover a informação e o esclarecimento dos consumidores, em coordenação com 

as entidades competentes. (Estatuto da ARE, 2003) 

A ARE desempenha um papel importante no abastecimento de água na cidade do Porto 

Novo, pois é esta empresa que realiza a tarifa de preços de venda da água. 

4.4.5 APN – Águas de Porto Novo 

A Águas de Porto Novo foi criada no âmbito de uma parceria público privada entre a 

Câmara do Porto Novo, o governo e a empresa Águas de Ponta Preta, em 2008. Esta 

sociedade surgiu da necessidade de fornecer água de melhor qualidade à população do 

Porto Novo. 

A APN é constituída por seis trabalhadores, um responsável, quatro operadores e uma 

empregada de limpeza. Em Dezembro de 2014 esta empresa obteve a certificação de 

Análise dos Riscos e Controlo dos Pontos Críticos (HACCP). HACCP é um instrumento 

de gestão da qualidade, que se realiza através de um sistema preventivo de controlo dos 

alimentos, mas também é aplicável neste caso a água potável, cujo objectivo é a segurança 

e a inocuidade
7
 alimentar.  

Desde o início da sua actividade em 2008, a qualidade se configurou sempre como um eixo 

de intervenção, transversal e presente em todas as actividades da cadeia de produção. A 

certificação HACCP constitui uma confirmação e o reconhecimento deste trabalho 

desenvolvido ao longo dos anos. (Fonte: informações fornecidas pela APN) 

 

 

                                                           
7
 Significa que a água fornecida deve estar livre de produtos químicos ou biológicos capazes de produzir 

efeitos prejudiciais á saúde humana. 
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4.4.6 SAAS -PN – Serviço Autónomo de Água e Saneamento de Porto Novo 

O Serviço Autónomo de Água e Saneamento do Porto Novo, adiante designado 

abreviadamente SAAS-PN, foi criado em Fevereiro de 2005, cujo Estatuto foi publicado 

no BO Nº6, II SÉRIE de 16 de Fevereiro de 2005, definindo-o como um serviço 

municipalizado, sem personalidade jurídica, com autonomia administrativa, comercial, 

económica e financeira, com os seguintes órgãos de direcção: 

 O Conselho da Administração  

 O Director – Delegado  

 O Conselho Consultivo ou de Coordenação  

O Conselho de administração é constituído por um Presidente e dois vogais, com os 

seguintes membros:  

 Um Vereador que exerce as funções de Presidente; 

 Dois vogais escolhidos de entre cidadãos de reconhecida idoneidade e capacidade 

técnica e empresarial, que poderão não ter qualquer vínculo laboral com a 

administração municipal.  

Compete a Câmara Municipal designar e nomear os membros do Conselho de 

Administração, cujo período de vigência é de um ano, renovável.  

Compete ao conselho da Administração superintender e fiscalizar a gestão de Serviço 

Autónomo de Água e Saneamento e assegurar, através do Director – Delegado, o 

desenvolvimento empresarial e técnico desse serviço, cabendo-lhe ainda traçar as 

orientações gerais e de política de água e saneamento local, nomeadamente nos aspectos 

referentes aos investimentos e de fixação de tarifas. 

O SAAS-PN tem por objecto a captação, produção, transporte, armazenamento, 

distribuição e venda de água potável. 

Tem ainda por objecto o serviço de saneamento com a recolha, evacuação, tratamento e 

reutilização dos resíduos sólidos, e a gestão dos sistemas de evacuação de esgotos. 
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Para além desses objectivos o SAAS-PN tem por atribuições, a direcção, coordenação e a 

realização de acções que visem a materialização da política definida para o sector de 

abastecimento de água e saneamento, competindo-lhe designadamente:  

a) Ocupação da gestão do sistema municipal de abastecimento de água, nos termos 

estabelecimento e gestão dos sistemas municipal de esgotos, descargas, evacuação e 

reutilização de águas residuais e pluviais;  

b) Estabelecimento e gestão dos sistemas de drenagem pluvial;  

c) Estabelecimento de uma rede de tratamento e controlo de qualidade de água;  

d) Promoção de estudos e elaboração de programas de construção, ampliação, exploração e 

conservação das redes de água e de esgoto;  

e) Promoção de estudos com vista à instalação de estação de tratamento de águas residuais 

e pluviais;  

f) Estabelecimento e reutilização ou descarga de esgotos. 

O Serviço Autónomo de Abastecimento de Água e Saneamento do Porto Novo é 

assegurado por 38 funcionários, divididos nas mais diversas funções, incluindo o núcleo de 

gestão composto pelo Director Delegado, um Director Técnico e um Tesoureiro.  

Do restante pessoal, constam os canalizadores, condutores, motoristas ou operadores dos 

sistemas de bombagem de água, vendedores nos pontos de distribuição públicos e 

ajudantes dos serviços gerais. Faz parte da equipa, igualmente, um grupo de gestão da rede 

de esgotos da Cidade do Porto Novo. (Fonte: informações fornecidas pelo SAAS-PN) 

 

4.5 Actividades Logísticas do Abastecimento de Água Potável 

4.5.1 Compras  

No processo de compra normalmente intervém dois elementos: clientes e fornecedores. 

Encara-se o fornecedor como o produtor, que terá a tendência de abastecer toda a cadeia 

logística com matérias ou o produto final. 
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No caso da CA de água potável em PN o fornecedor/produtor é a APN. Ela é a empresa 

responsável pela transformação e venda da água dessalinizada. Entretanto, a APN também 

dispõe dos seus fornecedores, que lhe disponibiliza matérias e ferramentas necessárias para 

a transformação do produto final (estão incluídos nesta lista os fornecedores de 

combustível para o funcionamento das máquinas). 

Na cadeia de abastecimento podem figurar também, produtores e distribuidores, grossistas 

e ou retalhistas. Na CA de água potável em PN o SAAS-PN é o distribuidor, responsável 

pela revenda e distribuição da água a população. 

O cliente final desta cadeia é a população da cidade que é a responsável pela demanda de 

água potável, nomeadamente: empresas, escolas e jardins-de-infância, igrejas, a delegacia 

de saúde, e pessoas particulares, que são a maioria. (Fonte: Informações fornecidas pelo 

SAAS-PN) 

 

4.5.2 Produção 

O processo de produção desta cadeia está relacionado com as fases de transformação da 

água salgada em água doce. O processo de transformação da água utilizado é a 

dessalinização. 

Uma vez que a escassez da água vem sendo um problema que persegue o homem, o 

processo de dessalinização constitui uma via capaz para satisfazer as necessidades das 

populações no que tange ao abastecimento de água potável. 

O principal problema que afecta a dessalinização é conseguir diminuir o custo final da 

água doce, para que esta possa estar disponível em quantidades suficientes até as regiões 

onde ela é escassa. Esse processo normalmente consome grande quantidade de energia e 

depende de plantas de produção caras e específicas. Portanto, é sempre mais cara, em 

relação a água doce de nascentes e subterrâneas. 

Como já tinha sido mencionado anteriormente, a empresa responsável pela transformação 

da água salgada em água doce, própria para consumo humano, na cidade do PN é a Águas 

de Porto Novo.  
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Etapas de Produção da Água 

1ª Retirada da água do mar 

A captação da água do mar é feita através de dois furos que estão cerca de 70 á 80 metros 

de profundidade do mar. A água é bombada para uma conduta e transportada para um 

depósito de água do mar da empresa, que tem capacidade de 300m³. 

2ª Osmose Inversa 

Após o depósito da água do mar nas instalações da empresa, esta passa pela transformação 

através do sistema de osmose inversa. 

A dessalinização através de osmose inversa apresenta-se como uma óptima alternativa, 

uma vez que possui um menor custo quando comparado com os outros sistemas de 

dessalinização. 

Esse sistema consiste numa bomba de alta pressão, que força a água á passar por uma 

membrana semi-permeável, e de seguida a água pura ou permeável é recolhida num 

depósito. 

Além de retirar o sal da água, este sistema permite ainda eliminar vírus, bactérias e fungos, 

melhorando assim a qualidade de vida da população. 

Nesse processo a água passa primeiramente pelo filtro arena, onde são retirados objectos 

mais volumosos, como algas, papel e plástico; depois passa pelo filtro cartucho, onde é 

retirada a areia e outros resíduos mais finos; e por fim é feita a retirada do sal na membrana 

semi-permeável. 

A central dessalinizadora tem capacidade instalada para produzir 1.000m³ de água por dia, 

porém o consumo na cidade de PN durante o ano de 2014 foi de 510m³ por dia e o 

primeiro semestre de 2015 rondou os 570m³ por dia. 

A APN, no seu processo de produção, vem implementando um sistema contínuo, com 

capacidade de detecção antecipada dos eventuais problemas e aplicação imediata de acções 

correctivas, tendo em conta que permite concentrar recursos técnicos e científicos em todas 

as fases do processo de produção da água dessalinizada por osmose inversa. 

A água produzida segue rigorosamente por um processo de qualidade. Para além de serem 
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feitas análises internamente, a empresa envia amostras para um laboratório externo para 

dar maior credibilidade a qualidade do produto final. (Fonte: Informações fornecidas pela 

APN) 

 

Figura 4: Processo de dessalinização. Osmose Inversa 

 

Fonte: Elaborado pela discente. 

 

4.5.3 Armazenagem e Gestão de Stock 

A água retirada do mar é depositada num reservatório com capacidade de 300m³. Após a 

transformação da água, ela é depositada em dois reservatórios idênticos, com capacidade 

de armazenamento de 2.000m³, ou seja, 1.000m³ cada. 

Ou seja, existe um primeiro armazém de produção, que é destinado para armazenar a água 

salgada retirada do mar (antes da transformação), existem dois armazéns destinados á 

armazenagem da água dessalinizada, e a SAAS-PN também dispõe de um armazém de 

distribuição, que é onde a água é distribuída por toda a cidade. 

Relativamente ao stock de produto acabado, este é assegurado pela capacidade de 

armazenamento de 2.000m³, que garante o abastecimento de água à cidade durante quatro 
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dias, aproximadamente, garantindo o consumo em caso de avaria. 

 

4.5.4 Distribuição 

A água dessalinizada é fornecida pela APN a partir da unidade de dessalinização, e 

canalizada para o depósito, de Morro Braz, pertencente ao SAAS. A quantidade de água é 

controlada por sensores de níveis, e é contabilizada por um equipamento de medição 

(contador) colocado na unidade produtora e mensalmente é emitida a factura especificando 

as quantidades bem como o processo de facturação. 

O SAAS tem a função de fazer a distribuição da água para a população através da rede 

domiciliária. A água é ligada ás seis horas da manhã e é desligada ás vinte horas. Toda a 

rede de distribuição pertence ao SAAS, que é o responsável pela ligação aos domicílios 

mediante solicitação de cada cliente. 

As ligações na rede são feitas de acordo com a solicitação de cada cliente. Após uma visita 

realizada pelos técnicos á residência, é efectuada a celebração do contracto e a respectiva 

ligação. Após a celebração do contrato é atribuído ao cliente um código (número de 

cliente), este código permite consultar a conta do cliente – os pagamentos e os respectivos 

saldos. 

A distribuição da água para a cidade é feita a partir do reservatório de Morro Braz, com 

capacidade para 300 m3, e o reservatório intermédio de Chã de Matinho, com capacidade 

de 180 m3. A partir destes reservatórios a água é remetida para a rede domiciliária onde é 

feita a distribuição mediante a solicitação de cada cliente. 

Existe também outro reservatório, do furo FA-52 em Casa de Meio, com capacidade de 

200m³. A água abastecida a partir desse reservatório, é utilizada para abastecer os camiões 

auto-tanques, servindo tanto para obras de construção civil, o gado, a rega de espaços 

verdes, assim como as comunidades do Planalto Leste e Norte. (Fonte: informações 

fornecidas pelo SAAS-PN) 
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Fonte: Elaborado pela discente. 

 

4.5.5 Transporte 

Desde a extracção da água até a chegada da água nas residências dos clientes o modo de 

transporte utilizado e o mais adequado, é o modo de pipeline ou modo tubular. Este modo 

utiliza um sistema de ductos, tubos ou cilindros previamente preparados para o transporte 

de determinado produto de um lado para o outro. 

O modo pipeline é indicado para o transporte de produtos como petróleo, gases, minério, 

cereais, água, etc. 

Esta é a opção mais válida para o transporte de água, pois estas tubulações bombeiam a 

água desde grandes fontes e transferem ao longo de grandes distâncias para áreas com 

necessidades. A finalidade deste transporte é transportar águas superficiais ou subterrâneas, 

sem causar erosão e reduzindo a pouca influência de factores externos e a possibilidade de 

perda de produto. 

Figura 5: Fluxo da Água, desde a extracção do mar até ao reservatório central 
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Carvalho (2004, p. 194) apresenta algumas vantagens e desvantagens do modo de 

transporte pipeline: 

Vantagens 

 Funciona ponto á ponto para produtos líquidos; 

 Rapidez; 

 Baixa mão-de-obra; 

 Baixa manutenção; 

 Longa vida útil; 

Desvantagens 

 Investimento elevado; 

 Não adaptável a vários tipos de produtos; 

 Só é possível transportar um produto. 

 

4.5.6 Serviço ao Cliente 

Após o contracto celebrado com o SAAS é atribuído ao cliente um código de quatro 

dígitos. Este código permite efectuar o pagamento das suas facturas, e também consultar a 

qualquer momento a situação da conta do cliente. Mensalmente é efectuado a contagem 

dos contadores pelos leitores de cada cliente distribuídos por zonas, e de seguida esses 

dados são introduzidos no sistema e a facturação é processada automaticamente. 

O cliente final desta cadeia são todas as pessoas, empresas e instituições que encontram-se 

ligadas a rede pública de distribuição de água do SAAS-PN. 

4.5.7 Análise dos resultados dos questionários 

Para saber o grau de satisfação do cliente final da CA de água potável da Cidade do PN foi 

necessário aplicar um questionário. Pois, o questionário é a ferramenta utilizada para a 

obtenção de informação em primeira mão, onde o investigador foca explicitamente os 
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aspectos necessários em que tenciona aumentar os seus conhecimentos. (Baranano, 2004) 

Tendo em conta que seria desgastante inquerir todos os elementos da população, foi 

necessário calcular a amostra para obter um resultado não enviesado dos dados reais. 

Para isso foram considerados os seguintes dados: 

 

Tabela 1:Dados para o cálculo da amostra 

Dimensão da População (N) 4655 

Erro Amostral (E) 8,00% 

Nível de Confiança (1-α) 1,96 
 

Fonte: Doc. Coeficiente de Associação/Cálculo Dimensão da Amostra 

 

A partir desses dados obteve-se uma amostra de 145. Esta parte do estudo tem como 

objectivo, a partir dos dados obtidos com a aplicação dos questionários, descrever, analisar 

e interpretar as respostas dos 145 clientes do SAAS. 

 

Figura 6: Qualidade da Água 

 

Fonte: Elaborado pela discente. 

 

Com os resultados apresentados na figura cinco, verifica-se que 29% dos clientes 

entrevistados classificam a água fornecida pelo SAAS é óptima, 51% boa, e 20% razoável. 

 

 

29% 

51% 

20% 

Ótima Boa Regular
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Figura 7: Preço da Água 

 

Fonte: Elaborado pela discente 

 

Relativamente ao preço, de entre as alternativas apresentadas 27% dos entrevistados 

responderam que o preço da água é muito alto, 36% alto e os outros 37% consideram o 

preço médio. 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela discente. 

Quando foram questionados quanto a frequência que encontram a água na rede, 34% dos 

clientes entrevistados afirmaram encontrar a água na rede sempre, 39% muitas vezes, 25% 

as vezes e 2% encontram água na rede raramente. 

 

27% 

36% 

37% 

Muito Alto Alto Médio

34% 

39% 

25% 

2% 

Sempre Muitas vezes As vezes Raramente

Figura 8: Frequência da Água na Rede Pública 
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Figura 9: Satisfação do Cliente em Relação ao Atendimento 

 

Fonte: Elaborado pela discente. 

 

Verifica-se que na figura oito 2% da população responderam estar muito satisfeitos com o 

tempo de atendimento, 61% estão satisfeitos, 32% estão nem satisfeitos nem insatisfeitos e 

5% estão insatisfeitos. 

Figura 10: Satisfação do Cliente em Relação a Simpatia do Atendedor 

 

Fonte: Elaborado pela discente. 

 

Relativamente a simpatia do atendedor, pode-se verificar que 5% estão muito satisfeitos 

com o atendedor, 61% estão satisfeitos, 27% estão em parte e 7% estão insatisfeitos. 

 

 

2% 

61% 

32% 

5% Muito Satisfeito

Satisfeito

Nem satisfeito, nem
insatisfeito
Insatisfeito

5% 

61% 
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Figura 11: Avaliação do Cliente á Instituição Financeira 

 

Fonte: Elaborado pela discente 

 

Na figura dez verifica-se que 56% dos clientes pesquisados consideram o SAAS uma boa 

instituição enquanto 44% consideram-na razoável. 

Constata-se que os clientes do SAAS-PN, estão maioritariamente satisfeitos com a água 

que esta empresa disponibiliza, pois a maior parte dos entrevistados classificaram a água 

como óptima e regular. 

No que diz respeito ao preço praticado pelo SAAS-PN, este apresenta-se um pouco 

desajustado e está a quem das expectativas do cliente, pois as respostas dos clientes, 

relativamente ao preço da água, foram muito alto, alto e médio. 

Relativamente a disponibilidade do produto, considera-se que a maior parte dos clientes 

estão satisfeitos, pois a maioria dos questionados responderam que encontram a água na 

rede muitas vezes e sempre. 

Os resultados obtidos demonstram que a maior parte dos clientes estão satisfeitos com o 

atendimento, simpatia e atenção nos serviços de cobrança dos SAAS-PN, pode-se 

considerar que a empresa tem tido um bom desempenho na boa relação com o seu cliente. 

Por fim, em relação a avaliação da instituição, os clientes classificam, na sua maioria, que 

o SAAS-PN é uma boa instituição, no entanto, considera-se que ela deve ter maior 

desempenho, pois uma boa parte também á considera razoável. 

 

  

56% 

44% 

Boa Razoável
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4.5.8 Diagnostico Financeiro do SAAS-PN 

Os dados financeiros são muito limitados, principalmente no período que antecede a 

criação dos SAAS em 2005, sendo no entanto, suficiente para confirmar a tendência 

deficitária deste serviço. 

Apenas as despesas com os salários dos canalizadores, vendedores de água, motoristas e 

leitores já rondavam em 1997 os 2.126.800 ECV. No mesmo ano, adicionado a esse valor 

os custos de combustíveis para a bombagem da água e da manutenção dos sistemas, as 

despesas directas com a produção e distribuição rondavam os 3.500.000 ECV. 

Fazendo uma análise das informações na época disponíveis e segundo o SAAS- PN, as 

receitas provenientes do fornecimento de água em 1997 foram no valor de 1.800.000 ECV. 

Assim o SAAS- PN apresentaram um deficit anual de 1.700.000 ECV, ou seja as receitas 

cobriam apenas 51,4% das despesas. 

Entre 1998 a 2004 as receitas melhoraram consideravelmente, passando de 1.280.392 ECV 

para 6.577.373 EC. Relativamente ao capítulo das despesas, estas cresceram de 3.680.350 

ECV para 5.837.329 ECV. 

Com a criação do SAAS- PN houve uma melhoria significativa no sector de abastecimento 

de água. Esta melhoria é sentida na organização dos serviços, na gestão, na manutenção 

das redes, pontos de distribuição de água e na ampliação da sua intervenção a nível 

territorial, com o aumento da cobertura em vários pontos do município. 

Porém, consequentemente, houve uma imediata subida em termos das despesas a partir de 

2005, por um lado devido a transferência em pleno de alguns trabalhadores cujos salários 

se encontravam anteriormente diluídos nos salários globais da CMPN. 

No mesmo sentido, houve também um aumento evidente nos investimentos com a 

ampliação das redes, o aumento das ligações domiciliárias e a recuperação dos sistemas 

públicos no meio rural. 

O custo de produção e distribuição de água na cidade de Porto Novo tem sido dramático 

desde a entrada em funcionamento da APN no ano de 2008. 

O preço da água fornecida ao consumidor, por ser dessalinizada, é estipulado pela ARE, 

não tendo a CMPN qualquer autoridade na matéria. 
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O problema existente é que o preço da água estipulado pela ARE, no valor de 283 ECV por 

m³ nos dois primeiros escalões de consumo, leva a que uma grande franja da população 

consuma água a preços situados abaixo do custo de produção estipulado pela mesma 

agência. 

A este valor, no caso da cidade de PN, são acrescidos os valores de distribuição e 

manutenção da rede pública, passando o custo real da água ao chegar ao consumidor final a 

aproximar em média de 380ECV por m³, numa cobertura média de cerca de 60% dos 

utentes deste centro urbano. 

 O SAAS- PN, tem passado por situações de extrema insuficiência financeira, resultado do 

deficit tarifário e se tenha transformado no acumulo de incumprimentos e subsequente de 

dívidas á APN. 

É uma situação muito sensível, a qual requer a intervenção do Governo através da ARE 

permitindo a assunção clara das responsabilidades em relação ao deficit tarifário e 

consequente responsabilidade na liquidação das dívidas perante a APN. (fonte: 

Demonstração de Resultados do SAAS-PN, 2013)  
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CAPITULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objectivo do presente trabalho foi descrever a Gestão da Cadeia de Abastecimento de 

água potável na cidade do Porto Novo, e observar se este processo tem contribuído para a 

melhoria do abastecimento de água naquela cidade.  

Ao longo deste trabalho foram apresentadas as principais actividades envolvidas nesta 

cadeia, nomeadamente a aquisição da matéria-prima (extracção da água salgado do mar), o 

processo de produção, o transporte, a armazenagem, a distribuição e por fim o cliente final.  

Analisando o processo logístico, conclui-se que as actividades logísticas estão unidas e 

para que a cadeia de abastecimento tenha um bom funcionamento é necessário que elas 

trabalhem em conjunto. É, portanto, fundamental que estes componentes logísticos estejam 

em sintonia para que o objectivo da empresa seja alcançado e que o cliente final fique 

satisfeito com o produto e serviço.  

Para o caso da cadeia de abastecimento de água potável nesta cidade, pode-se constatar que 

as actividades que compõem este processo estão sim interligados e ambos tem um papel 

importante no objectivo logístico, que é entregar o produto final na hora certa, no local 

certo, na quantidade certa, na qualidade certa e deixar o cliente satisfeito. Pois, para 

produzir é necessário que haja matéria-prima, para armazenar é imprescindível que haja 

produto acabado (ou matéria-prima), para distribuir é indispensável que haja um meio de 

transporte adequado as mercadorias e que cumpra o tempo de entrega, e estas actividades 

só serão bem-sucedidas se houver um fluxo de informação dando suporte a este processo.  

Ao analisar este processo como um todo e partindo do ponto que elas devem trabalhar 

juntas, ficará mais fácil o trabalho da empresa (ou das empresas envolvidas), pois os 

problemas serão mais facilmente encontrados e consequentemente serão resolvidos mais 

rapidamente.  

Apesar da cadeia de abastecimento de água em PN apresentar um desempenho 

considerável em termos das actividades que compõe esse processo, a verdade é que o 

sector de abastecimento de água na cidade de PN ainda apresenta carências, sobretudo 

devido as dividas que o SAAS-PN tem acumulado perante á APN.  

Estas dívidas te colocado em risco o abastecimento desse precioso líquido nesta cidade, 

pois a APN já suspendeu a produção e fornecimento da água várias vezes.  
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Uma melhoria na sua gestão e adequação dos preços de venda seriam aconselháveis, 

embora, se tenha que levar em consideração os aspectos da política social em vigor e as 

condições sociais e financeiras das famílias. 

 

Limitações do Trabalho: 

Vale ressaltar que esta pesquisa contém limitações. Uma delas é o facto do número de 

amostra ser, efectivamente, muito reduzido, impossibilitando uma maior confiabilidade nos 

dados obtidos. Portanto, sugere-se que a empresa realize um novo estudo, começando com 

um questionário e uma amostra maior, viabilizando, assim, uma reflexão do que poderá 

fazer para preencher as necessidades dos clientes. 

Outra limitação desse trabalho é relativamente a bibliografia do trabalho, pois esta é um 

pouco antiga, o motivo deve-se a carência de livros (relacionados com o tema) mais 

recentes nas prateleiras da biblioteca da Universidade do Mindelo e nas outras bibliotecas 

pesquisadas. 

 

Sugestões de Melhoria 
 

São feitas algumas propostas e sugestões de melhoria para uma gestão mais eficaz e 

eficiente da CA de água potável da cidade de PN. 

De realçar que algumas dessas sugestões foram feitas pelos clientes durante a aplicação do 

questionário. 

a) Em termos do atendimento e atenção ao cliente 

 Sugere-se que o SAAS-PN invista na qualificação do pessoal, através de 

formações, por forma a melhorar a qualidade do atendimento ao cliente e 

consciencializar o seu pessoal que os clientes são a razão da sua existência e que 

eles têm sempre razão, por isso devem ser sempre bem atendidos/servidos. 

 Outro aspecto que tem causado algum desagrado por parte dos clientes é a questão 

da prioridade, isto é aos doentes, idosos e gravidas. Por tanto recomenda-se que o 

atendedor cumpra esse requisito e não deixe que seja o cliente a decidir se vai dar 

prioridade ou não. 
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b) Em termos da rede de distribuição 

 Sendo que a rede de distribuição tem apresentado muitas avarias, sugere-se que se 

faça a reconstrução ou a melhoria das mesmas, para evitar perda de água. 

c) Em termos de gestão do pessoal 

 Devera ser exigido dos funcionários o cumprimento dos compromissos com a 

instituição, principalmente por parte dos leitores, exigindo que façam a leitura 

mensal dos contadores em todas as residências. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Questionário Clientes 

 

Este questionário visa avaliar o nível de satisfação dos clientes do Serviço Autónomo de Água e Saneamento 

de Porto Novo. As informações aqui prestadas serão utilizadas para a elaboração do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, do Curso de Organização e Gestão de Empresas Universidade do Mindelo. Portanto, 

solicito e agradeço que responda as questões com maior sinceridade possível. 

 

1. Como o (a) Sr. (a) considera a qualidade da água fornecida por esta instituição? 

a. (   ) Óptima 

b. (   ) Boa 

c. (   ) Regular 

d. (   ) Mau 

e. (   ) Péssimo 

 

2. Como considera o preço da água? 

a. (   ) Muito Alto 

b. (   ) Alto 

c. (   ) Médio 

d. (   ) Baixo 

e. (   )  Muito Baixo 

 

3. Com que frequência você encontra a água na rede? 

a. (   ) Sempre 

b. (   ) Muitas vezes  

c. (   ) As vezes 

d. (   ) Raramente 

e. (   ) Nunca 

 

4. Em relação ao tempo de espera de atendimento você está 

a. (   ) Muito satisfeito 

b. (   ) Satisfeito 

c. (   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito 

d. (   ) Insatisfeito 

e. (   ) Muito Insatisfeito 

 

5. Em relação a simpatia e atenção recebida pelo atendedor você está 

a. (   ) Muito Satisfeito 

b. (   ) Satisfeito 
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c. (   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito 

d. (   ) Insatisfeito 

e. (   ) Muito Insatisfeito 

 

6. Como você avalia esta instituição? 

a. (   ) Muito boa 

b. (   ) Boa 

c. (   ) Razoável 

d. (   ) Mau 

e. (   ) Muito mau 

 

7. Qual a sugestão que você deixaria para a melhoria do produto ou dos serviços prestados por esta 

instituição? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 

 

Obrigado! 
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Anexo 2: Análise laboratorial da água 
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Anexo 3: Listagem de Clientes Por Localidade, 15 de Julho de 2015 
 

Localidade                                                                                                                                     Número 

Armazém         220 

Alto Peixinho        321 

Abufadouro        391 

Alto São Tomé        365 

Branquinho        87 

Chã de Camoca        115 

Avenida 5 de Julho        355 

Chã de Itália        219 

Lombo Branco        103 

Ribeira de Corujinha       425 

Berlim         316 

Fundão         31 

Casa de Meio        29 

Outras         444 

Covoada         292 

Ribeira Fria        43 

Ponte Sul         47 

Alto Mira 3º Povoado       47 

Serviços – Porto Novo       33 

Martiene         92 

Ribeira da Cruz        113 

Ribeira dos Bodes        2 

Tarrafal M. Trigo        217 

Chã de Norte        19 

Chã Branquinho        10 

Chã de Viúva        193 

Alto Mira 2º Povoado       31 

Total Cliente        4.655  
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Anexo 4: Tarifa de água dessalinizada no Município de Porto Novo 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela 

Nova tarifa de venda de água dessalinizada no Município de Porto Novo 

(em vigor desde as 00 horas do dia de 1 de Julho de 2014) 

 

 

 

 

Escalões  

 

 

Tarifa base (T) 

 

Iva 15% 

 

Tarifa c/ IVA 

(ECV/m³) 

Doméstico    

≤ 6m³ 245,20 36,78 281,98 

>6 ≥10m³ 359,89 53,98 413,84 

>10 m³ 478,9 71,84 550,74 

    

Indústria 421,36 63,2 484,56 

    

Turismo 545,36 81,8 627,16 

    

Carácter Social 271,31 40,7 312,01 

    

Comércio & Serviço    

≤ 20m³ 439,83 65,97 505,80 

>20m³ 512,91 76,94 589,85 

    

Auto-tanque I 273,69 41,05 314,74 

    

Auto-tanque II 459,97 68,55 525,51 

 

*De acordo com o Despacho nº 07/2014. 


