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Anexo IV – Elementos de caracterização ambiental do Projecto para 

efeitos do nº 1 do artigo 10º 

 

Anexo IV  

Elementos de caracterização ambiental do Projeto para efeitos do nº 2 do artigo 10º 

 

Objetivo 

 

 Estabelecer os requisitos de elementos de caracterização que os Proponentes de projetos 

devem apresentar de forma a permitir a categorização dos mesmos. 

Orientações 

Para iniciar o processo de avaliação ambiental o Proponente deve apresentar à Autoridade 

Ambiental um conjunto de elementos de caracterização do Projeto. 

Deverá, assim, prever-se a apresentação de uma memória descritiva do projeto (síntese dos 

estudos de viabilidade ou de engenharia que já tenham sido elaborados), com a descrição dos 

seguintes aspetos: 

- Tipologia do Projeto, sua justificação e objetivos, enquadramento legal 

- Processos e soluções tecnológicas previstos 

- Breve caracterização biofísica e socioeconómica da área de influência do Projeto 

Essa memória descritiva deverá ser complementada com fotografias ou outros elementos 

gráficos e com a apresentação de comentários ou respostas aos tópicos ou questões seguidamente 

indicadas. 

De notar que nesta fase, o Proponente pode não dispor ainda de informação detalhada sobre 

todos os tópicos e questões e nesse caso deverá explicitar claramente as limitações existentes e se 

não conseguir apresentar elementos quantitativos deverá pelo menos fornecer indicações 

qualitativas. 

 

Elementos de caracterização ambiental do Projeto para efeitos do nº 1 do artigo 10º 

Proponente  

Identificação do Projeto 
 

 

Descrição sumária 
 

 

Entidade licenciadora ou competente 

para a autorização do projeto 
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Caracterização 

Tópico / questão: Comentário / Resposta 

Endereço / localização (ilha, município, localidade)  

Coordenadas geográficas (sistema WGS84)  

Área de implantação (hectares)  

Titularidade dos terrenos para implantação do Projeto 

 

 

Descrição sumária da área envolvente   

 

 

Localização relativamente a áreas sensíveis, 

designadamente: 

- Reservas Naturais, Parques Nacionais, Parques 

Naturais, Monumentos Naturais, Paisagens Protegidas e 

Sítios de Interesse Cientifico que integrem a Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, ao abrigo do disposto no 

Decreto-Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 44/2006 de 28 de Agosto;  

- Sítios de interesse para a conservação da biodiversidade 

classificados ao abrigo de convenções internacionais de 

que Cabo Verde seja signatário;  

- Monumentos históricos, monumentos naturais e sítio, 

incluindo os respetivos campos de visibilidade, 

classificados ou com propostas para classificação e zonas 

protegidas delimitadas ou classificadas, tendo em conta o 

disposto na Lei nº 102/III/90; 

- Áreas de proteção de obras hidráulicas, ao abrigo do 

Decreto-Legislativo 3/2015, de 19 de Outubro. 

 

 

 

O Projeto está previsto em algum instrumento de 

ordenamento do território ou a sua localização é 

compatível com as disposições de algum instrumento de 

ordenamento do território, designadamente Plano Diretor 

Municipal (PDM), Plano de Desenvolvimento Urbano 

(PDU), Plano Detalhado (PD) ou Plano de Ordenamento 

Turístico (POT)? Descrever 

 

O Projeto decorre ou é diretamente enquadrado por 

algum Plano ou Programa que tenha sido sujeito a uma 

Avaliação Ambiental e Social Estratégica? (Indicar qual 

o plano ou programa) 

 

O Projeto conta com o financiamento de alguma agência 

ou organismo internacional? 

 

Em caso afirmativo, qual é a categorização ambiental e 

social do Projeto atribuída por essa agência ou 

organismo? 

 

Cronograma previsto para a construção e operação e vida 

útil prevista para o Projeto 

 

 

 

Emprego 

 Estimativa de empregos gerados pelo projeto 

(construção e operação).  
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Caracterização 

Tópico / questão: Comentário / Resposta 

 Quem são os/as principais beneficiários/as (projeção 

desagregada por sexo)?  

 Há previsão de capacitação da mão-de-obra não 

qualificada?  

 Há previsão de indução de fluxos migratórios? 

O Projeto contempla boas práticas e medidas específicas 

para garantir trabalho produtivo para mulheres e homens 

em condições de liberdade, equidade, segurança e 

dignidade humana? Especificar 

 

Volume de investimento previsto (Milhares de Escudos) 

 

 

Que infraestruturas se prevê serem construídas no âmbito 

do Projeto? 

 

 

Que equipamentos serão instalados no âmbito do 

Projeto? 

 

 

Descrição geral das atividades previstas durante a 

construção do Projeto 

 

 

Já está identificada a dimensão e a localização do 

estaleiro de apoio às obras? Descrever 

 

 

Descrição geral das atividades previstas durante a 

operação do Projeto 

 

 

Previsão de atividades relacionadas com a futura 

desativação do Projeto 

 

 

Implicações previstas com a circulação pedonal e 

rodoviária e com outras infraestruturas na construção e 

operação (identificação e medidas previstas) 

 

Areia, pedra e outros inertes necessários para a 

construção e operação (quantidades e proveniência) 

 

 

Consumo estimado de água na construção e operação e 

origens de água previstas 

 

 

Consumo estimado de energia (eletricidade, 

combustíveis) na construção e operação do Projeto 

 

 

Matérias-primas/ produtos químicos a serem usados 

(identificação e quantificação) na construção e operação 

do Projeto 

 

 

 

Substâncias perigosas a utilizar (identificação e 

quantidades) na construção e operação do Projeto 

 

 

 

 

Resíduos, efluentes e emissões (águas residuais e 

emissões atmosféricas) previstas para as fases de 

construção e operação (identificação e quantidades) 
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Caracterização 

Tópico / questão: Comentário / Resposta 

Fontes de ruído e vibrações previstas para as fases de 

construção e operação 

 

 

 

O Projeto contempla medidas específicas visando o uso 

eficiente da água (medidas de poupança, reutilização de 

águas residuais)? Especificar 

 

O Projeto contempla medidas específicas visando o uso 

eficiente da energia? Especificar 

 

 

 

Estão integradas de raiz no Projeto boas práticas e 

medidas específicas para prevenção e controlo da 

poluição? Especificar 

 

 

Identificação das situações de emergências 

potencialmente associáveis à construção, operação e 

descomissionamento do Projeto 

 

Planos e medidas de prevenção e resposta previstas face 

às situações de emergência identificadas 

 

 

No desenvolvimento do Projeto até à data foi 

implementado algum processo de envolvimento das 

partes interessadas (stakeholder engagement)?  

Se sim: 

 Houve atenção à representação de mulheres, idosos e 

pessoas com deficiência física nestas consultas?  

 Os processos foram conduzidos de maneira a 

proporcionar acesso às pessoas de baixo rendimento 

com pouca literacia?  

 Descrever e apresentar os números de pessoas 

envolvidas, desagregados por sexo. 

 

Nesse processo de envolvimento das partes interessadas 

foram suscitadas preocupações relativamente ao Projeto 

e especificamente quanto: 

 à inclusão social/direitos humanos,  

 ao género e empoderamento das mulheres,  

 às mudanças nas relações de poder na comunidade e 

das relações de poder intrafamiliares,  

 ao potencial aumento da violência nas comunidades 

e/ou aumento da violência baseada no género,  

 à saúde e segurança das comunidades e dos 

trabalhadores e trabalhadoras, formais ou informais? 

Especificar 

 

 

 

Nesse processo de envolvimento das partes interessadas 

foram suscitadas preocupações relativamente ao Projeto 

e especificamente quanto aos seus efeitos sobre o 

ambiente (poluição, incómodos, conservação da 

natureza)?  

Especificar 

 

 

 

Como é que as preocupações listadas nos itens anteriores 

irão ser abordadas durante a execução do projeto? 
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Proposta de Definição de Âmbito do EIA 

Tópico / questão: Comentário / Resposta 

Em caso de inserção do Projeto na Categoria A, o 

proponente presente elaborar uma Proposta de Definição 

de Âmbito? 

 

Em caso afirmativo, qual a fundamentação da pretensão 

indicada? 

 

 

 

 


