
de travail

CONTEXTO

 OBJETIVOS

02/02/2017 – 01/08/2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Total: 503.100,00 € 

››  Instrumento: CSO

››  Contribuição CE: 451.790,00 € 

BUDGET

BENEFICIARIOS

Ambiente

Denise.MOLICA@eeas.europa.eu

Numéro do arquivo: 17/01
Data: 10/2017

Decisão: 2015 / 038-046

CAMARA DISTRITAL DE ME-ZOCHI

GERENTE

Contribuir a melhora da qualidade meio ambiental 
no Distrito de Mé Zochi. 

TODOS E TODAS PROTEGEMOS A MEIO 
AMBIENTE DE MÉ ZOCHI

››  

›› 

Entre as muitas necessidades e problemas enfrentados para são Tomé e Príncipe na atualidade, a poluição e degradação 
ambiental é sem dúvida um dos mais importantes. A forte contaminação das aguas, super�cial e subterrânea, e do solo não 
só gera impactos a nível ambiental mas também desencadeia processos perigosos que afetam a saúde publica, potencian-
do a aparição de doenças. Por outro lado isso também afeta a produção agrícola e pecuária no País, já que aguas e terras 
contaminadas são utilizadas para produção agrícola e na alimentação animal. Esta situação de degradação ambiental está 
agindo como uma restrição ao turismo, que não se pode desenvolver se houver serviços ambientais básicas, limitando 
então o desenvolvimento económico e a criação de emprego. Grande parte da origem desta contaminação encontra-se 
numa de�ciente gestão e tratamentos de águas residuais e resíduos sólidos; o País não conta com infraestruturas e equipa-
mento pro�ssional su�ciente para a gestão minimamente adequada dos resíduos e aguas servidas. A situação é agravada 
da falta de consciência da população sobre as questões ambientais e as suas consequências sociais, económicas e de saúde 
pública. Neste contexto, o projeto pretende especi�camente melhorar a gestão e tratamento dos resíduos sólidos no 
distrito Municipal de Me-Zochi. 

GEO

›› São Tomé e Principe

ATIVIDADES E RESULTADOS A ATINGIR 

Délégation de l'Union européenne au Gabon, pour la Guinée Equatoriale, pour São Tomé e Principe et pour la CEEAC

   Lotissement des Cocotiers, Bas de Gué-Gué - BP 321 Libreville – Gabon  / email: delegation-gabon@eeas.europa.eu

 Melhorar a gestão e tratamento 
dos resíduos sólidos

A.1: Compra de uma frota de veículos para recolha de resíduo, de maquinaria para o manejo do resíduo no centro de valorização e 
de uma autoclave para esterilização dos resíduos hospitalares;

A.2: Localização e construção de um Centro de Valorização de resíduos;

A.3: Criação de uma empresa cooperativa para valorização de resíduos;

A.4: Implementado de um Programa Gestão e valorização de Resíduos Sólidos e de vigilância ambiental;

A.5: Estágios de técnicos a Espanha e Itália;

A.6: Realização de campanhas de Informação e sensibilização, o�cinas de educação ambiental, jornadas informativas dirigidas aos 
comerciantes, ao pessoal médico, a população em geral.

Atraves destas atividades pretende-se alcançar um fortalecimento institucional da Camara Distrital para melhorar o sistema de 
recolha, transporte e valorização dos resíduos. A sensibilização da população será essencial para mudança de mentalidade e para 
gerar praticas e dinâmicas necessárias para conseguir novos padrões de qualidade de vida e salubridade.

@ CONTACTOS

››  

Funcionários do departamento de Salubridade
da CD Mé Zochi; 
autoridades locais da Camara; 
Distrital do Mé Zochi; 
autoridades/técnicos da 
DG do Ambiente e Ministério de Administração 
interna; 
professores e crianças do 
Jardim-de-infância e 1 Ciclo; 
vendedores/as do mercado distrital; 
médicos/as e enfermeiros/as do 
Centro de Saúde dos Postos médicos.

Qualidade meio ambiental 

››  

››  

Fondo Extremeño Local de Cooperación 
al Desarrollo (FELCODE)

Fondo Provinciale Milanese per la 
Cooperazione Internazionale (FPMCI)

PARCEIROS

››  

››  


