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1 – INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte
Ambiental do projecto de construção de um empreendimento turístico denominado
Cape Verde Integrated Resort & Casino, na Cidade da Praia, ilha de Santiago. O
presente estudo centra-se nas intervenções do Cape Verde Integrated Resort & Casino
no espaço marítimo entre a Gamboa e o ilhéu de Santa Maria no espaço marítimo.
As obras do projecto no interior do mar incluem as seguintes infra-estruturas:
- A ponte de acesso ao ilhéu;
- O parque de estacionamento;
- O casino hotel;
- A marina e o clube náutico;
Nos termos da legislação em vigor sobre o processo de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), o Resumo não Técnico, tem como principal finalidade a descrição,
de forma sucinta e coerente, numa linguagem não técnica e acessível, das informações
relacionadas com os impactes locais deste projecto, para uma melhor compreensão do
público. O desenvolvimento do estudo de impacte foi enquadrado pela legislação de
Cabo Verde, nomeadamente o Decreto Legislativo Nº 29/2006 de 6 de Março, onde é
definido o âmbito dos estudos de impacte ambiental para projectos susceptíveis de
provocar incidências significativas no ambiente, território e qualidade de vida dos
cidadãos. O documento pretende sintetizar as principais conclusões do estudo de
impacte desenvolvido relativamente aos seguintes pontos:


Características do Master Plan do Cape Verde Integrated Resort &
Casino – com destaque para as obras a serem desenvolvidas no interior do
mar, nomeadamente o Casino Hotel e a Marina;



Características da área de construção do projecto;



Identificação dos impactes negativos mais significativos resultantes da
implementação do Projecto;



Recomendações e medidas minimizadoras com o objectivo de reduzir ou
eliminar os impactes negativos previstos.
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2 - METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
A metodologia adoptada no desenvolvimento do estudo de impacte ambiental
foi a seguinte:


1º - Recolha de informações gerais e objectivos do empreendimento:

o

enquadramento histórico do empreendimento anunciando os objectivos e a
justificação económico-social do projecto, a localização geográfica, a
caracterização do empreendimento e as actividades a desenvolver;


2º - Informações dos elementos em avaliação no estudo de impacte ambiental:
caracterização da situação de referência na área abrangida pelo projecto: inclui
a análise e caracterização (componentes naturais, ecológicas, históricas,
ocupação humana e paisagem);



3º - Avaliação de impactes: avaliação das alterações na paisagem e no ambiente
originadas pela implementação do plano nas fases de construção e exploração:
esta avaliação é feita em termos da alteração provocada relativamente à situação
de referência (uso do solo, meio biofísico, acústico do ambiente, paisagem.);



4º - Proposição de medidas mitigadoras de âmbito geral e específico: proposta
de

medidas

de

minimização

dos

impactes

negativos

gerados

pela

implementação do plano;


5º - Medidas de acompanhamento e monitorização dos impactes ambientais:
quadro resumo das medidas de seguimento e de compensação;

No capítulo final apresentam-se as conclusões resumindo os principais impactes
positivos e negativos gerados pela eventual implementação do plano.
3 – DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO
3.1. Entidade Promotora do Projecto e localização do projecto

O projecto Cape Verde Integrated Resort & Casino, é promovido pela empresa
Macau Legend Develoment Lda. O projecto será localizado entre a Praia da Gamboa e
o ilhéu de Santa Maria, na baía do Porto da Praia, na Zona Centro da Cidade de acordo
com o zoneamento do PDM da Cidade da Praia.
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Fig. 1 – Integração da área do projecto na cidade da Praia

Fig. 2 – Área de intervenção do empreendimento Cape Verde Integrated Resort & Casino
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3.2. Justificação e Objectivos do Projecto

Na ilha de Santiago o grosso do turismo está centrado na Cidade da Praia e
corresponde a um turismo de conferência ligada sobretudo a negócios e deslocação de
quadros administrativos, mas mesmo assim a Cidade não possui de momento nenhum
hotel de cinco estrelas nem autocarros de turismo. Actualmente a Capital possui um
aeroporto internacional inaugurado tardiamente em 2005, antes dessa data os voos
internacionais faziam escala obrigatória na ilha do Sal, pelo que tecnicamente a Capital
do País era uma cidade encravada.
Na ilha de Santiago foram criadas diversas Zonas de Desenvolvimento Turístico
Integral (ZDTI) mas até a data nenhuma funcionou, mantendo a ilha numa certa letargia
no quadro do turismo, apesar de ter o maior mercado interno e ser a ilha locomotiva na
dinamização da economia do arquipélago.
A instalação de um empreendimento de envergadura do Cape Verde Integrated
Resort & Casino, vai relançar o turismo na Cidade da Praia e na ilha de Santiago, com
impacto na instalação de outros empreendimentos turísticos e económicos de grande
envergadura. Aliás o projecto terá um grande impacto na economia da ilha de Santiago
e do País considerando a importância da Capital na dinamização da economia do
arquipélago. No quadro político tanto o Governo Central como a Câmara Municipal da
Praia consideram o projecto Cape Verde Integrated Resort & Casino, de carácter
estratégico. Na fase de construção o projecto vai desempenhar um papel importante na
dinamização do sector de construção civil na Capital, com impactes directos na
produção e valorização de matéria-prima local e geração de empregos nos sectores de
construção e transportes. Na fase de exploração vai desempenhar um papel estratégico
nos sectores de negócios, finanças públicas e será um dos grandes impulsionadores do
turismo na Cidade da Praia e na ilha de Santiago.
A instalação neste zona da Cidade vai valorizar o ilhéu de Santa Maria e a praia
da Gamboa, até agora espaços marginais em integração urbana apesar do alto valor
paisagístico.
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3.3. Caracterização do plano Cape Verde Integrated Resort & Casino – para a área
marítima.
Na área marítima entre o ilhéu de Santa Maria e a praia da Gamboa serão
construídas as seguintes obras: ponte ligação, com conexão da rotunda de acesso à
Achada Santo António, na Chã de Areia, e à costa Norte do ilhéu; a meio percurso da
ponte haverá uma via, a ocidente, que liga uma plataforma de 1 hectare edificado no
interior da baía, sobre a plataforma será construído o Casino Hotel; ao sul do Casino
Hotel haverá uma pequena marina destinado a 20 a 30 pequenos barcos; no terminal da
ponte, de acesso ao ilhéu, haverá um parque de estacionamento com dois pisos, com a
capacidade de acolher 104 veículos. Também, será integrado, na área marítima, o
passeio costeiro na margem ocidental do ilhéu, nas proximidades da marina.

Ponte de acesso ao ilhéu - A ponte de acesso ao ilhéu terá duas faixas de rodagem além
da via pedestre e ciclovia. O seu enquadramento estético vai integrar um corredor verde.
No meio percurso na margem direita voltada ao poente terá o acesso ao Casino hotel
que será instalado no mar entre o ilhéu e a praia da Gamboa. A parte terminal da ponte
terá um parque subterrâneo com dois pisos cobrindo uma área de 4.822 m2 e com a
capacidade de receber 104 veículos ligeiros.
Parque automóvel – será localizado no terminal da ponte de acesso ao ilhéu, de modo
a garantir o maior espaço de circulação pedonal no território da Cidade Cultural murada.
O espaço de construção do parque tem uma área de 0,25 hectares, o parque de
estacionamento terá dois pisos e uma área construída de 4.822 m2. Pretende-se que
tenha a capacidade para o acolhimento de todos os veículos que acedam ao ilhéu de
Santa Maria.
Quadro 1
Parque de estacionamento
Parque automóvel
Área do terreno
Área construída
Número de pisos
Capacidade de acolhimento

0,25 hectares
4.822 hectares
2 pisos
104 automóveis

Floating Casino Hotel - O Casino Hotel será erguido sobre uma plataforma, construída
na baía com aproximadamente 1,67 hectares. O Casino Hotel terá 150 quartos. Será um
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edifício de 8 pisos e 11000 m2. Será um edifício de estilo colonial português do século
XVIII século XIX. O casino terá 50 mesas; 100 a 150 slots e um estúdio com seis mesas
adicionais.
Quadro 2
Floating Casino Hotel
Floating Casino Hotel
Área de implantação
Área construída
Área de cobertura
Número de pisos
Número de quartos
Parque de estacionamentos
População residente
Postos de trabalhos
Visitantes diários

1,99 hectares
21,339 m2
43%
8
150
132
225
625
600

Marina e Clubhouse - A marina será construída defronte ao casino e terá uma
capacidade para acolher entre 20 a 30 barcos de residentes ou de visitantes e terá uma
Marina Club para convívio e eventos. Será uma pequena marina destinada a barcos de
residentes do empreendimento e visitantes.

Quadro 3
Marina e Clube Náutico
Marina
Área do sítio
Área de construção
Capacidade

2,02 hectares
5%
20 a 30 barcos

Marina Clubhouse
Área do sítio
Área construída
Numero de pisos
Empregos gerados
Visitantes diários

0,68 hectares
341 m2
1
11
60

Passeio costeiro - A orla costeira do ilhéu voltado para a Gamboa terá um passeio
panorâmico entre a ponte de acesso e a Marina
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Water zone
Floating hotel & casino
Marina e clube náutico
Parque de estacionamento
Áreas comuns

Quadro 4
Síntese de ocupação da Zona marinha
Área total
% Edificação
Área de
em m2
construção
64.600
42%
26.843
19.900
10%
1.892
20.200
5%
341
13.400
96%
4.822
22.000
-

7

Nº
de pisos
8
1
2
-

4 – CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DE REFERÊNCIA

4. 1. Meio Físico
4.1.1. Geologia e geomorfologia
A Geologia da ilha de Santiago é constituída por várias formações geológicas de
idades diferentes. As formações geológicas que ocorrem nas proximidades da baía da
Praia constam da Carta Geológica em baixo.
No fundo do mar, nas proximidades do ilhéu de Santa Maria e da orla costeira de
Gamboa, existem areias e rochas que são provenientes da alteração e erosão das
seguintes formações geológicas:
- O Complexo Filoniano de base, de idade paleogénica: caracteriza-se pela
existência de uma densa rede de filões bastante alterados, sendo em muitas das
manchas, quase impossível de individualizá-los; apresentam cores claras (castanho
claro, branco, amarelo), que por vezes chegam a atingir o estado de massas argilosas, de
origem basáltica. As rochas geralmente têm uma textura porfírica de matriz fina,
criptocristalina, encontrando-se profundamente fracturadas, com as fissuras preenchidas
por material zeolítico e/ou carbonatado. Esta subunidade aflora em duas grandes
manchas nas zonas Sul e Central e em afloramentos isolados nas partes Norte e Leste da
ilha. Estes materiais parecem fazer parte de uma série petrográfica dos ankaratritos aos
basanitos (Serralheiro, 1976; Alves et al. 1979).
- A Formação do Flamengos (λρ) de idade Miocénica trata-se de uma
sequência vulcânica submarina, muito extensa e uniforme, formada por mantos lávicos.
A formação dos Flamengos encontra-se exposta pela erosão em vales profundos no
centro da ilha; as lavas mergulham 20º-30º para nordeste (Barker et al. 2009). Esta
formação geológica repousa sobre o Complexo Eruptivo Interno Antigo, em situação de
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grande discordância, constituindo cronologicamente a primeira fase ígnea extrusiva que
se encontra bem definida na ilha, esta formação é constituída por mantos, brechas e
piroclastos submarinos, apresenta grande uniformidade e extensão, com mantos muito
espessos. Numerosos filões e algumas chaminés atravessam as lavas da Formação dos
Flamengos. Supõe-se que a maioria destas erupções deve ter-se dado através de fissuras.

Fig.3 – Geologia da baía da Praia de Santa Maria

- O Complexo Eruptivo do Pico de Antónia (PA; Bernard-Griffiths et al. 1975;
Serralheiro, 1976), de fácies subaérea, de idade Miocénica – Pliocénica, em que as suas
rochas são responsáveis pelas maiores elevações e plataformas estruturais da ilha de
Santiago. Incluem-se neste Complexo, produtos piroclásticos de actividades explosiva e
efusiva, lavas subaéreas e submarinas. As rochas máficas lávicas do Complexo Eruptivo
do Pico de Antónia (PA) são ultrabásicas alcalinas compreendendo basanitos,
melanefelinitos e nefelinitos (Martins et al. 2008, 2010). Pensa-se que muitos dos
derrames desta série teriam corrido em antigos vales escavados nos mantos das séries
inferiores (Serralheiro, 1976). Noutras zonas, em caso concreto, no Sul da ilha, a erosão
diferencial põe a descoberto basaltos de estrutura colunar ou prismática em diversos
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locais. Podemos encontrar também formas de jazida dos basaltos em lajes, blocos e
esferoidal. Encontram-se por vezes depósitos de piroclastos intercalados nos derrames.
- As formações sedimentares antigas e recentes incluem conglomerados,
calcários, calcarenitos, de idades pliocénica e quaternária; areia e cascalheiras da praia e
ainda conglomerados marinhos antigos (ante-formação dos Flamengos) de idade
Miocénica.

Solos
Na sua essência as obras do projecto Cape Verde Integrated Resort & Casino,
no sector marítimo, vão ocupar o espelho da água e o respectivo leito, pelo que não
terão incidências sobre os solos. Apenas uma pequena faixa do empreendimento vai
ocupar a orla ocidental do ilhéu onde serão construídos o parque de estacionamento e o
passeio costeiro.
Orla costeira

Gamboa é uma praia de areia branca fina e lodosa na margem de uma baía
portuária, o substrato geológico apresenta uma elevada percentagem de argilas tanto nos
troços onde afloram rochas do CA como no ʎρ na nomenclatura da geologia da ilha de
Santiago. A baía recebe uma grande carga sólida proveniente das ribeiras da Trindade,
que hoje desagua na Praia Negra, como das ribeiras provenientes do Monte
Pensamento, que desaguam na Gamboa. A actividade portuária, o arrasto de botes
pesqueiros e uso da Gamboa geram uma grande quantidade de resíduos que saem na
praia. Assim, a Gamboa é uma praia pobre em vegetação, mesmo rasteira. Com a deriva
da corrente costeira costuma sair na praia grande quantidade de conchas marinhas,
sobretudo Turritella e bivalves.
Relativamente a parte marinha da orla, a praia de Gamboa não é adequada para o
banho. Trata-se de uma zona de escoamento natural de lamas durante o período de
chuvas e também de águas usadas provenientes de zonas circunvizinhas. É comum
encontrar-se nesta zona, resíduos sólidos como plásticos, garrafas, entre outros. Esta
zona está igualmente sujeita a fontes de poluição por hidrocarbonetos associadas as
actividades do Porto da Praia.
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Recursos hídricos: águas superficiais e subterrâneas
A área de intervenção do Cape Verde Integrated Resort & Casino, no sector
marítimo, não tem qualquer interferência nos recursos hídricos na fase de construção,
uma vez que todas as acções estarão dentro do domínio marítimo, entre a praia da
Gamboa e o ilhéu de Santa Maria.
A água marinha na área de intervenção é turva, devido a elementos em
suspensão, podendo a visibilidade ser inferior a 5 metros na zona lodosa e 8 a 12 metros
na zona rochosa e arenosa, próximo e a sul da área de intervenção.

Clima e estados de tempo
O clima da Cidade da Praia enquadra-se no clima árido do Sul da ilha de
Santiago, é um clima tropical seco, de tipo saheliano, com uma curta estação húmida,
elevada frequência de anos secos e grande irregularidade nas precipitações anuais.
Alternam duas estações durante o ano: a seca que decorre de Novembro a Julho e a
húmida nos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro.
A insularidade e a influência marítima, bem como a regularidade dos ventos
alísios amenizam a temperatura do ar, sendo a temperatura média da ordem de 19 a
20ºC em Janeiro e de 24 a 25ºC em Julho. O vento dominante é do Nordeste, alísios
procedente do Anticiclone dos Açores, corresponde a um tempo claro, com vento fresco
a muito fresco, alguma nebulosidade mas sem precipitações, pontualmente ocorrem
ventos de Leste (Harmattan) procedente do deserto do Sahara, com um tempo quente e
muito seco, muitas vezes acompanhado de bruma seca.
Durante a estação húmida, entre os meses de Julho e princípios de Outubro,
podem ocorrer ventos de Sul e Sudoeste, associados à monção. Trata-se de um tempo
húmido e chuvoso, mas geralmente ocorre em ciclos de poucos dias ou em dias isolados
intercalados pelo tempo de alísios.
Nos últimos cinquenta anos há uma certa tendência para o aumento da
frequência dos anos secos e diminuição das precipitações anuais. Na área de
implantação do projecto mantém-se um quadro de grande aridez, com chuvas episódicas
entre Julho e Outubro, mas a proximidade do mar atenua sensivelmente o calor e a
secura do ar. Num quadro micro-climático, a orla da praia é refrescada pela acção da
brisa marítima sobretudo durante a noite, mas devido à proximidade da costa o ar
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transporta grande quantidade de gotículas de água marinha que deposita na superfície
das rochas e de objectos.

Qualidade do ar
Na Cidade da Praia, as actividades industriais são de pequena envergadura e
geralmente correspondem a unidades artesanais que não podem ser consideradas
geradoras de poluição urbana. As pequenas emissões para a atmosfera de chaminés de
padarias e restaurante, geradoras de emergência são dissipadas pela força e constância
dos ventos alísios, pelo que não altera de modo significativo a qualidade do ar.
Existem factores de âmbito natural como o levantamento de partículas de solo
durante os dias de forte vento na Estação seca, assim como a bruma seca nos dias de
Harmattan, que podem diminuir a qualidade do ar pela grande quantidade de aerossóis
em suspensão. No espaço marítimo entre a Gamboa e ilhéu de Santa Maria circulam
botes de pesca artesanal, com alguma frequência, no entanto a dimensão dos botes e a
frequência de circulação não constituem factores de impactes notáveis sobre a qualidade
do ar.

Ambiente sonoro e ruídos

Na costa da Gamboa não existem unidades industriais, capaz de originar fontes
de ruídos importantes. A circulação rodoviária na estrada da Prainha pode originar
ruídos notáveis na Gamboa, mas com fraca incidência no mar. Entre a Gamboa e o ilhéu
a circulação de botes de pesca artesanal é feita com fraca frequência, pelo que não
constitui motivo de preocupação.
As emissões perturbadoras têm origem nos festivais de praia, que ocorrem com
alguma regularidade na Gamboa, na proximidade do antigo cais.

4.2. Meio biológico

Ecossistema costeiro
A praia da Gamboa está inserida numa das zonas mais áridas da ilha de
Santiago, pelo que apresenta uma fraca cobertura vegetal, dominado por ervas de
crescimento efémero e limitado ao tempo das chuvas. Tratando-se de uma praia inserida
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no perímetro portuária recebe uma intensa ocupação humana, associada à circulação de
pessoas, desembarque de pescadores, vazamento de resíduos de toda a ordem.
No tempo das chuvas é habitual saírem na Gamboa, uma grande quantidade de
lixo trazidos pelas cheias provenientes das Ribeiras da Trindade, Água Funda, da
Várzea e do Monte Pensamento. Portanto é uma praia que nas condições actuais não
oferece as condições sanitárias para o banho, apresenta uma areia lodosa e suja, com
fragmentos de vidro, latas, plásticos, etc.
Nos dias de grande ondulação saem do mar uma grande quantidade de conchas
marinhas, sobretudo Turritella, bivalves, algas que acumulam na Praia. Essencialmente
a Gamboa como o nome indica é uma praia de pescadores, que deitam no mar todos os
resíduos provenientes do tratamento do peixe que ainda é feito de forma artesanal:
barbatanas, escamas, guelras, etc.
Na área é frequente a presença de aves marinhas que sobrevoam as águas ou
percorrem a praia na busca de alimento, destacam: Calidres minuta; Numenius
phaeopus; Egretta garzetta; sobrevoo de Sula leucogaster.

Ecossistema marinho
A área marinha inserida no projecto Cape Verde Integrated Resort & Casino
abrange uma superfície de 3.17 hectares. Por uma questão prática, imposta pela
irregularidade dos fundos, durante a prospecção para o presente estudo, a área foi
dividida em três parcelas, sendo parcela “A” - aquela que fica mais a norte, a “C” mais
a sul e a parcela “B” entre as duas precedentes (ver fig.). Existem diferenças
consideráveis entres as três áreas observadas nomeadamente no que diz respeito à
visibilidade, profundidade e natureza dos fundos. Para maior comodidade de estudo, a
zona de implementação foi estudada em três áreas distintas:
 Área A: N 14o 54.545 e W 23o 30.560
 Área B: N 14o 54.428 e W 23o 30.522
 Área C: N 14o 54.320 e W 23o 30.480

A Área A, corresponde à zona norte, mais próxima da Gamboa, enquanto a zona
C, coincide com a parte Sul do Ilhéu de Santa Maria e está em alinhamento com o Hotel
Trópico.
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Fig. 4 – Variação zonas de prospecção subaquática no âmbito deste estudo
(@divecenter Santiago)

A zona marinha de implementação do projecto é relativamente rasa, com uma
profundidade que varia entre os 80 cm na baixa-mar, e os 1.80m na preia-mar, na zona
Norte, podendo atingir mais de 4 metros na zona Sul da zona de Implementação. A
inclinação do fundo do mar varia entre -10 e -3 m de profundidades, é em média 0,9%.
Já em zonas cuja profundidade é de -4 a -6 m, o declive é mais moderado, cerca de
0,6%. Observa-se que devido a partículas em suspensão, a visibilidade na zona é fraca.
No entanto à medida que se desloca de Norte para o Sul, a visibilidade melhora
consideravelmente, passando de uma visibilidade considerada Muito Fraca
correspondente a menos de 1 metro de distância, para uma visibilidade Fraca (dois a
três metros), na zona intermediária, passando para uma visibilidade Boa, atingindo 8 a
12 metros. Apesar da baixa turbulência observada, existe forte propensão à existência de
sedimentos em suspensão.
Quanto à natureza dos fundos marinhos, ela é bastante heterogénea, podendo
encontrar fundos arenosos, rochosos ou conglomerados de restos de conchas e de
pequenas comunidades de corais, sobretudo na parte sul da zona do projecto.
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Fig.5 – Detalhes do fundo na parcela A (@divecenter Santiago)

Pode-se encontrar, nas zonas A e B, uma camada de lodo na superfície, que
cobre camadas mais duras de substrato mais denso, constituídas por fragmentos de
conchas e corais e de areia grossa. Na zona B, observa-se um fundo misto constituído
por fundos arenosos e aglomerados de origem animal (restos de conchas e corais).

Fig. 6– Detalhes do fundo na parcela B (@divecenter Santiago)
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Na zona C, os fundos são constituídos predominantemente de areia que formam
pequenos baixos e alguns pequenos conglomerados rochosos de formas e dimensões
variadas.

Fig.7– Detalhes do fundo na parcela C (@divecenter Santiago)

A Baía recebe águas usadas e lamas provenientes das zonas urbanas vizinhas, o
que resulta na proliferação de algas verdes, que normalmente estão associadas a
situações de poluição de zonas costeiras, nomeadamente nas proximidades do local do
projecto. Além disso, é uma zona afectada por eventual poluição, proveniente de
hidrocarbonetos no Porto de Praia, que se situa do outro lado da Baía.
Contrariamente às expectativas, não foram encontradas grande acúmulo de
resíduos sólidos, pelo menos à vista, podendo os mais densos estar assoreados. As áreas
A e B têm mais lixo, sendo ele representado maioritariamente por plásticos, vidro e
pneus.

Biodiversidade marinha
Flora marinha
A flora da zona de implementação do projecto é escassa em termos de
abundância e de diversidade, estando mais concentrada na zona central. Foram
encontradas duas espécies de algas rasteiras, uma delas, popularmente conhecida na
língua inglesa por sea grass, Cymodocea nodosa e a Ulva lactuca, uma alga verde da
divisão Chlorophyta, é a espécie típica do gênero Ulva, conhecida pelo nome mais
vulgar de alface-do-mar. Esta alga encontra-se em grande quantidade na Area A,
sobretudo mais para o centro.
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Fig. – Aspecto de algas verdes na área de intervenção do projectos

Fauna marinha
- Vertebrados
Em termos piscícolas, a vida nas zonas A e B, é praticamente inexistente,
registando rara presença ao pé das rochas. A sul da zona do projecto a presença de
peixes é visivelmente maior e composta preponderantemente de pequenos grupos da
espécie Abudefduf luridus, uma espécie de peixe da Família Pomacentridae.
Junto à praia, na extremidade oeste da Gamboa, foram observados pequenos
cardumes de juvenis, de Pseudocaranx dentex (crau-crau), poucos metros da linha de
costa. Pressupõe-se que esta zona tenha a função de berçário para esta espécie. Trata-se
de uma espécie da Família Carangídeo, apreciada na pesca desportiva, podendo atingir
quando adulto 1, 22 metros e pode pesar até 18 kg.
Na área C, a biodiversidade é superior às restantes áreas, há uma maior
quantidade, embora as espécies observadas sejam predominantemente herbívoras.
Ausência, possivelmente, total de espécies carnívoras. Nesta área aparece uma
quantidade razoável de Ruivos (Chromis lubbocki), Dobradas (Spicara melanurus) e
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Sargo Branco (Diplodus sargus lineatus), além de outras em menor abundância. De
notar que o Diplodus sargus lineatus é uma espécie endémica de Cabo Verde, no
entanto ela não é específica da zona, podendo ser encontrada em outras regiões do
arquipélago.
De acordo com Freitas (2014), uma percentagem actualizada de peixes costeiros
endémicos de ambiente recifal, em 10,2%, atesta uma especificação significante em
águas de Cabo Verde. Quase metade da riqueza total de espécies de peixes
criptobêntónicos em Cabo Verde é composta por espécies endémicas, alguns dos quais
recém-descobertos. Exemplos de endemismos são discutidos, focando: Sargo-branco
Diplodus sargus lineatus, benteia Dentex (Virididentex) acromegalus, morro Girella
stuebeli, burrinho Chromis lubbocki, pá-mané-de-rabo-branco Similiparma hermani e
bidião-carnaval Scarus hoefleri.
É de salientar que não foram observadas espécies de valor emblemático ou
comercial na zona de implementação do projecto. No entanto, a existência de peixes
juvenis e a descoberta de zonas de reprodução de algumas espécies de invertebrados,
sobretudo na zona mais profunda, junto a zona Sul do ilhéu de Santa Maria, leva-nos a
crer que essa zona é utilizada como zona de desova e berçário para algumas espécies
marinhas.
Complementarmente foram ainda inspeccionadas as áreas a sul e a este do ilhéu,
onde não se verificaram a presença de peixes carnívoros. O Spicara melanurus aparece
em maior quantidade e já se nota alguns Sparisomas (bidiões) e mesmo Scarus hoefleri
(Campo Verde). Contudo na costa Este do ilhéu, virado para o porto, a vida é bem
menor, assim como a visibilidade (menos de 1m).
Quando comparadas as três zonas de observação, pode-se constatar o aumento
do numero de espécies e sua diversidade da zona A à zona C, ou seja um aumento de
representação biológica de norte para Sul. Este facto pode estar directamente ligado ao
tipo de substrato, sedimentos em suspensão e ao estado de saúde do ecossistema. As
zonas A e B estão manifestamente degradadas, estando em melhores condições a zona
Sul em termos de conservação. As características do ecossistema, como o aumento da
profundidade, da visibilidade e da tipologia dos fundos, são mais favoráveis na zona sul
da área de implementação.
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Fauna
Invertebrados
Na zona do projecto pode-se encontrar comunidades betónicas comuns, como
moluscos esponjas e corais, equinodermes, esponjas, anémonas-do-mar, poliquetas e as
algas. O que merece particular destaque sobre a vida animal é a presença de uma
quantidade considerável de (lebre do mar) Aplysia fasciata, com muitas ovas nas
imediações. Trata-se de um opistobrânquio marinho, um gastrópode da família
Aplysiidae menos comum que o seu congénere Aplysia spa, também presente nessa
zona em menor representatividade.
A presença de ovas na zona A e início da zona B comprovam que se trata de um
sítio de reprodução desta espécie de lesma da referida espécie, merecendo, portanto,
alguma atenção particular e medidas de protecção da comunidade.
As demais espécies encontradas, mesmo as betónicas, são inexpressivas. Foi
encontrado um único verme de fogo, Hermodice carunculata, o que indicia uma
extrema fraca presença de vida animal. Trata-se de uma espécie muito comum e
abundante no nosso território.
Foram ainda encontras alguns exemplares de equinodermes das espécies Arbacia
lixula (ouriço comum), Eucidaris tribuloides e Linckia guildingi estrela do mar, de
bivalves Glicymeris glycimeris e Pinna rudis. Conchas de Turritella são frequentes em
toda a zona de estudo.
Na zona B pode-se encontrar populações de coral do tipo Siderastrea stellata.
Uma análise do estado de conservação mostra que estas comunidades de corais
encontram-se bastante fragilizadas, estando as da zona sul em melhor estado de
conservação. No vazio de vida destacam-se igualmente formações esponjosas do tipo de
Haliclona,

Haliclona (Reniera) Cratera (Schmidt, 1862). Anémonas incrustantes

foram encontradas esporadicamente no fundo lodoso.

4.3. Meio socioeconómico
Actividades económicas
A Cidade da Praia corresponde ao maior centro urbano do País, além das
funções de capitalidade, é a sede da grande maioria das empresas que operam no País,
nos sectores de construção, industrias, comércio e serviços. A economia da Cidade da
Praia gravita nos sectores de serviços, construção, comércio, transportes e circulação
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interna, indústria ligeira e agro-alimentares. O Porto da Praia é um dos mais importantes
do País, sendo o mais importante no movimento de cargas e o mais importante no
abastecimento das ilhas de Sotavento.
A dinâmica económica da Cidade da Praia enquadra toda a ilha de Santiago e as
ilhas vizinhas, sendo um importante pólo de trocas comerciais e abastecimento do
interior da ilha e das ilhas de Sotavento, pelo que regista uma população flutuante,
diário de dezenas de milhares de pessoas que diariamente visitam a Capital e regressam
aos municípios do interior da ilha.
A Cidade da Praia ocupa o terceiro pólo nacional na atracção turística, ressalvese no entanto que se trata essencialmente de um turismo de negócios e de conferências,
as unidades hoteleiras existentes têm-se mostrado insuficientes em ocasiões de grandes
eventos de âmbito regional e internacional, como a Cimeira da CEDEAO, do CILSS e
associados à CPLP, no momento presente existem alguns projectos de construção
hoteleira na perspectiva de melhor a capacidade de acolhimento da Capital.
Os bairros próximos da área de instalação do projecto, nomeadamente a Prainha,
a Gamboa e a Chã de Areia, são residências da classe média da Capital. Havendo no seu
interior, unidades hoteleiras e restaurantes de luxo, entre os melhores da Cidade. Na
zona alta da Achada Santo António, sobretudo na ponta do Brasil que domina a área do
projecto residem pescadores, operários diversos, desempregado e a classe pobre urbana
da Praia.
Uso e ocupação do solo
O uso actual da área de implantação do projecto é a pesca, trata-se de águas
pouco profundas onde circulam barcos de pesca tradicional entre o ilhéu de Santa Maria
e a costa da Gamboa. A pesca é efectuada sobretudo no entorno do ilhéu, no sector sul
da área de intervenção entre o extremo sul do ilhéu de a Prainha.
O espaço marítimo entre o ilhéu e a costa da Prainha onde está o Hotel Trópico,
é pontualmente usado para a pesca de mergulho a à vara. O mar raso não permite a
operação de navios de pesca. A construção de infra-estruturas previstas no âmbito do
projecto, nomeadamente a marina vai exigir obras de dragagem, apesar de ser uma
marina de pequenos barcos de pesca.

4.4. Meio perceptível visual
Caracterização geral da paisagem
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A paisagem cénica da área de intervenção deste sector do projecto corresponde a
uma superfície aquática marinha entre o ilhéu e a costa. Esta paisagem está integrada na
baía da Praia. E faz o seu enquadramento cénico com o ilhéu e a orla costeira da Prainha
e Gamboa.
O ilhéu de Santa Maria apresenta uma cobertura vegetal muito rala, dominando a
vista de afloramentos rochosos e níveis de aplanação marinha sobre uma plataforma
lávica. Os elementos antrópicos e históricos visíveis na parte emersa do ilhéu são as
ruínas do Lazareto o posto de vigia ao sul e um desembarcadouro do século XIX. Entre
o ilhéu e a costa aflora uma zona de rebentação nas proximidades do Hotel Trópico.
5 – IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS PRECONIZADAS
5.1. Impactes ambientais na fase de construção
A fase de construção corresponde às operações de ocupação dos terrenos,
movimentação de equipamentos e alteração da paisagem conducente à instalação das
infra-estruturas e equipamentos previstos no âmbito do projecto. No caso do Cape
Verde Integrated Resort & Casino, para o sector marinho, as obras de maior impacte
serão a construção da ponte de acesso ao ilhéu, a construção da marina e a plataforma
onde será implantado o Casino Hotel.
Estas construções apresentam as seguintes actividades impactantes:
- Estabelecimento de um campo de obras na orla costeira, com parqueamento e
movimentação de maquinaria pesada;
- Movimentação de pessoas na área de intervenção do projecto;
- Conquista de terra no espaço marítimo, com enchimento do fundo marinho
com blocos de rochas e materiais provenientes da terra;
- Dragagem e aumento da profundidade marinha nas áreas de construção da
marina;
- Alteração da linha de costa com construções diversas, nomeadamente
ancoradouros, passeio costeiro;
- Edificações sobre terrenos conquistados ao mar, com obras diversas,
equipamentos, áreas verdes, espaços económicos e culturais.
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Impactes sobre o Meio Físico
Impacte sobre o fundo marinho
O fundo marinho, de fraca profundidade, será coberto de depósitos de rochas
provenientes da costa. A área coberta será correspondente à rodovia que liga o ilhéu até
à costa da Gamboa, uma superfície conquistada ao mar, a volta de 1,99 hectares e mais
0,68 hectares na orla do ilhéu, ocupada pela marina e parque de estacionamento.
As obras de enchimento, previstas nesta fase do projecto, terão impactes
negativos sobre a cobertura do fundo marinho, será impacte negativo de grande
envergadura e definitivo; durante as obras haverá levantamento de partículas que
originam a turbidez das águas, será negativo e temporário, uma vez que terminam com
fim da fase de construção.
Também, a fase de construção vai diminuir a área de circulação marinha entre o
ilhéu e a costa, será um impacte negativo e definitivo;
As obras previstas terão incidência na valorização económica do terreno entre o
ilhéu e a costa que actualmente está parcialmente abandonado, e sua integração no
perímetro urbano da cidade, será um impacte positivo e definitivo.
Impactes sobre o espelho da água
As obras de enchimento do fundo terão impacte negativo sobre a qualidade da
água marinha pelo aumento de sedimentos, levantamento de depósitos de fundo
marinho, diminuição da visibilidade e transportes de resíduos provenientes do
continente e eventuais contaminantes levados da costa. Os impactes são negativos e de
grande envergadura, no entanto localizado na área de intervenção do projecto e
terminam com o fim das obras.
Impactes na orla costeira

As obras abrangem construções na orla marítima, tanto na parte oriental do ilhéu
como na Gamboa, serão construções de calçadas panorâmicas destinadas a passeios
pedonais; na fase de construção geram resíduos de materiais de construção que entram
em contacto com a água marinha nas proximidades, é um impacte negativo e temporário
terminando com o fim das obras. As obras costeiras consistirão da terraplanagem,
movimentação de solo, modificação da linha de costa, assentamento de alvenarias e
pavimentação nas proximidades da linha de água.
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Quadro 5
mpactes sobre o meio físico na fase de construção
Descritores ambientais
Orla costeira

Fundo marinho

Actividades

Impactes previstas

Movimentação de terras;

Alteração da linha de costa; alteração da

Alvenaria e pavimentação;

qualidade da água;

Instalação de equipamentos

Alteração da dinâmica de circulação costeira.

Enchimento do fundo marinho na área do

Cobertura do fundo marinho com obras de

Casino Hotel e Marina

alvenaria;

Dragagem parcial na zona da Marina

Escavação e aumento de profundidade na zona de
dragagem.

Espelho de água

Depósito de blocos de rocha e materiais

Diminuição da transparência pelas partículas em

diversos no fundo marinho;

suspensão; diminuição da qualidade da água

Escavação e dragagem de fundo marinho,

marinha pela presença de partículas de diversa
proveniência.

Impactes sobre o meio biofísico
Na fase de construção uma importante parcela do fundo marinha é impactada
com obras de enchimento, pelo que todo o ecossistema submarino e aquático é coberto
pelos materiais de enchimento inseridos no mar. São impactes negativos e definitivos,
uma vez que a área impactada não será recuperada, são de envergadura moderada,
devido à fraca biodiversidade da área de intervenção e não foram identificados
endemismos nem espécies em vias de extinção na área de intervenção. Apesar das
alterações introduzidas mantém-se as condições de reprodução e continuidade da
biodiversidade marinha no entorno do projecto.
Quadro 6
Impactes sobre o meio biofísico na fase de construção
Descritores ambientais
Ecossistemas
Flora
Fauna

Actividades
Enchimento do fundo marinho na área do
Casino Hotel e Marina
Dragagem parcial na zona da Marina

Impactes previstas
Alteração do ecótopo marinho
Diminuição de efectivos da flora e da
fauna durante a fase de construção

Impactes sobre o meio socioeconómico

As obras do Cape Verde Integrated Resort & Casino terão um grande impacte
social e económico na Cidade da Praia na geração de emprego, dinamização da
construção civil, transporte e comercialização de materiais de construção. Pela sua
envergadura as obras do Cape Verde Integrated Resort & Casino serão das maiores
construções da ilha de Santiago pelo que terão efeitos sinérgicos na geração de
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emprego, economia e finanças públicas. Os impactes socioeconómicos serão positivos,
de grande envergadura e duradouro, porque terão efeitos prolongados após o término
das obras.
Haverá impactes negativos no condicionamento da pesca artesanal no ilhéu, os
pescadores que operam no local, bem como na aproximação de barcos de pesca
artesanal, serão afectados pelas obras. Serão impactes temporários e de pequena
magnitude, porque poderão pescar em outras localidades da costa, inclusive nas
proximidades da Ponta Temerosa e na Quebra Canela. Constituem ainda impactes
temporários porque poderão voltar ao local com o término das obras.
Quadro 7
Impactes sobre o meio sócio-económico na fase de construção
Descritores ambientais
Emprego

Actividades
Criação de um campo de obras;

Impactes previstas
Postos de trabalhos com a absorção de mão
de obras diversificada

Finanças públicas

Espaço público

Licenciamentos diversos ligados às obras e às

Contribuição financeira para as finanças

construções

nacionais e municipais.

Assentamento de obras, ocupação do espaço

Concorrência no uso do espaço

Impactes sobre o meio perceptível (paisagem)

A fase de construção terá um grande impacte negativo, sobretudo na alteração do
quadro cénico pela presença de maquinarias e equipamentos na área de intervenção e na
fase de assoreamento de importante parcela do mar.
Os impactes serão temporários e no término das obras será restituído um novo
quadro cénico de um espaço urbano, obras arquitectónicas e antropização do novo
espaço criado.
Recomenda-se como medida de mitigação a celeridade das obras, porque o seu
arrastamento além de desequilibrar o quadro cénico geram situações de instabilidade
devido a acção das ondas sobre obras em construção, podendo originar
desmoronamentos e invasão de parcelas não inseridas no projecto.
Quadro 8
Impactes sobre o meio perceptível na fase de construção
Descritores ambientais
Actividades
Impactes previstas
Beleza
cénica
e Estaleiros e campo de obras
Diminuição da qualidade visual
qualidade da paisagem
Movimentação de materiais de obras
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Quadro 9
Matriz de conflitos na ocupação do Solo – Fase de Construção

Características do
terreno
Área marítima de
fraca profundidade
entre a costa e o ilhéu.
Com afloramentos de
parcelas de rebentação
das ondas na maré
baixa

Uso actual

Destino proposto

Circulação de barcos de
Aterro parcial e
pesca, pesca artesanal em instalação de construção
alguns sectores nas
urbana
proximidades do ilhéu

Conflitos de
utilização das
terras
Conflito com os
usuários do espaço
marítimo; alteração
dos padrões de
circulação maritima
na localidade
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Quadro 10
Impactes na Fase de construção
Descritor afectado

Actividades impactantes

Geologia e litologia

Enchimento da plataforma costeira
blocos de rochas trazidos da terra;
conquista de terra ao mar

Geomorfologia

Escavação e movimentação de terras;
abertura de valas e instalação de
equipamentos; compactação do solo;
alvenarias e construções
Escavação e movimentação de terras;
terraplanagem; impermeabilização
das vias de acesso e circulação
interna. Assentamento de infraestruturas e edificações
Alteração da permeabilidade do solo
na área de intervenção

Solos

Águas superficiais e subterrâneas

Clima e qualidade do ar
Ambiente sonoro

Escavação e movimentação de terras,
emissão de gases de escape
Operação de máquinas e circulação
de camiões

Magnitude
Importante pela diminuição do
espaço marítimo entre o ilhéu e a
costa; alteração da dinâmica
costeira
Importante pela modificação da
dinâmica costeira entre o ilhéu e a
costa.
Pouco significativos e limitado
nos sectores da costa fora do mar

Muito pouco significativo devido
à proximidade da costa e
inexistência de ponto de água
Pouco significativo e limitado aos
sectores fora da água
Significativo

Potenciais impactes
negativos
Alteração dos processos
naturais; deriva do impacto
das ondas na base do ilhéu.

Medidas preventivas
Criar dispositivos de dissipação
do impacto das ondas.

Alteração no fundo marinho
e nos processos
morfogenéticos entre o ilhéu
e a costa
Remoção do solo,
impermeabilização e
edificações

Limitar as modificações de relevo
ao estritamente necessário para a
implantação do projecto.

Contaminação da costa
durante as enxurradas

Evitar derrame de efluentes no
solo, sobretudo durante a estação
das chuvas
Evitar a circulação de camiões
fora do perímetro das obras
Uso de auriculares para
operadores de máquinas mais
barulhentas; limitar o uso de
equipamentos ruidosos ao período
diurno.

Levantamento de poeiras e
partículas de terra.
Perturbação da audição dos
operários que laboram no
local;
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Descritor afectado

Actividades impactantes

Magnitude
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Potenciais impactes
negativos
Alteração do ecossistema
natural

Vegetação

Construção de vias e instalação de
equipamentos

Pouco significativo e limitado aos
sectores da costa

Fauna

Assoreamento de importante parcela
do mar entre o ilhéu de a costa

Significativo

Destruição do nicho
subaquático

Sociedade

Instalação de um campo de operários
no local das obras.

Significativo pela permanência de
pessoas no perímetro das obras

Deposição de escombros e
lixo no entorno

Paisagem

Alteração da paisagem pela instalação
de estaleiros e obras em construção

Significativo, pela alteração do
quadro cénico; antropização da
paisagem marítima na área de
intervenção.

Alteração da qualidade
estética com a presença de
maquinaria e materiais de
construção.

Medidas preventivas
Limitar a terraplanagem ao
estritamente necessário para o
assentamento das obras
Limitar a intervenção das
máquinas à área estritamente
necessária ao assentamento das
obras
Criar condições de higiene e
salubridade dos operários, como
latrinas e casas de banho.
Manter os estaleiros e parque de
máquinas em espaços
condicionados.
Remover as máquinas avariadas ou
quando desnecessárias para o
acabamento das obras.
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Acções impactantes

Descritores afectados

Estaleiros e parqueamento de
máquinas

Ocupação e condicionamento do
espaço
Paisagem e bacia visual

Circulação
pesados

de

veículos

Limitação
da
circulação
e
estacionamento no local
Perda da qualidade estética geral;
interferência na bacia visual
Emissão de ruídos dos motores e
operação das máquinas
Emissão de poeiras e gases de escape

Negativo
Negativo

Local

Negativo

Local

Negativo

Local

Ocupação e condicionamento do
espaço
Estabilidade geotécnica

Limitação de acessos e circulação

Negativo

Local

Vibrações

Negativo

Local

Carga de ocupação demográfica

Aumento de circulação de pessoas no
local
Aumento de produção de resíduos

Indeterminado

Local

Negativo

Local

Exigências de espaço e condições
sanitárias
Emprego e remuneração de um
número sensível de operários
Vendas diversas no entorno das obras

Negativo

Local

Positivo

Regional

Positivo

Regional

Emissão de ruídos dos motores e
operação das máquinas
Emissão de poeiras e gases de escape

Negativo

Local

Negativo

Local

Limitação de acessos e circulação

Negativo

Local

Vibrações

Negativo

Local

Ambiente sonoro

Criação de postos de trabalho nas
obras
Aquisição de bens e serviços
Terraplanagem e escavações

Quadro 11
Valoração das acções impactantes
Fase de Construção
Alteração sensível

Área de
incidência
Local

Qualidade do ar

Campo
de
obras
e
movimentação de operários
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Ambiente sonoro
Qualidade do ar
Ocupação e condicionamento do
espaço
Estabilidade geotécnica

Efeito
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Temporalidade
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
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Segurança de utentes
Operação na orla costeira

Perfil e natureza da costa
Área de lazer e tempos livres
Flora e fauna costeira

Compactações
pavimentações

e

Infiltração
Circulação de águas pluviais

Construções e edificações

Interesses públicos

Criação de áreas verdes

Valor económico da área
Acolhimento de serviços diversos
Vendas de equipamentos e
serviços
Contribuição e impostos locais e
nacionais
Recebimento de taxas diversas
associadas
aos
trabalhos
decorrentes
Política do Governo
Expectativa social com o término
das obras
Qualidade do solo
Flora e biodiversidade

Condições de acolhimento
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Presença de valas e buracos
susceptíveis de provocar acidentes
Alteração do perfil e da natureza com
obras de estabilidade técnica
Limitação da área de lazer e tempos
livres junto à costa
Alteração da flora e da fauna no local
das obras
Diminuição das infiltrações de águas
pluviais
Alteração das linhas de drenagem e
aumento de fluxo de águas pluviais

Negativo

Local

Indeterminado

Local

Negativo

Local

Negativo

Local

Negativo

Local

Negativo

Local

Valorização social do espaço
Criação de condições de acolhimento
de serviços
Compra de materiais e serviços
diversos
Arrecadação de dividendos pelo poder
local e central
Arrecadação de dividendos pelo poder
local e central

Positivo
Positivo

Regional
Regional

Definitivo
Definitivo

Positivo

Regional

Positivo

Regional

Positivo

Regional

Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras

Obra inserida nas políticas do governo
nacional e local para o sector
Requalificação e melhoria das
condições de acolhimento
Criação de canteiros e importação de
solo arável
Introdução de espécies ornamentais
diversas; alteração da flora e da fauna
terrestre
Criação de áreas de assombramento e
redução da insolação ao nível do solo

Positivo

Nacional

Definitivo

Positivo

Nacional

Definitivo

Positivo

Local

Definitivo

Positivo

Local

Definitivo

Positivo

Local

Definitivo
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Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
Temporário,
termina
com o fim das obras
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5.2. Impactes na fase de exploração
Na fase de exploração o projecto será uma urbanização no interior da baía da
Praia, abrangendo vias de acesso com corredor verde; calçadão; marina e clube náutico;
Casino Hotel de luxo e parque de estacionamento. No seu conjunto será uma obra
arquitectónica de elevado padrão, tanto arquitectónico como económico.
As incidências ambientais serão efectuadas sobre essa construção humana,
inserida na área marítima e costeira. As terras conquistadas ao mar terão as
características de uma orla costeira urbanizada.

Impactes sobre o meio físico
Impactes sobre a geomorfologia e solos
Na fase de exploração, as formas de relevo, os processos morfogenéticos e os
solos correspondem a incidência sobre uma área urbanizada, com edificações vias
pavimentadas e espaços verdes. Os solos existentes nas áreas verdes serão solos
artificiais (androssolos) com assentamentos de jardins e áreas verdes.
As actividades de exploração da unidade turística não terão impactes negativos
sobre os solos e processos morfogenéticos, uma vez que a maior parte da área estará
urbanizada e pavimentada, os solos estarão limitados aos espaços de jardins e áreas
verdes.
Impactes sobre os recursos hídricos
Na fase de exploração as vias e as áreas pavimentadas reduzem as infiltrações de
águas pluviais nos dias de chuva, pelo que se espera aumento de escoamento superficial
em direcção ao mar. Essas águas pluviais podem arrastar detritos diversos para o mar e
nas suas proximidades. Será um impacte negativo mas esporádico com ocorrência
apenas nos dias de precipitação.
As unidades hoteleiras e os empreendimentos associados terão um consumo
diário de 70.000 m3 de água. Considerando a escassez de recursos hídricos na Capital
esse padrão de consumo terá reflexo no consumo de energia no processo de produção
via dessalinização.
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Impactes sobre a água marinha

A Marina, o Clube Náutico e o Casino Hotel serão equipamentos que entram
directamente em contacto com espelho da água. Sendo uma infra-estrutura portuária a
Marina vai ser um porto de encosto e permanência de pequenos barcos de pesca e
recreio. Os riscos de poluição marinha, nas proximidades, dependem da manutenção dos
barcos e dos equipamentos de amarração e permanência nos molhes.
Tanto a qualidade e a reputação da Marina como a qualidade da água na
envolvência dependem do respeito pelas normas internacionais de manutenção de
marinas e pela legislação em vigor no País.
A permanência de pessoas e a actividades lúdicas no Casino Hotel, localizado no
interior da baía, como nos passeios costeiros na Gamboa e ilhéu poderão ser fontes de
produção e emissão de resíduos sólidos para o espelho de água. Por esse motivo é
recomendável o estabelecimento de papeleiras e outros dispositivos de deposição do
lixo nos passeios costeiros, a educação ambiental dos visitantes poderá ser uma medida
adicional para a manutenção da qualidade da água na baía.
No entanto, a baía da Praia tem uma vocação portuária e a marina apenas vai
aumentar a permanecia de navios de recreio que entretanto será disciplinada. Isto é
mesmo sem a existência da marina a baía já recebe barcos de recreio e de pescas. Com a
sua construção espera-se que a actividade hoje anárquica seja disciplinada.

Actividade
Entrada e permanecia de barcos
de recreio
Actividade económica e cultural
junto da orla costeira
Gestão ambiental e manutenção
da marina

Quadro 12
Impactes sobre a água marinha
Impactes previstos
Eventual derrame de resíduos no
ambiente marinho
Rejeito de lixo diverso sobre o
espaço costeiro
Controlo de entrada e saída de
barcos; controlo regular da
qualidade da água da marina

Natureza e magnitude
Negativo e localizado
Negativo e localizado
Positivo e abrangente
empreendimento

ao

Impactes sobre a qualidade do ar
Os equipamentos, os serviços inerentes ao empreendimento Cape Verde
Integrated Resort & Casino, no domínio marítimo, não terão incidências significativas
sobre a qualidade do ar, uma vez que não serão focos de emissões de gases poluentes.
____________________________________________________________________________________
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Haverá acesso rodoviário ao ilhéu à plataforma do Casino Hotel, mas não se esperam
grandes tráficos de veículos, pelos que as emissões para a atmosfera serão localizadas e
de pequena magnitude. Os emissores gasosos estarão associados aos restaurantes e
actividades de culinária, também serão emissões localizadas e de reduzida magnitude
sobre a atmosfera e facilmente dissipadas pela acção do vento alísio.
Impactes sobre o ambiente sonoro
A animação nocturna nos espaços culturais será um importante foco de emissão
de ruídos, no ilhéu não se esperam focos de grande sonoridade ao ar livre, os espaços
culturais previstos no âmbito do projecto terão sonoridade limitada aos centros
culturais.
No entanto, a praia da Gamboa, na outra margem da costa, é um espaço de
festivais ao ar livre, protagonizados pela Câmara Municipal da Praia. Durante esses
eventos a perturbação nocturna é considerável, afectando todos os bairros vizinhos,
embora as emissões não sejam da responsabilidade do empreendimento.
Impactes sobre o meio biofísico
As construções do Cape Verde Integrated Resort & Casino no ilhéu de Santa
Maria incluem as áreas verdes, com a introdução de plantas ornamentais e de
sombreamento. A criação dessa área verde implica a selecção de plantas adaptadas ao
clima árido, mas com valorização estética. A criação de um corredor verde vai ter
influência na fauna terrestre, pelo que se esperam impactes positivos na biodiversidade
terrestre.
A ocupação do ilhéu com a presença de edificações, actividades culturais e
lúdicas, circulação de pessoas terá impacte negativo sobre a biodiversidade costeira. No
entanto esse impacte já se sente devido a operações portuária e à baixa qualidade da
água marinha na baía da Praia, actualmente a água está contaminada pela descarga de
esgotos, entrada de resíduos trazidos pela ribeiras e efluentes provenientes dos portos.
A exploração do Cape Verde Integrated Resort & Casino vai exigir do
empreendedor a necessária limpeza do entorno e o controlo da qualidade da água, nas
proximidades dos equipamentos, nesse caso, o impacte será positivo.
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Impactes sobre o meio socioeconómico
De acordo com Master Plan do projecto, os empreendimentos instalados na
praia da Gamboa deverão criar 407 postos de trabalhos directos. No entanto, a unidade
terá impacte sinérgico com os outros empreendimentos do Cape Verde Integrated
Resort & Casino, no ilhéu e no mar. Os investimentos previstos no âmbito do Cape
Verde Integrated Resort & Casino representam entre os 10 a 15% do PIB de Cabo
Verde, pelo que será um projecto de grande impacte económico no País.
O desenvolvimento do projecto terá incidência em todos os sectores de
actividades em Cabo Verde, tanto nos domínios de constrições e finanças, como nos
transportes e comunicações.
Na fase de exploração, o empreendimento Cape Verde Integrated Resort &
Casino será o gerador do turismo na ilha de Santiago, com forte impacte positivo na
geração de transportes aéreos de passageiros, no aeroporto internacional da Praia, mas
terá tambem uma grande incidência no desenvolvimento do Cluster na Praça Financeira,
previsto pelo Governo, mas também vai aumentar a procura em sectores como
comércio, serviços e produção agrícola, com incidência no Cluster de agronegócios.
A instalação de actividades como Casino, associado ao empreendimento, terá
impacte positivo nas finanças públicas que serão os principais beneficiários em
actividades do género. Os equipamentos culturais e comerciais, previstos para o ilhéu,
deverão mobilizar mais de onze mil pessoas no perímetro do empreendimento, onde
haverá trocas comerciais, consumo de produtos culturais diversos.
Impactes sobre o meio perceptível visual
Na fase de exploração, o quadro visual do Cape Verde Integrated Resort &
Casino vai pautar pela qualidade estética das construções. Serão edifícios modernos,
áreas verdes e vias costeiras destinadas a caminhadas e passeios públicos.
Na fase de exploração os impactes sobre a paisagem e meio perceptível são
positivos e permanentes, uma vez que a paisagem será valorizada, tanto para o consumo
interno como para os visitantes que frequentarão a orla costeira da Gamboa e o ilhéu de
Santa Maria. O espaço será uma área de promoção e valorização da cultura caboverdiana, interculturalidade, lazer e tempos livres.
____________________________________________________________________________________
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Quadro 13
Impactes Fase de Exploração
Magnitude
Moderada tendo em conta a
permanência de áreas verdes

33

Descritor afectado
Geomorfologia

Actividades impactantes
Pavimentação e
impermeabilização de uma
parcela da área do projecto

Solos

Ocupação do solo pelas
construções e edificações

Importante considerando
percentagem da área ocupada

Recursos hídricos

Consumo importante de água
doce nos serviços, equipamentos e
espaços verdes

Importante pelo elevado custo
da água e exigências de
consumo gerado

Clima e qualidade do ar

Emissão de calor e efluentes
gasosos no estabelecimento

Energia

Consumo de energia nos serviços,
equipamentos e iluminação
pública
Circulação de pessoas;
actividades de animação na zona
de acesso circulação de veículos
Criação de espaços
completamente artificiais

Muito reduzido devido à
dispersão dos edifícios e à
extensão das áreas verdes
Importante considerando o
padrão de luxo e elevado custo
da energia em Cabo Verde
Moderado sobretudo no período
nocturno

Geração de focos de calor e
poluição atmosférica no entorno
do local
Consumo de recursos, emissões
para a atmosfera

Perda do potencial natural do
ecossistema terrestre

Ambiente sonoro

Ecossistemas terrestres

Ecossistemas costeiros

Aumento de assentamentos nas
proximidades da costa

Moderado pelo domínio de
ecossistemas antropizados na
área
Moderado devido ao uso
habitual do ilhéu

Ecossistema marinho

Actividades portuárias e aumento
da permanência de barcos na
marina
Assentamento humano nas
proximidades da costa

Moderada pelo facto da vocação
portuária da baía e existência de
actividades náuticas na área
Importante pelo aumento de
circulação de pessoas na área

Geração de um número

Importante pela quantidade de

Uso e ocupação do solo

Actividades económicas

Potenciais impactes negativos
Aumento da escorrência
superficial nos dias chuvosos

Interferência com os processos
naturais na área de implantação
do projecto
Consumo de recursos hídricos e
dificuldades de abastecimento
adequado a todos os serviços

Perturbação das residências e
unidades hoteleiras próximas

Aumento na produção de
resíduos e carga demográfica
sobre a costa
Aumento de navios presentes,
risco de derrames
Gerar um espaço reservado à
elite e exclusão das camadas
pobres
Surgimento de economia
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Medidas preventivas
Manter as condutas de
escoamento superficial. Manter
as áreas verdes como zona de
infiltração.
Melhorar a qualidade do solo
nas áreas verdes
Usar águas residuais no sistema
de rega das áreas verdes,
sensibilizar os utentes no
consumo sustentável de recursos
Manter o espaço verde no
entorno das habitações
Complemento pela via de
energias renováveis, usar
padrões de baixo consumo
Manter um padrão de emissão
de ruídos dentro das medidas
legais
Dar prioridade na flora local na
criação das áreas verdes
Fazer uma adequada gestão de
resíduos na orla costeira
Manutenção adequada da
marina; cumprir as normas de
gestão portuária
Manter as condições de uso dos
espaços a todas as camadas
sociais
Facilitar o emprego a uma
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Património natural

Património cultural

Saneamento de meio
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expressivo de postos de trabalhos

serviços associados

paralela e vendedores
ambulantes no local

camada diversificada de jovens
com vários níveis de formação

Valorização da área criando
condições de visita e usufruto da
paisagem
Possibilidade de promoção da
cultura nacional em paralelo com
actividades náuticas

Importante pela carência de
espaços de lazer e tempos livres
e contacto com a natureza
Importante pela diversidade de
serviços e alternativas geradas

Elevada carga de uso, potencial
descuido na manutenção

Produção do lixo nos serviços,
equipamentos e pelos visitantes

Importante pela natureza dos
serviços e quantidade de
pessoas em circulação

Acumulação do lixo nas áreas
verdes e na orla costeira

Criar mecanismos de
manutenção da qualidade e da
salubridade do espaço
Manter uma programação
concertada de actividades
culturais entre os vários centros
de animação
Criar um adequado sistema de
recolha e acondicionamento do
lixo nos diversos serviços e
espaços de circulação

Programação inadequada,
descaso da cultura nacional
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Quadro 14
Valoração das acções impactantes - Fase de Exploração
Descritores afectados
Alteração sensível
Efeito

Acções impactantes
Circulação de pessoas

Uso e ocupação do espaço

Circulação de veículos

Qualidade do ar
Ambiente sonoro
Segurança dos peões
Fornecimento e aquisição de
bens e serviços
Geração de postos de trabalho
e emprego
Atracção de investimentos

Actividades comerciais

Turismo
e
residência
temporária em Hotéis
Consumo de energia
Consumo de água
Produção de resíduos

Actividades
animação

lúdicas

35

e

Aumento do turismo no âmbito
regional e nacional
Demanda de energia para as
residências e serviços
Demanda de água para as
residências e serviços
Resíduos diversos provenientes
das residências, comércio e
serviços
Ocupação de tempos livres,
promoção das actividades
culturais
Ambiente
sonoro,
principalmente no período
nocturno
Segurança dos utentes

Área de incidência

Temporalidade

Carga demográfica de visitantes
sobre a orla costeira
Consumo de produtos diversos
Produção de resíduos
Convívio social
Emissão de gases de escape
Ruídos dos motores
Circulação de peões
Aumento da actividade comercial
e trocas
Aumento de postos de trabalhos e
empregos fixos
Investimentos com benefícios a
diversos estratos da sociedade
Entrada de mais turistas em
conferências e ócio
Aumento do consumo de energia

Indeterminado

Local

Definitivo

Indeterminado
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Nacional

Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo

Positivo

Nacional

Definitivo

Positivo

Nacional

Definitivo

Positivo

Nacional

Definitivo

Negativo

Local

Definitivo

Aumento do consumo de água

Negativo

Local

Definitivo

Aumento de produção de resíduos
e necessidade de gestão adequada

Negativo

Local

Definitivo

Actividade de animação cultural e
lúdica diurna e nocturna

Positivo

Regional

Definitivo

Emissão sonora
actividades

Negativo

Local

Temporário

Indeterminado

Nacional

Definitivo

associada

às

Estado geral de segurança pela
elevada circulação de pessoas e
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Interesses públicos

Contribuição e impostos locais
e nacionais
Recebimento de taxas diversas
associadas
aos
trabalhos
decorrentes
Política do Governo

Expectativa social
término das obras

com

o

bens
Arrecadação de dividendos pelo
poder local e central
Arrecadação de dividendos pelo
poder local e central
Obra inserida nas políticas do
governo nacional e local para o
sector
Requalificação e melhoria das
condições de acolhimento
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Positivo

Regional

Positivo

Regional

Positivo

Nacional

Definitivo

Positivo

Nacional

Definitivo
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com o fim das obras
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6. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS

No presente capítulo apresentam-se as principais medidas mitigadoras e
recomendações a introduzir no projecto, com objectivo de reduzir a magnitude dos
impactes negativos, mas também potencializar os impactes positivos identificados e
analisados ao longo dos vários capítulos anteriores.
A eficácia das medidas mitigadoras apresentadas dependerá, em grande parte,
dos procedimentos gerais nas duas fases de projecto: construção e exploração. A criação
de um programa de Gestão Ambiental permitirá o acompanhamento ou monitoramento
do projecto logo após o seu arranque e identificação precoce de incidências negativas
sobre qualquer descritor ambiental apresentado ao longo deste estudo.
Chama-se a atenção para o facto de o Estudo de Impacte Ambiental ser uma
inferência sobre cenários prováveis, podendo haver riscos e impactes não identificados
no percurso do estudo, por não serem conhecidos nem previstos, ou então surgirem
situações completamente novas da fase inicial do projecto.
Os quadros apresentados correspondem a potenciais impactes sobre os
descritores ambientais identificados. Para cada actividade impactante são identificados
potenciais impactes negativos. Para cada impacte negativo são indicadas as medidas
preventivas e as mitigadoras. A prevenção constitui a essência dos estudos de impacte
ambiental, porque minimiza os custos ambientais e financeiros dos impactes negativos.
No decurso da execução do projecto o ambiente natural, político e socioculturais
poderão alterar e gerar cenários imprevistos na fase do estudo. Assim, o projecto deve
promover uma gestão ambiental das suas actividades de modo a acompanhar as
consequências ambientais das mesmas.
A natureza do Projecto que integra o turismo, a circulação de pessoas e
actividades económicas, poderá ser associada a um programa de educação ambiental,
tanto de residentes como de visitantes, de modo a manter a elevada qualidade ambiental
projectada no empreendimento.
As orientações de monitorização são obrigatórias por lei.
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6.1. Medidas mitigadoras na fase de construção

Quadro 15
Matriz de Mitigação na fase de Construção
Actividades impactantes
Potenciais impactes negativos
Medidas preventivas
Enchimento de espaço marítimo;
Alteração de processos naturais Limitar as obras à área
terraplanagem e movimentação de
de evolução costeira
estritamente necessária para a
rocha e de terra
segurança do empreendimento

Medidas mitigadoras
Criar mecanismos de
dissipação das ondas na base
do muro de estabilidade

Conquista de terras ao mar;
assoreamento da baía com obras de
arte

Alteração das formas de relevo
e dos processos
morfogenéticos.

Limitar as modificações de
relevo ao estritamente
necessário para a implantação
do projecto.

Remover os montes de terras e
escombros das áreas de
empréstimos

Solos

Escavação e movimentação de terras
nas orla costeira

Águas superficiais e subterrâneas

Derrame de efluentes de máquinas
em manutenção e desperdícios
provenientes dos estaleiros
Derrame de efluentes e desperdícios
junto das linhas de água

Remoção do solo, compactação
alteração das propriedades
físicas
Contaminação do solo

Manter sempre que possível o
solo original nas áreas não
ocupadas.
Impermeabilização da área de
estacionamento e manutenção
dos equipamentos
Evitar a contaminação da área
conquistada ao mar

Reconstituir o solo nas áreas
não ocupadas pelas
construções
Remoção do solo contaminado
e correcção das áreas
afectadas.
Remover os contaminantes e
resíduos nas proximidades da
costa

Descritor afectado
Geologia e geotecnia

Geomorfologia

Contaminação de água do mar

Ambiente marinho

Obras de dragagem e aterro no
fundo marinho

Alteração do fundo marinho;
modificação do ecossistema e
dos padrões de circulação
costeiro

Limitar as obras ao espaço
necessário para o assentamento
das infra-estruturas

Criar condições de
recuperação da flora e da
fauna marinha afectada
durante a fase de construção.

Clima e qualidade do ar

Escavação e movimentação de
terras, emissão de gases de escape
Operação de máquinas e circulação
de camiões

Levantamento de poeiras e
partículas de terra.
Perturbação da audição dos
operários que laboram no local

Evitar a circulação de camiões
fora das vias compactadas.
Fazer a manutenção adequada
das máquinas.

Pulverizar o solo com água
nos dias de forte ventania
Uso de auriculares para
operadores de máquinas mais
barulhentas

Ambiente sonoro
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Descritor afectado
Vegetação
Fauna

Actividades impactantes
Eliminação da vegetação na fase de
terraplanagem
Campo de estaleiros, operação de
máquinas e a presença de operários
Instalação de um campo de
operários no local das obras.

Potenciais impactes negativos
Alteração da vegetação
espontânea do ilhéu
Mudança de comportamento
devido ao ruído das máquinas e
a presença de pessoas
Precariedade de habitação e
abastecimento dos operários

Sociedade
Circulação de pessoas e maquinaria
num campo de obras
Paisagem

Alteração da paisagem natural pela
instalação de estaleiros e
assoreamento da plataforma
marinha

Risco de acidentes de trabalho
pela proliferação de buracos e
desníveis
Alteração da qualidade estética
com a presença de maquinaria e
materiais de construção.
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Medidas preventivas
Manter os nichos ecológicos
sempre que possível
Manter sempre que possível
os nichos ecológicos locais
Empregar preferencialmente
os moradores dos bairros
vizinhos
Assinalar adequadamente os
estaleiros e área de obras e
circulação interna
Manter os estaleiros e parque
de máquinas em locais de
menos indivisibilidade.
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Repor a vegetação na fase
final das obras
Repor a vegetação de modo a
facilitar a recuperação da
fauna
Criar condições de transporte
dos operários ao local de
trabalho
Manter a higiene laboral no
espaço de trabalho
Remover do local as máquinas
avariadas e quando
desnecessárias para o
acabamento das obras.
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6.2. Medidas mitigadoras na fase de exploração

Descritor afectado
Geomorfologia e processos
morfogenéticos
Solos

Quadro: Mitigação dos Impactes na Fase de Exploração
Actividades impactantes
Potenciais impactes negativos
Medidas preventivas
Pavimentação e edificação
Alteração de formas de relevo e
Evitar o depósito de escombros
processos morfogenéticos
nos espaços livres
Deposição de desperdícios,
Destruição do solo;
Manter o solo nas áreas livre de
sucatas e escombros nas áreas
construções
livres;

Medidas mitigadoras
Recuperar as áreas degradadas
nas construções
Recuperar o solo nas áreas
livres de construção

Substituição do solo local por
solos de jardins nas áreas verdes

Alteração dos ecossistemas e
potencial das terras

Águas Pluviais

Aumento do fluxo de águas
pluviais nos dias de chuva;

Aumento do risco de erosão nas
bermas;

Manutenção das vias de
drenagem

Recuperar as vias de drenagem

Água marinha

Circulação e permanência de
barcos de recreio e de pescas;
Circulação de pessoas na orla
costeira
Alteração da circulação do ar;
Emissão de gases de escape.

Emissão de resíduos pelos
barcos;
Rejeição de lixos diversos pelos
visitantes
Poluição do ar.

Controlar os barcos que entram
e saiam da marina; colocar
papeleiras e recipientes de lixo
nos passeios e áreas pedonais
Manutenção adequadas das
máquinas emissoras de gases de
escape.

Limpeza e manutenção das
áreas afectadas por depósitos
de resíduos

Circulação de veículos; circulação
de pessoas, actividades lúdicas e
festas
Introdução de plantas exóticas

Perturbação dos residentes e
hotéis vizinhos

Cumprimento da legislação
sobre as emissões sonoras

Impor medidas de postura
urbana sobre a emissão sonora

Introdução de novas pragas,
alteração da vegetação

Utilizar na jardinagem
preferencialmente plantas da
flora local ou de ecossistemas
similares.

Corrigir a arborização com
recurso a técnicos
especializados e um plano
verde adequado

Ocupação do espaço com as
edificações; limitação do espaço

Alteração da fauna local;
alteração do comportamento dos

Adequar a iluminação pública
aos padrões estandardizados

Corrigir a iluminação com uso
de lâmpadas e postes que não

Clima e qualidade do ar

Ambiente sonoro

Flora

Fauna

____________________________________________________________________________________
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo não Técnico

Controlar a emissão de
poluentes para a atmosfera

Cape Verde Integrated Resort & Casino – Casino e Marina
_________________________________________________________________________________

41

de circulação da fauna

animais

para as áreas habitacionais;

Paisagem

Assentamento humano nas
proximidades da praia

Interferência da presença humana
nos ecossistemas costeiros

Sociedade

Aumento da circulação no local;
geração de postos de trabalho em
número expressivo;

Risco de surgimento de economia
paralela, delinquentes e
mendicantes na área

Manter a integração dos
edifícios e construções em
harmonia com o espaço costeiro
Manter um adequado programa
de integração e criação de
postos de trabalho

Imigração de mão-de-obra para as
áreas próximas
Aumento de consumo de água nas
actividades do empreendimento

Incidência de falta de água nos
bairros pobres da Cidade

Criar um sistema de segurança
eficiente
Tratamento e reutilização da
água nas áreas verdes

Aumento de consumo de energia
nas actividades do
empreendimento

Incidência no abastecimento de
bairros pobres, aumento de
consumo de combustível

Promover o uso de energias
renováveis na iluminação
pública

Consumo de água

Consumo energia
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perturbam os hábitos
nocturnos dos animais
Manter a obrigatoriedade do
cumprimento das orientações
do projecto
Corrigir os desvios sociais em
tempo oportuno

Campanha de sensibilização
dos clientes sobre o custo da
água em Cabo Verde
Uso de padrões de baixo
consumo
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7. CCONCLUSÃO

O projecto Cape Verde Integrated Resort & Casino será um empreendimento
urbanístico e turístico de grande envergadura, sendo prevista um grande impacto no
crescimento económico da Cidade da Praia e de Cabo Verde. Será o projecto mais
estruturante do turismo na ilha de Santiago para os próximos dez anos.
O projecto prevê obras de urbanização no ilhéu de Santa Maria, na orla costeira
em frente ao ilhéu e no espaço marítimo entre o ilhéu e a Gamboa, abrangendo diversas
edificações, infra-estruturas e equipamentos de acesso, circulação, alojamento e
funcionalidade de um Resort destinado ao turismo urbano de luxo.
Como qualquer obra de intervenção humana as obras terão impactes positivos de
negativos. No decurso do presente Estudo de Impacte Ambiental foram inferidos
diversos impactes negativos e positivos, bem como indicadas medidas mitigadoras para
os impactes negativos.
As obras de Marina e Casino Hotel serão executadas no interior do mar, serão as
obras mais emblemáticas do empreendimento, também as que apresentam maior
impacte ambiental negativo na fase de construção. Ressalva-se no entanto que os
impactes negativos serão essencialmente de carácter temporário. Num espaço marítimo
e costeiro que no presente momento tem pouco uso e está marginalizado da economia
da Cidade da Praia. Os impactes positivos na fase de construção ligam-se à valorização
económica do espaço, dinamização da economia da Cidade da Praia.
Na fase de exploração os impactes serão essencialmente positivos, porque a orla
será valorizada e integrada na economia da Cidade; haverá maior dinamização do
turismo na ilha de Santiago e haverá contribuição para as finanças públicas nacional e
municipal. O projecto integra-se na política do Governo para os sectores de turismo,
emprego e finanças. A presença da Marina vai resolver o problema de barcos de recreio
que actualmente ocupam de forma anárquica a baía do porto da Praia, sem infraestruturas de acolhimento, assistência e prestação de serviços.
O projecto Cape Verde Integrated Resort & Casino tem como principal
objectivo aumentar a oferta turística e a capacidade de alojamento de elevada qualidade
a nível local. Para tal, o projecto elaborado apresenta-se preocupado com o ambiente e
desenvolvimento económico, turístico, e cultural, garantindo o equilíbrio às
necessidades da cidade e às condições ambientais da área em que se integra.
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O estudo efectuado conclui que se implementadas as medidas propostas, o
resultado global será positivo. Efectivamente, o projecto em consonância com as outras
unidades, nomeadamente o Ilhéu de Santa Maria e a costa litoral da Gamboa, constitui
uma unidade construtiva de carácter turístico, bem enquadrada no ambiente envolvente,
obedecendo um turismo ambientalmente responsável, constituindo simultaneamente um
espaço de dinamização económica, com criação de emprego e mais-valias
socioeconómicas inequívocas para a Cidade da Praia.
Com a implantação deste projecto, tendo em conta todos os cuidados possíveis
em relação aos factores ambientais, culturais e económicos, assim como na preparação
da sociedade para a recepção desta nova dinâmica económica, acredita-se que seja
possível colher resultados positivos no que diz respeito a melhoria das condições de
vida das comunidades, com a oferta no incremento do emprego, e a manutenção das
actividades tradicionais (inclusive pesca) com suas características e valores culturais.
O estudo apresenta um conjunto de medidas mitigadoras que realizadas visam
mitigar os efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos. Acredita-se que, com a
implementação dessas medidas recomendadas, o empreendimento será não apenas
ambientalmente viável, como também uma importante oportunidade de melhoria social
da cidade da Praia.
A baía da Praia é um grande receptáculo da carga sólida proveniente do interior
da ilha, com passagem nos bairros da Cidade, encontra-se poluída pelos resíduos
provenientes da Cidade e dos barcos que estacionam no porto. Com a construção da
marinha a poluição não será maior do que o actual, porque haverá maior controlo dos
barcos de recreio e de pescas que circulam na baía, além disso a construção de uma
praia anexa ao empreendimento vai implicar a limpeza de uma parte importante da baía
e a manutenção da qualidade da água será um nome de marca do empreendimento.
Do ponto de vista social e económico, o projecto apresenta impactes positivos
significativos, dada a grande importância destes aspectos para a sociedade, quer na fase
de construção, quer na fase de exploração, devido ao investimento envolvido, às receitas
esperadas e à oferta de emprego, com efeitos directos gerados no empreendimento e
induzidos noutras actividades.
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