1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Aguabrava beneficiou entre 2002 e 2005 de um protocolo de acordo assinado entre o Governo Caboverdiano e o governo Alemão para o financiamento de um programa de obras e assistência técnica num
montante total da ordem de 9,7 M€. Em consequência de um desacordo entre as duas partes resultante
de engajamentos assumidos e não cumpridos pelas autoridades locais, a Cooperação Luxemburguesa
aceitou assumir a continuação do projecto, de forma a evitar que Aguabrava perdesse os benefícios
adquiridos durante a implementação das acções através com os fundos KFW e GTZ e pudesse assim
consolidá-los de modo durável: é esse o alvo principal do projecto CVE/070.
Os objectivos principais do projecto resumem-se assim:
• prestar a Aguabrava uma assistência técnica, permitindo-lhe uma melhoria contínua do seu
desempenho tanto do ponto de vista económico e financeiro como do ponto de vista da qualidade do
serviço prestado;
• realizar os investimentos necessários para estender a sua área de serviço e reduzir o seu nível de
perdas físicas de modo a optimizar os seus custos de exploração e utilizar racionalmente os recursos
de água de que dispõe;
• trazer uma solução técnica e socialmente viável para o desenvolvimento do saneamento individual e
por conseguinte melhorar as condições sanitárias da população local.
O presente relatório corresponde à missão de avaliação intermédia do projecto CVE/070 realizada por
Jean-Crahles Belley e José Henrique Vera-Cruz de 10 a 18 de Novembro de 2009 por conta da LuxDevelopment. Esta missão tinha por finalidade fazer o ponto da situação dos seguintes aspectos:
• o desenvolvimento das capacidades de gestão de Aguabrava, no sentido de uma exploração rigorosa
e durável;
• a evolução dos desempenhos da gestão técnica e comercial, e da qualidade do serviço prestado do
ponto de vista do cliente;
• o impacte do ambiente institucional sobre o projecto e nomeadamente sua durabilidade;
• a pertinência e a eficácia da abordagem adoptada para o saneamento.
A meio-percurso, o projecto apresenta um avanço global de 26,3% em relação ao orçamento PRODOC
actualizado, inferior ás previsões mas esse atraso está essencialmente concentrado na componente
obras e fornecimentos de equipamentos.
Os avanços e resultados obtidos a nível da assistência técnica (Resultado No1 – Aguabrava é uma
empresa organizada com pessoal formado e dispõe de indicadores de gestão técnica, comercial e
financeira fiáveis) são concretos e tangíveis: Aguabrava dispõe hoje de instrumentos de gestão
modernos, duma nova organização mais operacional (com nomeadamente a criação de uma Direcção
Comercial) dum pessoal formado e dos primeiros quadros de referencias permitindo á Direcção da
empresa começar a visualizar o seu progresso e seus resultados através de indicadores adaptados ás
suas necessidades de controlo da gestão. A segunda parte do projecto permitirá trabalhar a
confiabilidade do conjunto das informações da empresa e sobretudo os métodos de acompanhamento,
interpretação e tomada de decisão operacional decorrentes da análise dos diversos indicadores
implementados.
A dinâmica comercial é muito positiva: o número de novos clientes progride de maneira importante ( +7%
entre Setembro de 2008 e 2009 com uma taxa de cobertura actual através da rede estimada em 65%
contra 49% em 2007), os procedimentos de gestão comercial foram nitidamente melhorados e agilizados
nomeadamente com o software HIDROS que permite doravante dispor de dados comerciais fiáveis e
facilmente exploráveis em termos de análise crítica e estatística, e melhorar a gestão do cliente e gerir
eficazmente a tesouraria da empresa.
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Para já Aguabrava mostrou sinais de melhoria dos seus resultados económicos e financeiros mas
enquanto perdurar o problema ligado ás perdas operacionais da actividade de fornecimento de água aos
agricultores, Aguabrava não poderá equilibrar as suas contas e assegurar uma autonomia financeira que
lhe permita cobrir os custos de manutenção e renovação das suas infra-estruturas. Um ponto importante
diz respeito á aprovação dos novos estatutos da empresa, ainda á espera da decisão dos municípios e
que constitui uma condição importante para a sua durabilidade.
No que respeita ao Resultado No 2 (Aguabrava dispõe e gere infra-estruturas que garantem um
abastecimento de água em coerência com as suas capacidades financeiras, técnicas e comerciais) os
avanços são mais lentos devido, nomeadamente ás dificuldades encontradas para a aquisição e
importação dos equipamentos e ao atraso no processo de selecção do gabinete de estudos encarregado
dos estudos de engenharia das obras a realizar. No entanto, a partir de 2010, Aguabrava disporá de um
sistema de automatização e controlo das suas obras de produção, armazenagem e macro-contagem à
entrada da maior parte das suas redes de distribuição: estes equipamentos permitirão um melhor
conhecimento do funcionamento das redes e assim permitirá orientar os planos de acção destinados à
redução das perdas físicas e á melhoria da qualidade do serviço. A organização do programa de obras
que deve ser executado entre 2010 e 2011 deverá ser revisto e optimizado porque a selecção do
consultor encarregue da realização dos estudos de engenharia não pode ser concretizado no
seguimento da decisão da sede da Lux-Development, a 7 de Dezembro último de anular o concurso
internacional restrito lançado em Agosto último. Torna-se assim necessário implementar novas
disposições de forma a poder recuperar pelo menos uma parte do atraso acumulado (mínimo de 6
meses no planning previsto).
O Resultado No 3 (Os Presidentes das Câmaras dispõem dum diagnóstico e dum plano estratégico de
desenvolvimento do sector do saneamento nas ilhas do Fogo e da Brava) avançou, na medida em que o
diagnóstico da situação actual foi feito e uma primeira instalação piloto foi construída em Chã das
Caldeiras. Torna-se agora necessário lançar uma verdadeira dinâmica junto da população local por
forma a «vender» o conceito de saneamento individual num país onde cerca de 80% da população não
dispõe ainda de casa de banho (nem público nem privado). O projecto vai dispor do apoio de um
voluntário do Corpo da Paz, com base em Chã das Caldeiras, afim de levar a cabo um programa de
sensibilização a partir do começo de 2010.
A reabilitação da eólica da Brava, objectivo do Resultado No 4 é importante por permitir uma redução
drástica dos custos de exploração do sistema da Brava. Os avanços são lentos pela falta de reacção da
Electra, empresa estatal que explora a rede eléctrica nacional. O diagnóstico foi entretanto feito e
concluiu numa redução notória das necessidades de investimentos que justifica assim plenamente a
decisão tomada e que deverá permitir uma rentabilidade do projecto superior ao que foi inicialmente
previsto .
A meio percurso, pode-se assim concluir que o objectivo global (Contribuir para a melhoria das
condições sanitárias e condições de vida nas ilhas Fogo e Brava) deverá ser atingido no fim do projecto
visto que benefícios concretos notórios são já observados. No respeitante ao objectivo específico
(melhorar e garantir num contexto sanitário adequado o abastecimento de água potável das populações
das ilhas Fogo e Brava), foi proposto um certo número de recomendações para que no decorrer da
segunda etapa, o projecto permita á Aguabrava encontrar-se nas melhores condições possíveis para
assegurar a durabilidade destes benefícios:
• incorporar na sua contabilidade as imobilizações e as provisões necessárias para assegurar a sua
manutenção e renovação;
• estabelecer um Plano de Médio Prazo que constituirá o guia de orientações da Empresa para os
próximos 5 anos;
• criar um Departamento de Planificação, Estudos e Obras necessário para o desenvolvimento e
acompanhamento dos futuros programas de expansão, do plano de redução de perdas e dos estudos
de optimização dos custos de exploração;
• analisar os esquemas técnicos e financeiros para eliminar o défice devido ás vendas de água aos
agricultores (separação dos sistemas em certos casos, negociação de subvenções pagas a
Aguabrava, entre outros).
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