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Introdução  
• Considerando que o governo de Cabo Verde definiu o sector energético 

como um sector estratégico para o desenvolvimento do País, e o facto de 
que apresentamos uma grandes desigualdade inter-regional em termos de 
perfil energético e acesso à energia, torna-se importante identificar a 
localização das regiões carentes de infra estruturas energéticas. 

 

• Daí que o uso dos SIGs na elaboração de uma cartografia de identificação 
das zonas e lugares sem rede eléctrica, na georeferenciação das rede e 
infraestruturas energética e na elaboração da matriz energético nacional, 
constitui um passo imprescindível para a elaboração de políticas de 
desenvolvimento do sector energético.  



 

O órgão responsável para a planificação do sector 
energético a nível nacional é o Ministério do 
Turismo Indústria e energia que exerce poder de 
tutela sobre a empresa ELECTRA, empresa está 
responsável pela produção e distribuição de 
energia. 



• Sistema de informação territorial de cabo verde 

• www.sit.gov.cv  

http://www.sit.gov.cv/


Uso dos SIGs na planificação do sector. 

Trabalhos feitos:   

 

Cartografia da cobertura de rede elétrica a nível 
nacional – onde foi feita a identificação e a 
localização das zonas não eletrificadas em cada 
ilha; 



 



Uso dos SIGs na planificação do sector. 

Trabalhos feitos (cont.):   

  
 

Cartografia do perfil energético nacional – 
usando os dados do censo 2010 traçou-se o perfil 
de uso dos diferentes tipos de fontes de energia 
para a preparação dos alimentos e para a 
iluminação. 

 



Uso de energia para a iluminação 



Uso de Energia para a preparação dos alimentos 



Uso dos SIGs na planificação do sector. 

Trabalhos feitos (cont.):   

 

Cartografia das redes de distribuição de energia e 
das infraestruturas de produção de energia – foi 
feita a georeferenciação de cartas em formato 
raster, seguidamente a sua conversão para o 
formato vectorial.  









Obrigado! 
 

(Eder Fernandes) 


