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INFORME TÉCNICO FINAL. 
1. DATOS DE PRESENTACIÓN DO PROXECTO

TÍTULO  DO 
PROXECTO

Recalificación das casas de Eito, no  Municipio do Paúl. Illa de 
Santo Antón- República de Cabo Verde.

PAÍS Cabo Verde ÁREA 

XEOGRÁFICA

Cámara municipal do Paúl. Illa de Santo 
Antón

PRESUPOSTO 

TOTAL

59.988€ ACHEGA DO 

CONCELLO DE VIGO

55.000€

PERÍODO QUE 
CUBRE
O INFORME

Do  01/06/2010 

ao 15/02/2011

DATA DE 
ELABORACIÓN

20/02/2011

ENTIDADE EXECUTORA: Cámara Municipal do Paúl

NOME  E  CARGO  DA  PERSOA 

RESPONSABLE DO INFORME

Andrea Manuela García Corzo

Técnica de proxectos do Fondo Galego
PERSOA DE CONTACTO Andrea Manuela García Corzo

Técnica de proxectos do Fondo Galego
TEL FAX PERSOA DE CONTACTO: 986 357 238

MAIL PERSOA DE CONTACTO: acorzo@igadi.org

RESUMEN DO INFORME 

Este Informe ten como finalidade informar dos resultados obtidos no ámbito do proxecto 

titulado  Recalificación das casas de Eito no Municipio do Paúl.

De referir que as actividades planificadas inicialmente sufriron leves modificacións, o que 
tivo que ver directamente co elevado grao de degradación das vivendas das persoas 
beneficiarias. Iso alterou, consecuentemente os obxectivos específicos e os resultados 
esperados, mais de forma positiva, pois garantimos a calidade das obras e aumentamos a 
seguridade das casas e das familias. Consecuentemente o  orzamento tamén foi alterado, 
aumentando así a contrapartida da Cámara, que soportou por enteiro todos os custos 
adicionais.

Baiona, 08/03/2011

Asinado: Alfredo Novoa Gil
Presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Selo  do 

rexistro
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2. DURACIÓN: 

DATA DE INICIO: 01/06/2010

DATA DE FINALIZACIÓN: 15/02/2011
PERÍODO TOTAL DE EXECUCIÓN: 08 meses

3. FINANCIAMENTO TOTAL

CUSTO TOTAL: 62.410,80€

ACHEGA CONCELLO DE VIGO: 55.000€
OUTRAS ACHEGAS:
Persoas beneficiarias: 485€
Cámara Municipal de Paúl: 4.503€.

4. DESCRICIÓN DO PROXECTO E MECANISMOS DE EXECUCIÓN

DESCRICIÓN resumida DO PROXECTO ORIXINAL

Este  proxecto  pretende  atacar  as  condicións  deficitarias  das  vivendas  na 
localidade de Eito, Concello do Paúl, visto que boa parte das casas non posúen 
cuartos de baño nin cociña, ademais de que non foron rebocadas nin pintadas, o 
que contribúe a reforzar o aspecto de degradación creado pola precariedade das 
mesmas e inflúe negativamente na autoestima das persoas. Por outra banda, a 
falta de hixiene e salubridade nas casas, así como prácticas prexudiciais para o 
medio  ambiente  levadas  a  cabo  pola  vecindade  promoven  a  degradación  do 
ambiente  e  o  alto  índice  de  enfermidades  infectocontaxiosas.  O  obxectivo  é 
mellorar a calidade de vida da poboación para deste xeito contribuír a incrementar 
o desenvolvemento humano perdurable na localidade de Eito.

Para minimizar os problemas descritos planificaouse este proxecto, que conta coas 
seguintes actividades:

1) Reparación  de  fachadas:  Preténdese  reparar  as  fachadas  das  casas 
desta localidade para millorar o aspecto xeral da vila e crear un ambiente 
máis agradable no que vivir.   

Construción de cuartos de baño e cociña: serán construídos ou rehabilitados 
un total de 22 cuartos de baño, que contribuirán a mellorar a hixiene das familias 
e a salubridade dos fogares. A través da súa construción reduciranse as 
defecacións ó aire libre e a acumulación de augas sucias nos arredores das casas. 
Así mesmo, serán rehabilitadas as cociñas das familias beneficiarias, xa que 
nestes momentos están a preparar os alimentos ó aire libre ou nun cuarto non 
preparado para isto.
Drenaxe de auga: As vivendas sobre as que se van a intervir foron construídas 
de forma desordenada, sen prever obras de drenaxe de auga. O proxecto 
pretende resolver este problema a través de construción de pequenas canles de 
conducción destas augas e do empedrado das rúas, privilexiando áreas de maior 

3



infiltración a través da creación de xardíns. O obxectivo desta actividade é o de 
aliar a drenaxe coa saúde pública e o saneamento básico. 
Empedrado de rúas: Serán empedradas varios camiños da vila (250m) co 
obxectivo de evitar a acumulación de augas residuais que promoven o contaxio de 
enfermidades. O empedrado tamén contribuirá a mellorar o aspecto da vila, 
converténdoa nun lugar máis salubre e habitable.
Recuperación e rehabilitación de espazos verdes e de lecer:  O proxecto 
pretende integrar a revitalización espacial nun contexto de saneamento ambiental, 
creando espazos verdes que sirvan de lecer, e impulsando a valorización do medio 
ambiente que inhiba a degradación do entorno das vivendas con lanzamento de 
augas usadas e lixo. 
Información e sensibilización ambiental: O traballo de sensibilización será 
dirixido ás 22 familias beneficiarias, mais tamén ás 120 familias residentes en 
Eito, que gozarán dun ambiente máis acolledor, con melloría a nivel ambiental e 
de saúde pública.

DESCRICIÓN  resumida  DO  PROXECTO  EXECUTADO  E  DOS  SEUS 
MECANISMOS  DE  EXECUCIÓN,  CON  EXPLICACIÓN  DAS 
MODIFICACIÓNS REALIZADAS SOBRE O PROXECTO ORIXINAL.

De referir  que a planificación inicial  sufriu  algunhas  alteracións en relación as 
actividades identificadas,  o que ten que ver directamente  co elevado grao de 
degradación  das  vivendas  das  persoas  beneficiarias.  Iso  alterou, 
consecuentemente os obxectivos específicos e os resultados esperados, mais de 
forma positiva, pois garantimos a calidade das obras e aumentamos a seguridade 
das casas e das familias. Consecuentemente o  orzamento tamén foi alterado, 
aumentando así a contrapartida da Cámara, que soportou por enteiro, todos os 
custos adicionais.

Vexamos os casos:
- A  Señora  María  Paula  Santos,  tendo  en  conta  a  exigüidade  do  único 

compartimento  que  compón  a  casa  dela,  pediu  que  substituísemos  o 
traballo  de  rehabilitación  da  cocina  (actividade  inicialmente  planificada) 
para a construción dun cuarto de durmir. A pesar de encarecer os custos, o 
caso  foi  analizado  e  perante  a  situación  de  promiscuidade  e  de 
sobrelotación  existente,  aceptouse  e  foi  autorizada  a  construción  dun 
cuarto, a pesares de que dispón dun espazo para cociñar que non reúne as 
condicións  óptimas.  Deste  xeito,  no  canto  das  14  cociñas  rehabilitadas 
propostas resultaron só 13. 

- No caso da Señora Leontina Tavares prevíase a rehabilitación da cociña, 
pero  houbo  que  construír  unha  nova  debido  ao  elevado  estado  de 
degradación da mesma. 

- Na casa da Señora Hilária Tavares a rehabilitación da cociña complicouse 
xa que se tivo que facer a substitución das paredes. 

- Nos casos de mellora do exterior das vivendas, por tanto das fachadas, 
prevíanse 14 casas inicialmente, pero o número aumentou para 22. Houbo 
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tamén situacións nas que non nos puidemos limitar só ao revestimento e 
pintura  das  fachadas  porque  as  coberturas  estaban  completamente 
agretadas e houbo que reforzar as paredes para garantir a seguridade das 
persoas.  Non  obstante,  houbo  dous  casos  (  o  das  Señoras  Maria  de 
Lourdes Tavares e Maria da Penha) nos que as paredes de pedra das casas 
foron totalmente substituídas.

- No caso da Señora Isilda Santos prevíase a substitución do tellado de palla 
pola  cobertura  de  pedra,  mas tendo  posteriormente  constatado  que  as 
paredes non daban garantía  e podían ceder, optouse pola cobertura en 
tella, o que superou de lonxe o orzamento previsto.

- Non se prevía a substitución e colocación de portas e xanelas nas casas, 
mais  despois  do  revestimento  exterior,  a  vellez  e  a  degradación  das 
mesmas fixéronse máis evidentes, razón pola que se optou por contratar 
un carpinteiro para confeccionar 25 portas, 18 xanelas e 8 frestas (xanelas 
pequenas para cuartos de baño).

- Na casa da Señora Joana Perpetua prevíase o revestimento exterior e a 
rehabilitación do cuarto de baño, non obstante había outras necesidades en 
termos de ampliación da casa, que era moi pequena para o número de 
persoas  que  habitaban  nela.  O  fillo  da  beneficiaria,  que  é  albanel 
cualificado, asumiu toda a man de obra e parte dos materiais, polo que a 
Cámara decidiu ampliar o apoio á familia na construción de dous cuartos 
máis e da cociña pola implicación e esforzo co proxecto.

- Prevíase, ademais de xardíns, 
Houbo tamén un caso novo, por tanto non contemplado no proxecto, dunha 
vivenda pertencente a unha parella de anciáns, que foi derrubada por culpa das 
fortes choivas, polo que tivemos que intervir rapidamente, construíndo unha casa 
de raíz xa que os anciáns quedaron a vivir na rúa totalmente desprotexidos, tendo 
o marido acabado por falecer. Neste momento xa se conseguiu intervir en cerca 
do 90% das vivendas afectadas, sendo realizados traballos de demolición e 
reconstrución de paredes, construción de fosas sépticas e cuartos de baño, 
revestimento interior e exterior das vivendas, reparación de cociñas, substitución 
e colocación de portas e xanelas e substitución de paredes (ver anexo - lista de 
beneficiarios e intervención realizada).  

Nembargante, acadamos o logro da meirande parte das actividades:

- Foron  construídos  7  (2  aínda  en  construción)  cuartos  de  baño  coas 
respectivas fosas sépticas rehabilitadas, e foron construídos 5, acadando o 
número de 12.

22 casas foron revestidas (2 aínda están en curso).
13 cociñas foron rehabilitadas ou construídas (4 aínda en curso).
Algúns camiños teñen sido obxecto de intervención sobre todo na construción de 
escaleiras de pedra e a abertura de valas para colocación de tubos de drenaxe de 
auga pluvial.  
Como punto negativo, destacar que a construción de xardíns e pequenas prazas 
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na recuperación e rehabilitación de espazos verdes e de lecer, aproveitando os 
espazos con maior dimensión  entre as vivendas, foi imposible de executar tendo 
en conta as escasas dimensións dos espazos existentes e polo feito de non seren 
do dominio público (ou sexa, seren privados e os donos teren xa idea de utilizalos 
na ampliación das súas propias vivendas). Así, optamos pola creación de xardíns e 
espazos con plantacións alí onde foi posible, eliminando os focos de mosquitos e 
outros insectos transmisores de enfermidades contaxiosas.

En canto aos materiais necesarios para a conclusión dos traballos programados 
foron xa adquiridos, e por tanto, neste momento estase a rematar coa execución 
do proxecto. 

A execución foi e continúa sendo feita directamente polo Concello, a través do 
Despacho Técnico, que identificou os grupos de traballadoras/es nas distintas 
áreas (construción, carpintaría, canalización, sumidoiros), levou a cabo os 
contratos necesarios, que foron homologados pola Alcaldesa, e realizou o 
acompañamento e a fiscalización  de todos os traballos.

Polo tanto, as alteracións habidas non prexudicaron a marcha dos traballos xa 
que a Cámara Municipal do Paúl asumiu rapidamente os custos adicionais. Só se 
tivo que readaptar o cronograma de execución das actividades, o que esixiu máis 
tempo e investimentos.
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5. OBXECTIVOS PROPOSTOS E GRAO DE CUMPRIMENTO

OBXECTIVO XERAL 

CONTRIBUÍR  AO  DESENVOLVEMENTO  HUMANO  SUSTENTABLE  NA 

LOCALIDADE DE EITO, MUNICIPIO DE PAÚL
OBXECTIVO ESPECIFICO 

MELLORAR A CALIDADE DE VIDA NA LOCALIDADE DE EITO, MUNICIPIO 
DE PAÚL 

INDICADORES previstos DO OE LOGRO DE INDICADORES

14 familias da aldea de Eito que viven 
en  situación  de  pobreza  e  nunha 
situación  insalubre,  posúen  cuarto  de 
baño e cociña rehabilitados ó finalizar o 
proxecto.

13  cociñas  foron  rehabilitadas  e  12 
cuartos  de  baño foron rehabilitados  ou 
construídos. Así mesmo, unha casa tivo 
que ser construída de raíz. En total, 14 
familias foron beneficiarias.

12 familias da aldea de Eito que viven 
en  situación  de  pobreza  e  nunha 
situación  insalubre  terán  cuartos  de 
baño construídos ó finalizar o proxecto.

12  cuarto  de  baño  foron  rehabilitados 
e/ou construídos

14  familias  da  aldea  de  Eito  que 
habitan en infravivendas ven mellorado 
o  aspecto  exterior  das  súas  casas  ó 
finalizar o proxecto

22 vivendas foron revestidas e pintadas, 
mellorando  o  aspecto  degradado  de 
antes do proxecto

Toda  a  comunidade  de  Eito  é 
sensibilizada para o uso adecuado dos 
cuartos  de  baño con preocupación  na 
xestión da auga e hixiene, ó finalizar o 
proxecto.

A poboación beneficiaria e a comunidade 
de Eito en xeral foi sensibilizada para o 
uso dos cuartos de baño e hixiene diaria.
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6. RESULTADOS previstos E GRAO DE CUMPRIMENTO

7. ACTIVIDADES REALIZADAS E GRAO DE EXECUCIÓN

R1_ MELLORADA  A  HABITABILIDADE  E  NIVEL  DE  SALUBRIDADE  NA 
LOCALIDADE DE EITO, NO MUNICIPIO DE PAÚL 

INDICADORES previstos DO R1 LOGRO DE INDICADORES

22 familias empobrecidas da localidade 
de Eito ven mellorado o espazo físico 
das súas vivendas e o seu entorno ó 
finalizar o proxecto

22 familias melloran as súas condicións de 
vida a través das melloras que propuña o 
proxecto en canto á rehabilitación das 
súas vivendas. Así mesmo, 250 metros de 
camiño foron empedrados e foron creados 
espazos verdes entre as casas. 

O  50%  dos  camiños  de  Eito  son 
empedrados  e  rehabilitados  con 
espazos verdes ó finalizar o proxecto

250 metros de camiño foron empedrados 
e foron creados espazos verdes entre as 
casas.

Desaparición  das  zonas  de 
acumulación  de  augas  sucias  e, 
consecuentemente,  do  mal  cheiro, 
moscas  e  mosquitos  que  poñen  en 
risco a saúde pública na localidade de 
Eito ó finalizar o proxecto.

Empedráronse 250 metros de camiños 
para evitar a concentración de lixo e 
augas residuais.

R_2  INCREMENTADO  O  COÑECEMENTO  E  A  SENSIBILIZACIÓN  SOBRE 
CUESTIÓNS HIXIÉNICO-SANITARIAS E MEDIOAMBIENTAIS  

INDICADORES previstos DO R2 LOGRO DE INDICADORES

O  60%  da  poboación  de  Eito  é 
sensibilizada  sobre  a  importancia  da 
conservación  do  medio  ambiente  ó 
finalizar o proxecto

Foron realizados encontros coa poboación, 
visitas ás familias e accións públicas de 
sensibilización sobre cuestións hixiénico-
sanitarias e medioambientais. 

Redución nun 50% de doenzas infecto-
contaxiosas  ao  ano  de  ter  finalizado 
proxecto

Só poderá medirse a consecución deste 
indicador dentro dun ano, xa que se trata 
dun indicador expost, de impacto.
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ACTIVIDADES previstas GRAO DE EXECUCIÓN

A1 Reparación de fachadas: Un dos grandes 
problemas existentes na localidade de Eito son 
as moitas casas inacabadas e sen condicións 
mínimas de salubridade que repercuten sobre 
o  medio  ambiente  e  a  autoestima  das/os 
moradoras/es.  As  familias,  por  falta  de 
diñeiro,  deixan  as  casas  sen  argamasa  e 
pintura e co pasar do tempo e a infiltración da 
auga das choivas vese acelerado o proceso de 
degradación  das  mesmas,  deixando  un 
ambiente pesado, sen vida e sen cor.  Logo 
entón,  o  proxecto  pretende  reparar  14 
fachadas  de  casas  inacabadas  desta 
localidade,  realizando  tarefas  de  acabado  e 
pintura das fachadas dando mais vida e cor ós 
barrios  e  aumentando  a  autoestima  das 
persoas.
A actividade será executada pos dous pintores 
contratados para o proxecto, baixo a 
supervisión do Director do Gabinete Técnico e 
a coordinación do Concelleiro de Urbanismo e 
Medio Ambiente da Cámara Municipal do Paúl.

• RECURSOS
Man-de-obra  especializada:  Tecnicos 
municipais, traballadores locais, etc
Materiais: area, grava, cemento, ferro, 
pedras, transporte.

• CUSTOS: 23.985,25€

A reparación das fachadas non se 
restrinxiu só ao revestimento, xa 
que se realizaron outras 
intervencións, como o 
revestimento e pintado exterior e 
interior, substitución de paredes 
deterioradas, teitos, etc.
Neste momento as obras están 
acabadas no 90% das casas 
previstas para ser rehabilitadas, 
no 10% restante seguen en 
marcha e está previsto rematar 
este mes de marzo. 

A2 Construción  de  cuartos  de  baño  e 
cociñas: Este proxecto ten como actividade a 
construción e/ou rehabilitación dos cuartos de 
baño  e  cociñas  de  22  vivendas  de  familias 
empobrecidas.  A  situación  de  insalubridade 
afecta  gravemente  sobre  a  saúde  e  a 
autoestima das persoas afectadas. As familias 
que  habitan  nestas  vivendas  atópanse  na 
extrema  pobreza,  sen  posuír  traballo  ou 
atopándose en situacións de subemprego, polo 
que non poden arranxar estas deficiencias nos 
seus fogares. 
En relación aos cuartos de baño, das 22 
familias algunhas xa posuían a súa casa de 
baño pronta. Non obstante, 5 tiñan só o 
espazo,  porén precisaban de reparacións 
profundas, principalmente no que atinxe á 
conexión á fosa e revestimento das paredes. 7 
delas non posuían ese compartimento, tendo 
que facer as súas necesidades fisiolóxicas ao 
aire libre. Para esas familias tivo que ser 
construída de raíz  un cuarto de baño coa 

O 80% dos traballos nos cuartos 
de baño foron xa realizados: foron 
rehabilitadas as 5 casas de baño e 
construídas 5 de raíz xunto coas 
respectivas fosas, faltando por ser 
construídas dous cuartos de baño, 
estando as obras xa iniciadas.
Para estes traballos foron  feitas 
escavacións, sustentación de 
muros, demolicións e 
reconstrución de paredes.

En relación ás cociñas, 8 xa están 
rehabilitadas e 5 aínda están en 
curso.
 Así mesmo, as portas e xanelas 
están sendo confeccionadas.
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respectiva fosa, colocación de portas, fiestras, 
louzas sanitarias e revestimento das paredes e 
pintura. 
En relación ás cociñas, moitas destas familias 
utilizaban espazos improvisados sen 
condicións de hixiene para cociñar. Outras 
tiñan un espazo construído para tal fin, pero 
amosaban carencias. Aquí a intervención 
centrouse máis na rehabilitación, para garantir 
un espazo adecuado para a elaboración dos 
alimentos.

•RECURSOS

Man de obra especializada local
Materiais: area, grava, pedra, cemento, 
azulexos, mosaicos, louzas sanitarias, 
bloques, ferro, carpintería, tinta, cal, 
transporte. 

•CUSTOS: 28.243,96€
A3 Empedrado de rúas: O proxecto pretende 
integrar a revitalización espacial nun contexto 
de  saneamento  ambiental,  creando  espazos 
máis confortables e saudables, e impulsando a 
valorización do medio ambiente que inhiba a 
degradación  do  entorno  das  vivendas.  Os 
camiños son todos de terra, polo que na época 
das  choivas  vólvense  intransitables  ou  cun 
nivel  moi  grande  de  inseguridade  para  as 
persoas  e  animais  que  por  eles  camiñan, 
necesitando  de  mellorías  para  garantir  a 
seguridade, o conforto e un medio ambiente 
saudable.  Para  que  este  obxectivo  sexa 
cumprido,  será necesario empedrar cerca de 
douscentos  cincuenta  metros  de  pequenas 
rúas,  así  como  aproveitar  un  espazo  maior 
que existe entre as vivendas para crear unha 
pequena  praza  con  cinco  bancos.   Esta 
actividade tamén vai ligada á desaparición de 
augas  residuais  nos  arredores  das  casas,  ó 
coidado  do  entorno  e  á  revalorización  e 
coidado da localidade de Eito. 

• RECURSOS: 
Humanos: man de obra cualificada
Materiais: Pedras, cemento, area, grava, 
tubos, transporte 

• CUSTOS: 2.425,91€ (xunto coa 
actividade A4)

Esta intervención depende sempre 
das boa vontade das donas e 
donos dos espazos dispoñibles 
xunto a cada casa, xa que son de 
propiedade privada. Neste 
momento xa foron feitas 
intervencións en 50% dos 
camiños, sobre todo coa 
construción de escaleiras de pedra 
e abertura de valas para a 
colocación de tubos de drenaxe de 
auga pluvial. Esta actividade é 
feita en paralelo coa A4 e só será 
100% concluída, tras a 
intervención en todas as casas 
sinaladas polo proxecto.
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A4  Drenaxe  das  augas:  Esta  actividade 
consiste  en  canalizar  as  augas  sucias  e 
pluviais  a través da instalación de pequenas 
canles  de  condución,  que  evitarán  o 
estancamento  das  augas  nos  arredores  das 
casas,  evitando,  deste  xeito,  os  focos  de 
insectos e, en consecuencia, a alta incidencia 
de contaxio de enfermidades relacionadas con 
esta  problemática.  Todas  as  vivendas 
beneficiarias  posúen  auga  canalizada,  mais 
non  posúen  rede  de  sumidoiros.  E  por  isto 
que, tamén se instalarán aproximadamente 11 
pozos negros (un para cada dúas casas) ante 
a imposibilidade de instalar sumidoiros xa que 
se trata dunha localidade construída de forma 
desorganizada  na  que  non  é  viable  a  súa 
construción.

• RECURSOS: 
Humanos: man de obra cualificada
Materiais: Bloques, cemento, area, grava, 
tubos, transporte 

• CUSTOS:  2.425,91€  (xunto  coa 
actividade A3)

Esta actividade moitas veces 
antecede ou é feita en paralelo 
coa A3 e A2. Alí onde houbo 
substitución das paredes das 
vivendas, construción e 
rehabilitación de cuartos de baño 
e cociñas con conexión á fosa 
séptica, houbo tamén traballos de 
drenaxe das augas pluviais e 
residuais.

A5 Recuperación  e  rehabilitación  de 
espazos verdes e de lecer: Esta actividade 
consiste  en  revitalizar  a  localidade  de  Eito, 
creando espazos verdes que sirvan de lecer e 
que  impulsen  a  valorización  do  medio 
ambiente,  evitando  así  a  contaminación  e 
degradación do contorno das casas, cousa que 
repercute  negativamente  sobre  a  saúde  das 
persoas.  Serán  rehabilitados  en  torno  a  80 
metros cadrados de terreo,  transformándoos 
en xardíns e prazas.

Tradicionalmente as familias embelezan as 
súas casas con plantas decorativas en vasos 
ou con pequenos xardíns. Este habito vén 
caendo no desuso e o obxectivo do proxecto é 
recuperar esta tradición con incentivos ás 
familias, a través de apoios na súa construción 
e sensibilización sobre o seu valor e impacto 
na comunidade.

• RECURSOS: 
Humanos: man de obra cualificada
Materiais: Pedras, Bloques, cemento, area, 
garva, terra, transporte 

• CUSTOS:  2.425,91€  (xunto  coa 
actividade A3 e A4)

Non foi posible a creación de 
prazas e xardíns comunitarios 
posto que os espazos existentes 
entre as casas son de ámbito 
privado, e queren ser empregados 
para o uso dos habitantes.

Sen embargo, foron recuperados 
varios espazos onde as familias 
viñan amoreando o lixo e as 
augas residuais nas casas 
rehabilitadas. Esta actividade 
complementa as A3 e A4.
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A6 Sesións de Sensibilización en materia 
de  protección  e  preservación  do  medio 
ambiente e promoción da saúde pública: 
Serán  realizados  dous  encontros  coa 
comunidade, dous coas persoas beneficiarias, 
e  dous  cos  órganos  da  asociación  local, 
abranguendo arredor de 300 persoas,  o que 
supón unha participación  de 70 persoas por 
encontro.  Estes  encontros  teñen  como 
obxectivo,  informar  sobre  o  proxecto, 
sensibilizar  e  formar  en  materia  de 
saneamento ambiental, ou sexa mostrarlles a 
interdependencia entre a falta de saneamento 
básico  e  a  saúde.  Tamén  Serán  efectuadas 
visitas  de  información  porta  a  porta  ás  22 
familias e ás restantes 900 persoas residentes 
na localidade.

• RECURSOS: 
Humanos: traballadoras sociais  

• CUSTOS: Inexistentes,  debido  a  que 
entran a formar parte das tarefas das 
traballadoras  sociais  da  Cámara 
Municipal de Paúl.

Esta actividade moitas veces 
antecede ou é feita en paralelo 
coa A3 e A2. Alí onde houbo 
traballos de rehabilitación 
(familias beneficiarias)  houbo 
tamén traballos de sensibilización 
en conversa directa coas familias.
Non foron realizados encontros 
coas comunidades senón que se 
optou por visitar casa por casa 
(traballadoras sociais) para 
informar ás veciñas e veciños de 
Eito.
Ata o de agora foi imposible facer 
sesións de sensibilización con 
toda a comunidade debido ao 
atraso nas obras, pero quedará 
pendente de realizar na segunda 
fase deste proxecto.
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8. PROGRAMACIÓN/ EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES EXECUTADAS

Descrición da actividade ANO 2010 ANO 2011
X
U
L
L
O

A
G
O
S
T
O

S
E
T
E
M
B
R
O

O
U
T
U
B
R
O

N
O
V
E
M
B
R
O

D
E
C
E
M
B
R
O

X
A
N
EI
R
O

F
E
B
R
EI
R
O

M
A
R
Z
O

A1 Reparación de fachadas
Calendario previsto
Calendario executado
A.2 Construción de cuartos de baño e cociñas
Calendario previsto
Calendario executado
A3 Empedrado de rúas
Calendario previsto
Calendario executado
A.4 Drenaxe das augas
Calendario previsto
Calendario executado
A5 Recuperación e rehabilitación de espazos verdes e de lecer
Calendario previsto
Calendario executado
A6  Sesións  de  Sensibilización  en  materia  de  protección  e  preservación  do 
medio ambiente e promoción da saúde pública
Calendario previsto
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Calendario executado
*Os cadros marcados en vermello indican as actividades que aínda están en execución e que rematarán no presente mes de marzo.
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9. EFICACIA DO PROXECTO

Considérase que todos os obxectivos específicos e os resultados planificados no 
proxecto foron alcanzados. Unha nota digna de remarcar ten que ver cos traballos 
a  maiores  no  marco  do  proxecto,  que  aínda  que  teñan  encarecido  os 
investimentos aumentaron a seguranzas das familias. Neste sentido considérase 
que os obxectivos específicos e os resultados foron superados se os comparamos 
coa meta inicial. 
A data prevista para o arranque das obras, xuño de 2010, sufriu un atraso 
considerable de (catro meses) que tivo que ver esencialmente co atraso na 
comunicación da concesión da subvención e coas choivas  setembro e outubro.
Outra nota destacable pola que se produciron atrasos nos inicios das actividades, 
está relacionada estritamente cos procesos burocráticos locais caboverdianos: a 
Tesourería da Cámara de Paúl non facilitou o arranque do proxecto antes do 
primeiro pago do proxecto por parte do Fondo Galego. É por iso que se comezou 
polos traballos de sensibilización, que non abarcaron grandes custos, para que o 
proceso tivese o seu inicio e fin na marxe de tempo previsto.
A pesar de todos estes atrancos consideramos que o desenvolvemento do 
proxecto decorreu satisfactoriamente, acadando o éxito anunciado. Os obxectivos 
obtidos superaron aos planificados tendo en conta os traballos realizados non 
previstos inicialmente.
Debemos tamén facer énfase na total implicación das familias beneficiarias, froito 
do traballo de sensibilización iniciado no 2009 e que continúa a ser realizado no 
ámbito da implementación do Plano Municipal para a Igualdade e Equidade de 
Xénero (apoiado tamén polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade).

10. EFICIENCIA DO PROXECTO

Os medios técnicos empregados para a execución do proxecto son de procedencia 
local e revelan ser eficientes, permitindo o adianto das obras e mellor utilización 
dos recursos dispoñibles.  Só en relación ao cemento e ao ferro, acontecen de 
cando en vez roturas do stock por seren produtos importados,  factor que non 
depende  do  fornecedor  local.  Os  azulexos,  mosaicos  e  louzas  sanitarias  son 
traídos da illa veciña de S. Vicente, por tanto suxeitos a sufrir máis accidentes.
Os medios humanos resultaron ser moi eficientes no que atinxe á man de obra 
cualificada local e en relación ao acompañamento e fiscalización dos traballos, 
grazas a un traballo de reforzo do Despacho Técnico Municipal.
Os medios económicos, como xa se dixo anteriormente, non foron suficientes 
debido ao incremento de actuacións no marco do proxecto, pero isto non supuxo 
ningún impedimento para que as mesmas fosen realizadas e as familias 
beneficiadas.
Isto pon en evidencia a forte implicación co proxecto tanto da Cámara Municipal 
do Paúl coma das persoas beneficiarias, xa que se requiriron máis esforzos dos 
estimados inicialmente.
Con todo, os resultados foron acadados nun 100%, polo que consideramos que os 
medios técnicos e humanos foron suficientes para contribuír aos mesmos. 

11.  IMPACTO DO PROXECTO 
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Impacto social: 
A implementación do proxecto devolveu a dignidade e a autoestima ás familias, 
principalmente ás mulleres. A partires do proxecto, coa reparación das vivendas, 
as  mulleres  pasan  a  contar  con  maior  privacidade  dentro  dos  lares,  co  que 
agardamos que repercutirá en que sexan diminuídas as situacións propicias para 
que se produzan agresións sexuais por parte de familiares (sobre todo as crianzas 
e adolescentes) e que a vida sexual quede restrinxida á máis absulota intimidade, 
cousa que  non acontecía  ao  compartir  os  dormitorios  con varias  persoas.  Así 
mesmo,  ao  incrementarse  a  intimidade  nos  fogares  de  Eito,  que  están 
superlotados na súa maioría, agardamos que se produza un impacto positivo coa 
redución de embarazos non desexados nas adolescentes, problemática realmente 
preocupante no país caboverdiano e máis concretamente na Cámara Municipal do 
Paúl.  A  Comunidade  de  Eito,  dunha  forma  xeral,  séntese  máis  valorada  e 
empoderada tras este proxecto.

Impacto económico e político:
Dende o punto de vista económico, moitas familias pasan a ter condicións que lles 
permiten poder desenvolver actividades xeradoras de rendemento na súa propia 
vivenda.  En termos políticos, cremos que a satisfacción co proxecto por parte da 
Cámara Municipal de Paúl  tivo unha influenza directa nos resultados das últimas 
eleccións municipais caboverdianas do 06 de febreiro de 2011. Deste xeito, as 
persoas  sentíronse no deber de participar no desenvolvemento do seu municipio, 
exercendo o seu deber de cidadanía, o dereito de votar. Os resultados da 
participación nas furnas no Eito foron históricos.

Impacto ecolóxico e técnico:
Coa realización de actividades que inciden no coidado e respecto polo medio 
ambiente e a valorización dos espazos baleiros e súa transformación en pequenos 
xardíns, haberá menos lixo e augas residuais acumuladas e, consecuentemente, 
menos moscas e mosquitos e máis saúde publica. Coas casas revestidas e 
pintadas Eito deu un paso significativo na loita contra o empobrecemento, e a 
localidade ficará máis bonita e orientada cara un desenvolvemento sustentable.

12.  VIABILIDADE, SOSTENIBILIDADE E PREPRODUTIVIDADE 

DO PROXECTO

Infelizmente, para proxectos desta natureza, requírense un grande investimento 
económico que a Cámara Municipal de Paúl nunca dispón. O Municipio do Paúl é o 
segundo máis pobre de Cabo Verde, e o 80% do seu orzamento depende dos 
fondos provenientes da subvención do Estado Caboverdiano. É un municipio cun 
tecido empresarial  case nulo e de feble poder de compra. De aí  que calquera 
investimento que se queira facer debe ser con recursos financeiros mobilizados no 
exterior, xunto cos socios de desenvolvemento e que cooperan coa Cámara, ou 
xunto co Goberno Central. 
Este proxecto, concretamente, non podería “reproducirse” de non contar 
novamente con financiamento externo. Por unha banda, a Cámara Municipal do 
Paúl non ten orzamento suficiente para afrontar semellante política pública por si 
mesma, e por outro, as familias non conseguen soportar os custos para a 
construción de casa propia, por ser desempregadas/os ou ter un traballo informal. 
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Esta situación de precariedade vese agudizada no caso das mulleres paulenses.  A 
poboación local é motivada a participar activamente no proxecto e máis 
concretamente, nas reformar a realizar nos seus propiios fogares, mais o que 
achegan son materiais de construción mobilizados das ribeiras dos ríos (area e 
grava), o transporte dos mesmos, ou incluso con man de obra cando na familia 
hai un albanel, un carpinteiro etc. Nestes termos non hai garantías de 
continuidade de proxectos desta natureza de forma autónoma. A súa 
implementación irá sempre requirir mobilización de recursos externos. 

Nembargante, non hai dúbida en relación á súa viabilidade, pois a cuestión 
habitacional é o maior problema detectado polas mulleres do Paúl. Tanto é así que 
temos esta mesma experiencia en proxectos financiados noutros lugares do 
Municipio pola cooperación Portuguesa, Luxemburguesa e polo Goberno Central de 
Cabo Verde. 

Aínda existen varias localidades onde esta intervención non chegou por falta de 
financiamento. Son localidades moi altas, distantes, onde a construción se 
encarece debido ao custo do transporte dos materiais, ademais da dificultade de 
acceso.

A localidade de Eito é razoabelmente grande e na cal habitan cerca de 120 
familias, todas vivindo en situación moi precaria e con pésimas condicións de 
saneamento. É a primeira vez que a Cámara fai este tipo de intervención nesta 
localidade, grazas ao financiamento do Fondo Galego. Así, apélase para a 
continuidade do proxecto na mesma localidade.

13.  ANÁLISE DA ESTRATEXIA DO PROXECTO

Toda a  estratexia  montada  para  o  desenvolvemento  do  proxecto  resultou  ser 
adecuada para que os obxectivos fosen alcanzados.
A implementación do proxecto puxo de manifesto que os problemas poden ser 
totalmente resoltos nun curto prazo se conseguimos máis financiamentos, se se 
implica á poboación beneficiaria e se a Cámara Municipal pon todo da súa parte.

Todas as actividades propostas no proxecto foron executadas por un grupo de 
traballadoras/es locais en colaboración con persoas beneficiarias, baixo o control 
do Despacho Técnico Municipal. Tódalas mañás desprázase a Eito un Técnico do 
Despacho para orientar os traballos. Ao final da xornada (na tarde) realízase a 
avaliación e o control das actividades realizadas durante o día. O Director do 
Despacho Técnico, un arquitecto, leva a cabo a supervisión e a coordinación 
técnica. Así mesmo, o Concelleiro do Urbanismo, por ser Enxeñeiro Civil de 
profesión, fai a coordinación a nivel do Despacho Técnico e no terreo, cabendo a 
parte política á Presidenta da Cámara.

Dende o Fondo Galego deuse apoio e asesoramento técnico ao proxecto, de 
maneira constante. Así mesmo, se fixo un estreito seguimento do proxecto, 
obtendo información do proxecto dúas veces ao mes para garantir a boa marcha 
do mesmo e corrixir a tempo pequenas desviacións que puidesen producirse.

14. PARTICIPACIÓN E SATISFACCIÓN DAS BENEFCIARIAS E 
BENEFICIARIOS DO PROXECTO.
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O Plano Municipal de Igualdade e Equidade de Xénero menciona o problema da 
habitacionalidade como o principal  do Municipio. As propias mulleres paulenses 
foron as consultadas para determinar as necesidades primordiais a ser abordadas 
pola Cámara Municipal. É por isto que este proxecto se enmarca na terceira fase 
de implementación do Plano, que fai referencia á execución de proxectos/políticas 
públicas que tendan a reducir  a desigualdade entre os xéneros e a garantir  o 
empoderamento das mulleres.
É por isto que as 22 familias beneficiarias participaron no proxecto, xa que se 
abordaba unha necesidade por elas detectada, asumindo desde o inicio as 
seguintes tarefas: recolla e transporte de materiais locais, como area, grava e 
pedra, transporte de cemento e outros materiais de construción da estrada á súa 
casa (xa que a gran parte das vivendas do Eito sitúanse afastadas  da estrada). 
Nas familias onde hai albanel a man de obra cualificada ten sido tamén unha 
participación.
Das visitas efectuadas constátase gran satisfacción, principalmente nas mulleres, 
xa que se incrementa a súa privacidade e seguridade dentro dos fogares. 
Enténdese un aumento da autoestima de todas/os as/os moradoras/es ao veren 
que a comunidade aos poucos vai perdendo a imaxe degradada, o cal repercutía 
negativamente sobre o ánimo das persoas. Hai, con todo, unha ansiedade por 
parte das familias que aínda non foron beneficiadas e que agardan que o proxecto 
tamén lles beneficie a elas/es.



PROXECTO DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

CITI-HÁBITAT

15. VISIBILIDADE

17.  RELACIÓN DE ANEXOS

1. Fotografías (en CD)

2. Relación das persoas beneficiarias e dos traballos realizados

Declaración das persoas beneficiaras
Informe da visita a Galicia de Vera Almeida
Dossier de prensa
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15.1 DO PROXECTO
O proxecto foi presentado publicamente na localidade de Eito, foi divulgado na 
radio comunitaria local e foi publicado na revista da Cámara Municipal do Paúl. 
Ademais disto, realizáronse encontros coa poboación de Eito nos que se explicou 
en que consistía o proxecto, como ía a realizarse e quen era a entidade 
financiadora. A Presidenta da Cámara Dona Vera Almeida, concedeu entrevistas na 
TV e Radio nacionais, falando sobre o proxecto e destacando o Fondo Galego e ao 
Concello de Vigo.

15.2 DA COOPERACIÓN DO FONDO GALEGO + CONCELLO DE VIGO
En Galicia, o proxecto foi difundido a través da páxina web do Fondo Galego de 
Cooperación e  Solidariedade  www.fondogalego.org  ,  así  coma na memoria  de 
actividades do ano 2010. Así mesmo, no pasado mes de decembro recibimos a 
visita de Dona Vera Almeida, Alcaldesa da Cámara Municipal do Paúl, co obxectivo 
de difundir o proxecto en Galicia, de coñecer máis de preto á Cámara, ás súas 
problemáticas, ao traballo que se está levando a cabo con este proxecto e de ter 
como obxectivo dar a coñecer o traballo en cooperación que desenvolve o Concello 
de  Vigo  e  o  Fondo  Galego.  Tanto  a  visita  como  o  proxecto  tiveron  grande 
repercusión  na  prensa  (ver  ANEXO  V:  Dossier  de  prensa),  co  cal  agardamos 
conseguir o reforzo do compromiso e da solidariedade dos Concellos galegos con 
Cabo Verde e co resto dos países cos que traballa o Fondo Galego.

http://www.fondogalego.org/


INFORME FINANCEIRO FINAL

RESUMO XERAL

ESTRUTURA DE COFINANCIAMENTO (EUROS)

ENTIDADE CONCEPTO CANTIDADE
CONCELLO DE VIGO

Construción e/ou reformas 49.500€
Custos indirectos 5.500€

CÁMARA MUNICIPAL 
DO PAÚL Identificación 0€

Construción e/ou reformas 9.994,97€

Materiais e suministros 225,89€

Persoal local 644,23€

Servizos técnicos 539,87€

Funcionamento en terreo 271,07€

Viaxes, aloxamentos e dietas 1.628,61€
PERSOAS 

BENEFICIARIAS Construción e/ou reformas 485€
FONDO GALEGO Custos indirectos 778,49€

TOTAL 69.083,13€
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NIVEL DE EXECUCIÓN FINANCEIRA DA ACHEGA DO CONCELLO DE 

VIGO
EQUIPOS, MATERIAIS E 
SUBMINISTROS

227,00€ 225,89€ 99,6%

PERSOAL 647,56€ 644,23€ 99,5%

SERVIZOS TÉCNICOS 543,10€ 539,87€ 99,4%

FUNCIONAMENTO NO 
TERREO

272,73€ 271,07€ 99,4%

VIAXES, ALOXAMENTO E 
DIETAS

1.634,73€ 1.628,61€ 99,7%

CUSTOS INDIRECTOS 5.500€ 6.278,49€ 114,2%

TOTAL GASTOS 59.988€ 69.083,13€ 115,2%
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CONCEPTO GASTO PREVISTO GASTO 
REALIZADO

% GASTADO/
PRESUPOSTAD
O

IDENTIFICACIÓN 450,88€ 0€ 0%

CONSTRUCIÓN E/OU 
REFORMAS

50.711,80€ 59.494,97€ 117,4%


