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INTRODUÇÃO

Sem descurar a problemática da escassez dos recursos humanos, os grandes
desafios que o IE actualmente enfrenta têm sobretudo a ver com a melhoria da
execução dos contratos GEMANS e a implementação do Estatuto das Estradas
Nacionais.

De um lado, a conservação das estradas e, de outro, a sua protecção em relação a
eventuais intervenções de terceiros, tendo sempre presente que tais intervenções,
embora em princípio necessárias, devem ser enquadradas nos termos do já citado
EEN.

No que se refere aos contratos GEMANS se refere, o IE procurou agir de forma
rigorosa mas pedagógica junto de todos os intervenientes no sentido de evidenciar e
ajudar a pôr em prática os princípios, a filosofia e os procedimentos que lhes são
específicos. Tratando-se de contratos absolutamente inovadores entre nós, procurou
ainda o IE tratá-los de forma criativa, definindo e fazendo aplicar procedimentos e
mecanismos de acompanhamento que considerou mais adequados.

Dessa vigorosa acção, resultaram substanciais melhorias na intervenção dos
empreiteiros, das fiscalizações e do próprio IE, sendo certo que os resultados em
matéria de conservação e manutenção de estradas são hoje muito superiores àqueles
que prevaleceram na execução dos primeiros contratos assinados em 2006, ou
mesmo durante os primeiros meses de execução dos actuais contratos assinados em
2010.

Tais resultados transmitem pois a indicação clara de que os contratos GEMANS
constituem uma boa via para a manutenção e a conservação das estradas nacionais,
do mesmo passo que concitam à prossecução dos esforços no sentido da sua melhor
execução.
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No decurso de 2011, o IE deu início à implementação do Estatuto das Estradas
Nacionais. Para o efeito, procurou sensibilizar diversas entidades públicas e privadas
para o sentido, a importância e o alcance do seu conteúdo, seja através de notas,
seja através de sistemáticos contactos presenciais.

Foram embargadas algumas obras que infringiam de forma flagrante as disposições
do citado Estatuto e, em face da acção pedagógica do IE, muitas outras foram
executadas em observância dos procedimentos nele previstos. Noutros casos, o
diálogo encetado entre as partes envolvidas proporcionou profícuos entendimentos.

Todavia, é de assinalar que muitas entidades públicas revelaram alguma dificuldade
em assimilar o conteúdo essencial desse estatuto, intervindo sistematicamente nas
estradas nacionais sem qualquer tipo de autorização, ou mesmo sem sequer se
cuidarem de qualquer tipo de informação prévia ao IE.

Em mais de uma ocasião, os trabalhos de manutenção e conservação de uma
determinada estrada tiveram de ser subitamente suspensos devido ao inicio de obras
destinadas à sua reabilitação ou reconstrução.

Continuou a prevalecer o princípio do não acesso aos projectos de reabilitação ou
construção de novas estradas, o que naturalmente dificulta o posterior trabalho da sua
conservação.

A elaboração do Plano Rodoviário Nacional fez parte das preocupações do IE
enquanto instrumento indispensável à definição de uma cadeia de prioridades no
investimento nos domínios da construção, da reconstrução, da reabilitação e da
manutenção de estradas.

Tendo em vista a importância de se conhecer as necessidades, as disponibilidades
financeiras e as prioridades a ter em conta na manutenção, o IE também concedeu
atenção especial aos trabalhos preliminares que lhe permitem iniciar muito
brevemente a elaboração de um Plano de Gestão das Estradas Nacionais.
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Refira-se a este propósito que o aumento significativo das estradas construídas nos
últimos cinco anos não se tem traduzido num aumento da verba destinada à sua
manutenção.

As estradas nacionais somam pois uma extensão de 1057 KM, mas somente 425 Km
constituem objecto dos contratos de manutenção, o que representa uma taxa de
cobertura de 40%. Essa cobertura de 40% inclui somente as estradas de Santiago,
Santo Antão, Fogo e S. Nicolau beneficiam dos contratos GEMANS, ficando de fora
todas as restantes estradas das restantes ilhas do país, todas elas efectivamente
carentes de um trabalho sistemático de conservação.

Ainda assim, vale referir que mesmo as estradas contratualizadas não beneficiam de
orçamentos suficientes, de tal sorte que não são feitas as necessárias obras de
restabelecimento de nível e em muitas ocasiões, sobretudo depois das chuvas, são
necessárias avultadas verbas adicionais do Tesouro para fazer face a situações
urgência.
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ESTUDOS, PROJECTOS, CONCURSOS E CONTRATOS

II.1 ESTUDOS E PROJECTOS
1) Realização de estudos e projectos de execução para reabilitação de duas
estradas em Santiago
A empresa seleccionada para a elaboração dos estudos de viabilidade, do anteprojecto detalhado e da elaboração dos cadernos de encargos das Estradas da
Ribeira Principal e da Ribeira de São Miguel foi a SCET TUNISIE, com o qual o
Instituto de Estradas assinou o contrato em 22 de Julho de 2011 no valor de
165.575 EURO.

Os estudos iniciaram-se em Outubro e ainda estão a decorrer, prevendo-se a sua
conclusão no mês de Abril de 2012 . Entretanto, em Dezembro de 2011, aquando
da visita do pessoal do Banco Mundial a Cabo Verde e após várias análises ao
projecto constataram que os dois traçados inicialmente propostos (Ribeira
Principal e Ribeira S. Miguel) seriam muito custoso para o projecto e o tempo para
a execução das obras extrapolava em grande medida o prazo de execução
estipulado, pelo que decidiram manter o projecto Ribeira Principal (4 km) e propor
um novo projecto em substituição a da Ribeira S. Miguel, que passou a ser Pilão
Cão/Ponta do Talho – Igreja com cerca de 3 km.

Estas alterações trouxeram consigo alterações nos Termos de Referência e a
elaboração de uma adenda ao Contrato. O concurso para estas duas obras será
lançado em Janeiro de 2012.
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II.2 CONCURSOS

1) Concurso para assistência técnica ao Instituto de Estradas
O recrutamento de um consultor expatriado, pelo período de um ano, com vista a
prestar assistência técnica ao Instituto de Estradas também foi concluído. O consultor
iniciou as funções a partir de 1 de Agosto de 2011, tendo já entregue o relatório inicial.
O engenheiro contratado, com uma vasta experiência no domínio rodoviário, teve
essencialmente quatro objectivos principais:

 No âmbito do Objectivo 1 (Plano Rodoviário Nacional), a assistência técnica
deverá finalizar o Plano Rodoviário Nacional.
 No âmbito do Objectivo 2 (Plano de Gestão da Superfície de Estradas), a
assistência técnica deverá elaborar um Manual de Manutenção de Estradas para
os diferentes tipos de estradas nacionais e implementar o Modelo de
Manutenção de Estradas.
 No âmbito do Objectivo 3 (Contagem de tráfego nacional), a assistência técnica
deverá actualizar a contagem de tráfego das estradas nacionais. A contagem de
tráfego será coordenada pela assistência técnica, sendo que os custos logísticos
serão financiados através do orçamento do I.E.
 No âmbito do Objectivo 4 será utilizada uma abordagem de formação em
exercício. A Assistência Técnica deverá promover a participação do pessoal
técnico do IE em todas as actividades a serem desenvolvidas.

Entretanto, devido a alguns incidentes e incumprimento de alguns dispositivos nos
termos do contrato, o Presidente do IE decidiu rescindir o contrato com o consultor a
09 de Novembro de 2011.

Com esta rescisão, irá ser lançado brevemente um outro concurso para recrutamento
de dois consultores para o I.E., nomeadamente um Eng.º Rodoviário e um
Economista de Transporte.
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2) Concurso para Reabilitação e Asfaltagem da estrada Praia – Cidade Velha
O concurso para as obras de reabilitação e asfaltagem da estrada Praia - Cidade
Velha (cerca de 6 km) foi lançado no dia 28 de Setembro de 2011. A entrega das
propostas aconteceu no dia 28 de Novembro de 2011 onde 8 empresas de
construção nacionais e internacionais entregaram as propostas. A avaliação das
propostas foi concluída e escola recaiu sobre o consórcio CVC e Tecnovia que
apresentou a melhor proposta no valor de com 316.055.550,07 ECV (Trezentos e
dezasseis milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta escudos e sete
centavos).
3) Concurso para Fiscalização da Reabilitação e Asfaltagem da estrada Praia –
Cidade Velha
O pedido de manifestação de interesse para o concurso de fiscalização da obras
da estrada Praia - Cidade Velha, foi lançado em simultâneo com o concurso de
reabilitação, tendo 34 empresas de vários países manifestado interesse. Destas 34
manifestações de interesse foi escolhido seis empresas para apresentação das
propostas que será feita a 17 de Janeiro de 2012.

4) Concurso para reabilitação e Fiscalização da estrada Rb.ª Brava/Juncalinho
A avaliação das propostas para a escolha da empresa para a execução das obras
foi feita em Fevereiro de 2011 e a escolha recaiu sobre a empresa Monte Adriano.
No entanto, o contrato ainda não foi assinado por indisponibilidade de verba.
No que se refere ao concurso de Fiscalização para a reabilitação da mesma
estrada, encontra suspenso.

5) Concurso para reabilitação e Fiscalização da estrada Espargos/Santa Maria
A avaliação das propostas para a escolha da empresa para a execução das obras
foi feita em 2011 onde a escolha recaiu sobre a empresa Empreitel Figueiredo.
No que se refere ao concurso de Fiscalização para a reabilitação da mesma
estrada, foi feita a avaliação das propostas em 2011 onde a escolha recaiu sobre a
empresa Ripórtico Engenharia. No entanto, o concurso encontra-se suspenso.
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6) Concurso para Concessão da Via Rápida Praia/Tarrafal
Em 2009, o Governo através do despacho conjunto dos Ministros das
Infraestruturas, Transportes e Telecomunicações e Ministra das Finanças
aprovaram o relatório de Apreciação das Propostas final, ao qual propõe a
passagem do Agrupamento concorrente constituído pelas empresas MSF
Concessões

SGPS, SA; Mota Engil Concessões de Transportes SGPS, SA e

ESCONCESSÕES SGPS, SA para a segunda fase (Fase das Negociações).
No entanto, após a passagem para a Fase de negociações não se registou
avanços em relação ao processo, pelo que deu-se por finda o mesmo de acordo
com as instruções do actual Ministro das Infraestruturas e Economia Marinha e,
neste momento, a equipa de consultoria está a ultimar a carta de comunicação de
tal decisão para ser enviado ao agrupamento concorrente.
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II.3 CONTATROS: ADENDAS AOS CONTRATOS GEMANS E
CONTRATOS PROGRAMAS
No que se refere ao Pacote dos contratos de Empreitadas e Fiscalização
Gemans em execução, foram assinados em 2011 algumas adendas,
nomeadamente:

1) Na ilha de Santo Antão:
 Adenda ao Contrato de Empreitada Gemans SA-01- S. Antão assinada com
a empresa Spencer Construção no mês de Julho, para a realização de
trabalhos

de

urgência

causadas

pelas

chuvas

no

montante

de

40.000.000$00 (quarenta milhões de escudos);
 Adenda ao Contrato de Empreitada Gemans SA-01- S. Antão assinada com
a empresa Spencer Construção no mês de Julho, para a realização de
trabalhos

de

urgência

causadas

pelas

chuvas

no

montante

de

25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos)

2) Na ilha de Santiago:
 Adenda ao Contrato de Fiscalização da Empreitada Gemans FL/ST-01 e 02
assinada com a empresa Norvia assinada no mês de Dezembro, para a
aquisição duma viatura para fazer o devido acompanhamento dos contratos de
empreitada GeMANS realização de trabalhos de urgência causadas pelas
chuvas no montante de 3.670.000$00 (três milhões, seis centos e setenta mil
escudos)
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No que toca aos contratos programas assinados com as Câmaras
Municipais em 2011 foram os seguintes:

1) Na ilha de Santiago:
 Contrato Programa assinada com a Câmara Municipal dos órgãos no mês
de Junho, para a realização de trabalhos de melhoria de acesso a alguns
pontos de interesse do concelho no montante de 5.177.435$00 por um
período de três meses;

2) Na ilha do Fogo:
 Contrato programa assinado com a Câmara Municipal de Santa Catarina do
Fogo nomes de Novembro, para a realização de trabalhos de manutenção e
reparação em algumas estradas municipais no valor de 6.000.000$00;
 Contrato Programa assinado com a Câmara Municipal dos Mosteiros na ilha
do Fogo, para a realização de trabalhos de manutenção e reparação em
algumas estradas municipais no valor de 6.000.000$00.

3) Na ilha da Brava:
 Contrato Programa assinado com a Câmara Municipal da Brava, para a
realização de trabalhos de manutenção, reabilitação de calçada, construção
de muros de suporte, muros de cortina e abertura de taludes nos pontos
negros de algumas estradas municipais no valor de 6.000.000$00.
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EMPREITADAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS POR NÍVEIS DE SERVIÇO

Os novos contratos Gemans iniciados a 01de Outubro de 2010, por um período de 2
anos e financiados pelo Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária encontram-se
em plena fase de execução.
Estes contratos são uma nova filosofia, implementada com o objectivo de aumentar a
eficiência das actividades de manutenção rodoviárias durante a integridade da
duração do contrato. Como é óbvio, foi concebida, para aumentar a eficácia e a
eficiência das operações de manutenção rodoviária e para que o estado das rodovias
esteja em condições aceitáveis para que os utilizadores possam proceder a circulação
com segurança e conforto.
As estradas nacionais do país somam uma extensão de 1057 KM e somente 425 Km
constituem objecto dos contratos de manutenção, o que representa uma taxa de
cobertura de 40%.
Entretanto, as estradas contratualizadas não beneficiam de orçamentos suficientes,
de tal sorte que não são feitas as necessárias obras de restabelecimento de nível e
em muitas ocasiões, sobretudo depois das chuvas, são necessárias avultadas verbas
adicionais do Tesouro para fazer face a situações urgência.
Além do mais, do mesmo passo que aumentam significativamente as estradas
construídas, constata-se uma diminuição relativamente significativa da verba
anualmente disponível para a Gestão e Manutenção das Estradas Nacionais.
No entanto, o IE tem feito um esforço no sentido duma maior eficácia nos trabalhos de
manutenção, reforçada também pelo papel do Empreiteiro que passou da simples
execução das obras em direcção à Gestão e à preservação do património rodoviário.
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Em 2011, foi nomeado mais um gestor para as estradas nacionais. Sendo assim, o IE
passou a contar com 4 gestores distribuídos pelas seguintes ilhas:


Eng.º Manuel Carvalho: Gestor das estradas nas ilhas de S. Antão e S.
Vicente;



Eng.º João Cardoso: Gestor das estradas de Santiago, Maio e Boa Vista;



Eng.ª Maria Castellon: Gestora das entradas do Fogo, Sal e Brava



Eng.º Mário Alves: Gestor para as estradas de S. Nicolau;

Seguem a seguir a lista das ilhas e estradas contempladas e as empresas
contratualizadas:
ILHA DE SANTIAGO

ILHA DO FOGO

ILHA DE S.
ANTÃO
Lote SA-01-2010
CGM-005-10

ILHA DE S.
NICOLAU

Lote ST-01-2010
CGM-001-10

Lote ST-02-2010
CGM-002-10

Lote FG-01-2010
CGM-004-10

Lote SN-01-2010
CGM-008-10):

Praia Assomada
(EN1-ST-01)

Calheta - Tarrafal

S. Filipe- Aeroporto
(EN2-FG-01

Ponta do Sol - Ribª Brava-Tarrafal
Porto Novo
(EN1-SN-01)
(EN1-SA-01)

PraiaS.Francisco- Vale
da Custa
(EN3-ST-01)
Circular da
Praia
(EN1-ST-06)

São Domingos -Monte
Tchota

S. Filipe- Porto Vale
Cavaleiros
(EN1-FG-02)

Povoação de Rbª Tarrafal –
Grande - Paúl
Frances
(EN1-SA-02)
(

Fundura Ribeira
Barca

Paúl - Porto Novo Preguiça-Aeroporto
(EN1-SA-03);
(EN3-SN-03)

Órgãos-P.Badejo
(EN1-ST-03)

Praia-Cidade Velha
(EN1-ST-05)

C.Figueira-Mosteiros
(Anel Principal do
Fogo)
(EN1-FG-01)
S.Filipe-Ribeira
Filipe (Anel
Superior)
(EN3-FG-01)

Assomada-Porto
Rincão
(EN3-ST-22)

Praia-Hospital
Trindade
(EN3-ST-02)

Cruz GrandeCalhetona
(EN1-ST-04)
Cruz GrandeCalhetona
Assomada –
Fonte Lima
Volta Monte –
Ribeira PrataChão Bom

Nazaré - Praia Baixo

Praia

Pombas - Cabo Ribª Brava - Água
da Ribeira (EN3- das Patas
SA-08);
(EN3-SN-04)
Povoação de Ribª EN1-SN-01Grande – Garça Monte Gordo
de Cima
(EN3-SN-05)
(EN3-SA-02)
Porto
NovoRibeira da Cruz
(EN3-SA-12)

Cidade Velha – Porto
Mosquito
Cidade velha Santana
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As empresas contratadas são as seguintes:

Empreitadas GEMANS
Lotes

Empresas

Fiscalização GEMANS
Montante

Lotes

ST-01-2010

Monte Adriano

140.470.267

FL-ST-01-2010

ST-02-2010

Monte Adriano

101.073.217

FL-ST-02-2010

SN-01-2010

Monte Adriano

61.703.838

SA-01-2010

Spencer Const

151.046.241

FG-01-2010

Engeobra

Total empreitada

Montante

Norvia

21.264.126

FL-SN-01-2010

Técnica

22.525.946

FL-SA-01-2010

Pengest

19.423.500

Norvia

21.030.251

69.900.912 FL-FG-01-010
524.194.475$00

Empresas

Total Fiscalização

84.243.823$00
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III.1 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPREITADA GEMANS
III.1.1 EMPREITADA GEMANS - LOTE SA – 01 - ILHA DE S. ANTÃO
III.1.1.1. Estradas objecto das intervenções: Ponta do Sol/Porto Novo, Povoação
Ribeira Grande/Paúl, Paúl /Porto Novo, Pombas/Cabo da Ribeira, Povoação de Ribeira
Grande/Garça de Cima, Porto Novo/Ribeira da Cruz.
III.1.1.2. Empreiteiro: Spencer Construções & Imobiliária
III.1.1.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.1.4. Período de execução: 24 meses
III.1.1.5. Valor do Contrato Global: 151.046.242$00 (Iva incluído)
III.1.1.6. Valor pago:

a) Montante Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Montante realizado até Dezembro 2011

151.046.242$00
277.634.859$63

Montante realizado durante 2011

211.159.488$85

Taxa de Realização até Dezembro de 2011

183,8%

Taxa de Realização durante 2011

139,8%

b) Manutenção Corrente (24 meses)
Montante previsto (24 meses)

104.732.284$80

Montante realizado até Dezembro 2011

62.402.983$50

Montante realizado durante 2011

50.620.602$00

Taxa de realização até Dezembro 2011

59,58%

Taxa de Realização durante 2011

48,3%

c) Manutenção periódica/Estabelecimento de nível (12 meses)
Montante previsto (24 meses)

29.758.957$10

Montante realizado até Dezembro 2011

00,0

Montante realizado durante 2011

00,0

Taxa de realização até Dezembro 2011

00,0

Taxa de Realização durante 2011

00,0
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d) Urgências (24 meses)
Montante previsto (24 meses)

16.555.249$35

Montante realizado até Dezembro 2011

215.231.876$13

Montante realizado durante 2011

160.538.883$85

Taxa de realização até Dezembro 2011

1.300%

Taxa de Realização durante 2011

969,7%

e) Adenda ao contrato GEMANS SA-01-2010
Objectivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote SA-01 – Santo Antão

Montante:

40.000.000$00 (quarenta milhões de escudos)

Preço Global do contrato após 191.046.242$00 (cento e noventa e um milhões, quarenta e
assinatura dessa 1.ª Adenda:
seis mil, duzentos e quarenta e dois escudos)
Data de assinatura do contrato 23/07/10
inicial:
Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir da data da sua assinatura.

Observações:

Devido às chuvas de 2010 que causaram imensos danos
às estradas nacionais de S. Antão e com o decurso do
tempo e a possível ocorrência de novas chuvas, o IE, com
a anuência do MIEM, assinou esta adenda ao contrato
inicial.

f) Adenda ao contrato GEMANS SA-01-2010
Objectivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote SA-01 – Santo Antão

Montante:

25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos)

Preço Global do contrato após 216.046.424 (duzentos e dezasseis milhões, quarenta e
assinatura dessa 2.ª Adenda:
seis mil. Duzentos e quarenta e dois escudos)
Data de assinatura do contrato 23/07/10
inicial:
Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir da data da sua assinatura.

Observações:

Dado que a 1.ª adenda do contrato GEMANS SA-01-2010
não conseguiu cobrir todos os estragos provocados pelas
chuva, o IE, com a anuência do MIEM, assinou esta 2.ª
adenda ao contrato inicial.
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III.1.2 EMPREITADA GEMANS - LOTE SN – 01 - ILHA DE S. NICOLAU
III.1.2.1 Estradas objecto das intervenções: Rb.ª Brava–Tarrafal; Tarrafal–Praia
Francês; Preguiça–Aeroporto; Rbª Brava–Água das Patas; EN1-SN1-01–Monte Gordo
III.1.2.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.2.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.2.4. Período de execução: 24 meses
III.1.2.5. Valor do Contrato Global: 61.703.837$88 (Iva incluído)
III.1.1.6. Valor global executado até Dezembro/11:35.241.052$00
III.1.1.7. Valor global pago até Dezembro/11: 35.241.052$00

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)

61.703.837$88

Montante realizado (até Dezembro 2011)

35.241.052$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

57.11%

Taxa de realização durante 2011

49.90%

b) Manutenção Corrente
Montante previsto (24 meses)

39.550.662,00

Montante realizado (até Dezembro 2011)

22.247.247$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

56.25%

Taxa de realização durante 2011

45%

c) Manutenção periódica/Estabelecimento de Nível
Montante previsto (12 meses)

10.790.093,50

Montante realizado (até Dezembro 2011)

1.985.229$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

49.31%

Taxa de realização durante 2011

49.31%

d) Urgências
Montante previsto (24 meses)

11.363.082,38

Montante realizado (até Dezembro 2011)

8.052.061$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

70.86%

Taxa de realização durante 2011

70.86%
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III.1.3 EMPREITADA GEMANS - LOTE FG – 01 - ILHA DE FOGO
III.1.3.1 Estradas objecto das intervenções: S. Filipe – Aeroporto; S. Filipe – Porto de
Vale dos Cavaleiros; Cova Figueira – Mosteiros (Anel Principal do Fogo), S. Filipe –
Rb.ª Filipe (Anel superior)
III.1.3.2. Empreiteiro: Engeobra
III.2.3.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.3.4. Período de execução: 24 meses
III.1.3.5. Valor do Contrato Global: 69.900.011$60 (Iva incluído)
III.1.3.6. Valor da Adenda n.º1 a partir de 10/2011: 5.083.950$00
III.1.3.7. Valor Global (actual) do contrato: 74.984.861,60
III.1.3.8. Valor Global pago : 45.821.793$00

a) Manutenção Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses)

69.900.911$60

Montante previsto + Adenda n.º 1

74.984.861$60

Montante realizado até Dezembro 2011

45.821.793$00

Montante realizado durante 2011

38.709.484$32

Taxa de Realização até Dezembro de 2011

61.1%

Taxa de Realização durante 2011

51.6%

b) Manutenção Corrente (24 meses)
Montante previsto (24 meses)

30.325.530,36

Montante previsto + Adenda n.º 1

35.409.480$36

Montante realizado até Dezembro 2011

17.818.765$62

Montante realizado durante 2011

14.407.144$42

Taxa de Realização até Dezembro de 2011

50.3 %

Taxa de Realização durante 2011

40.7%

c) Manutenção periódica/Estabelecimento de nível (12 meses)
Montante previsto (24 meses)

18.923.957,25

Montante realizado até Dezembro 2011

16.027.667$35

Montante realizado durante 2011

16.027.667$35

Taxa de Realização até Dezembro de 2011

84.7%

Taxa de Realização durante 2011

84.7%
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d) Urgências (24 meses)
Montante previsto (24 meses)

20.651.424,00

Montante realizado até Dezembro 2011

11.975.360$03

Montante realizado durante 2011

8.274.672$55

Taxa de Realização até Dezembro de 2011

57.9%

Taxa de Realização durante 2011

40.07%

e) Adenda ao contrato GEMANS FG-01-2010
Objectivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

São Filipe/Aeroporto e São Filipe/Porto Vale dos Cavaleiros

Montante:

5.083.950$00

(cinco milhões,
novecentos e cinquenta escudos)

oitenta

e

três

mil,

Preço Global do contrato após 74.984.861$00 (setenta e quatro milhões, novecentos e
assinatura dessa 1.ª Adenda:
oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um escudos)
Data da assinatura da adenda

09 de Setembro de 2011. A Adenda faz parte integrante do
contrato inicial e produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

Observações:

O objectivo desta adenda é:
Reintegrar no contrato Gemans FG-01-2010, as estradas
acima descritas que haviam sido verbalmente e
temporariamente afastadas desse mesmo contrato com
base na informação de que iriam ser objecto de reabilitação
por parte de terceiras entidades.
Afastar do contrato Gemans FG-01-2010
a estrada
Relva/Corvo;
Adicionar ao contrato Gemans FG-01-2010 o troço da
estrada que vai de São Filipe a Salto, num total de 13,928
km, pertencente à estrada nacional EN1-FG-01.
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Relativamente ao contrato GEMANS FG-01-2010, e na base do acompanhamento
mensal que tem sido realizado, é preciso realçar que o desempenho do empreiteiro e
os resultados obtidos traduziram numa grande melhoria em relação ao inicio do
contrato 2010 e aos anteriores contratos Gemans.

As estradas objecto do contrato têm beneficiado de uma melhoria considerável assim
como as populações que de estas se servem.

Relativamente à manutenção corrente, o entendimento do empreiteiro tem vindo a ser
mais nítido, verificando-se na organização do seu trabalho e nos resultados
verificados e confirmados pela aplicação dos critérios de avaliação da manutenção
nos controlos formais e informais que semanalmente se realizam pela Fiscalização na
presença do empreiteiro.

Os trabalhos de restabelecimentos de Nível foram realizados com qualidade,
cumprindo o objectivo pretendido. Cabe mencionar o trabalho realizado a nível de
sinalização contribuindo assim para aumento da segurança nas estradas sobre tudo
perto das escolas e dentro das localidades que atravessa.

Quanto as urgências, foram realizados trabalhos de urgência, logo no inicio deste
contrato em Setembro de 2010, e que foram concluídos em 2011. No entanto as
urgências mais graves verificadas, sucederam no mês de Outubro de 2011 quando
ocorreram fortes chuvas deixando o troço de estrada Cova Figueira – Mosteiros (EN1FG-01), intransitável pelo período de sete dias. Com o trabalho célere realizado pelo
empreiteiro foi possível em cinco dias permitir o trânsito no troço.

Sendo que os montantes contratuais destinadas as obras de urgência, ficaram além
dos custos estimados para a completa reparação da estrada, o I.E. solicitou o apoio
do Governo que disponibilizou alguma verba para as obras mais prioritárias.

De forma geral o resultado do contrato é visivelmente positivo.
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III.1.4 EMPREITADA GEMANS - LOTE ST – 01 - ILHA DE SANTIAGO
III.1.4.1 Estradas objecto das intervenções: Praia – Assomada; Praia - S. Francisco -V. Custa;
Circular da Praia; Órgãos – Pedra Badejo; Assomada – Rincão; Cruz Grande – Calhetona;
Assomada – Fonte Lima; Volta Monte - Rª Prata - Chão Bom;
III.1.4.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.4.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.4.4. Período de execução: 24 meses
III.1.4.5. Valor do Contrato Global: 140.470.266$70 (Iva incluído)
III.1.4.6. Valor global executado até Dezembro/11:96.350.608$00
III.1.4.7. Valor global pago até Dezembro/11: 96.350.608$00

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)

140.470.266$00

Montante realizado (até Dezembro 2011)

96.175.885$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

68.59%

Taxa de realização durante 2011

51.48%

b) Manutenção Corrente
Montante previsto (24 meses)

89.174.220$00

Montante realizado (até Dezembro 2011)

50.203.337$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

56.30%

Taxa de realização durante 2011

45.19%

c) Manutenção periódica/Estabelecimento de Nível
Montante previsto (12 meses)

29.722.116$85

Montante realizado (até Dezembro 2011)

27.104.149$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

91.19%

Taxa de realização durante 2011

88.04%

d) Urgências
Montante previsto (24 meses)

21.573.985$05

Montante realizado (até Dezembro 2011)

18.868.339$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

87.46%

Taxa de realização durante 2011

27.74%
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III.1.5 EMPREITADA GEMANS - LOTE ST – 02 - ILHA DE SANTIAGO
III.1.5.1 Estradas objecto das intervenções: Calheta - Tarrafal; São Domingos –
Monte Tchota; Fundura – Ribeira Barca; Praia – Cidade Velha; Praia – Hospital
Trindade; Nazaré – Praia Baixo; Cidade Velha Porto Mosquito; Salineiro:
III.1.5.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.5.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.5.4. Período de execução: 24 meses
III.1.5.5. Valor do Contrato Global: 101.073.215$95 (Iva incluído)
III.1.5.6. Valor global executado até Dezembro/11:69.610.299$00
III.1.5.7. Valor global pago até Dezembro/11: 69.610.299$00

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)

101.073.215$95

Montante realizado (até Dezembro 2011)

69.610.299$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

68.87%

Taxa de realização durante 2011

56.98%

b) Manutenção Corrente
Montante previsto (24 meses)

60.429.868$80

Montante realizado (até Dezembro 2011)

32.817.130$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

54.31%

Taxa de realização durante 2011

43.06%

c) Manutenção periódica/Estabelecimento de Nível
Montante previsto (12 meses)

18.567.848$25

Montante realizado (até Dezembro 2011)

16.993.486$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

91.52%

Taxa de realização durante 2011

67.99%

d) Urgências
Montante previsto (24 meses)

22.075.498$90

Montante realizado (até Dezembro 2011)

19.799.638$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

89.69%

Taxa de realização durante 2011

85.84%
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III.2 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE FISCALIZAÇÃO DAS
EMPREITADA GEMANS

III.2.1

FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE SA – 01 - ILHA DE S. ANTÃO

III.2.2.1 Estradas objeto das intervenções: Ponta do Sol – Porto Novo (EN1SA-01); Povoação da Ribeira Grande – Paúl (EN1-SA-02); Paúl – Porto Novo
(EN1-SA-03); Pombas – Cabo da Ribeira (EN3-SA-08); Povoação da Ribeira
Grande – Garça de Cima (EN3-SA-02); Porto Novo – Ribeira da Cruz (EN3-SA12);
III.2.2.2. Fiscal: Pengest CV - Planeamento, Engenharia e Gestão, Lda.
III.2.2.3. Data de início: 24/09/2010
III.2.2.4. Período de execução: 25 meses
III.2.2.5. Valor do Contrato Global: 19.423.000$00 (ECV) (Iva incluído)
III.2.1.6. Valor global executado até Dezembro/11: 9.884.000$00 (ECV)
III.2.1.7. Valor global pago até Dezembro/11: 9.214.000$00 (ECV)

a) Montante Global
Montante previsto (25 meses)

19.423.000,00

Montante realizado (até Dezembro 2011)

9.884.000,00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

50,9%

Taxa de realização durante 2011

47,4%
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FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE SN – 01 - ILHA DE S. NICOLAU

III.1.2.1 Estradas objecto das intervenções: Rb.ª Brava – Tarrafal; Tarrafal –
Praia Francês; Preguiça – Aeroporto; Rbª Brava – Água das Patas; EN1-SN1-01
– Monte Gordo;
III.1.2.2. Fiscal: Técnica
III.1.2.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.2.4. Período de execução: 25 meses
III.1.2.5. Valor do Contrato Global: 22.525.946$00 (Iva incluído)
III.1.1.6. Valor global executado até Dezembro/11:13.743.081$00
III.1.1.7. Valor global pago até Dezembro/11: 13.743.081$00

a) Montante Global
Montante previsto (25 meses)

22.525.946$00

Montante realizado (até Dezembro 2011)

13.743.081$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

61.01%

Taxa de realização durante 2011

48.81%
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FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE FG – 01 - ILHA DE FOGO

III.2.3.1 Estradas objecto das intervenções: S. Filipe – Aeroporto; S. Filipe –
Porto de Vale dos Cavaleiros; Cova Figueira – Mosteiros (Anel Principal do
Fogo), S. Filipe – Rb.ª Filipe (Anel superior)
III.2.3.2. Fiscal: Norvia
III.2.3.3. Data de início: 01/10/2010
III.2.3.4. Período de execução: 24 meses
III.2.3.5. Valor do Contrato Global: 21.030.251 (Iva incluído)
III.2.1.6. Valor global executado até Dezembro/11: 11.606.876$98
III.1.1.7. Valor global pago até Dezembro/11: 11.606.876,98
a) Montante Global
Montante previsto (25 meses)

21.030.251$00

Montante realizado (até Dezembro 2011)

11.606.876$98

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

55,2%

Montante realizado em 2011

9.401.473$09

Taxa de realização durante 2011

44,7%

26

Instituto de Estradas

III.2.4

Relatório de Actividades 2011

FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE ST–01/02 - ILHA DE SANTIAGO

III.1.4.1 Estradas objecto das intervenções: Praia – Assomada; Praia - S. Francisco V. Custa; Circular da Praia; Órgãos – Pedra Badejo; Assomada – Rincão; Cruz Grande
– Calhetona; Assomada – Fonte Lima; Volta Monte - Rª Prata - Chão Bom; Calheta Tarrafal; São Domingos – Monte Tchota; Fundura – Ribeira Barca; Praia – Cidade
Velha; Praia – Hospital Trindade; Nazaré – Praia Baixo; Cidade Velha Porto Mosquito;
Salineiro:
III.1.4.2. Empreiteiro: Norvia
III.1.4.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.4.4. Período de execução: 25 meses
III.1.4.5. Valor do Contrato Global: 21.264.125$00 (Iva incluído)
III.1.4.6. Valor global executado até Dezembro/11:11.764.451$00
III.1.4.7. Valor global pago até Dezembro/11: 11.764.451$00

a) Montante Global
Montante previsto (25 meses)

21.264.125$00

Montante realizado (até Dezembro 2011)

11.764.451$00

Taxa de realização (até Dezembro 2011)

55.33%

Taxa de realização durante 2011

43.32%

a) Adenda ao contrato de Fiscalização GEMANS ST-01/02-2010
Objectivo:

Aquisição
de
viatura
para
fazer
o
devido
acompanhamento dos contratos de empreitada Gemans

Troços de Estradas:

Fiscalização Gemans Lote ST-01/02 - Santiago

Montante:

3.670.000$00 (três milhões, seis centos e setenta mil
escudos)

Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e
produz efeitos a partir da data da sua assinatura.

Observações:
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EXECUÇÃO DOS CONTRATOS PROGRAMAS

IV

IV.1 NA ILHA DE SANTIAGO
IV.1.1 CONTRATO PROGRAMA COM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

LOURENÇO DOS ÓRGÃOS

Objectivo:

Realização de trabalhos de melhoria de acesso a
alguns pontos de interesse do concelho

Troços de Estradas:

Acesso ao Cemitério dos órgãos (1 km)
Acesso à Igreja matriz de São Lourenço dos
órgãos (2 km)
Estrada Nacional EN3-ST-12 no percurso EN1-ST02 – São Lourenço – Longueira (8 km)

Data de assinatura do contrato:

02 de Junho de 2011

Montante:

5.177.435$00 (Cnco milhões, cento e setenta e
sete mil, quatrocentos e trinta e cinco escudos)

Data de início dos trabalhos:

02 de Junho de 2011

Prazo:

3 (três meses)

Observações:
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IV.2 NA ILHA DO FOGO
IV.2.1 CONTRATO PROGRAMA COM A CÂMARA MUNICIPAL DE

SANTA CATARINA DO FOGO

Objectivo:

Realização de trabalhos de manutenção e
reparação em algumas estradas municipais

Troços de Estradas:

Portela/Bangaeira,
Cova
Figueira/Mãe
Joana/Monte
Preto/Estância
Roque,
Cova
Figueira/Maria da Cruz/Domingos Lobo Fajã,
Dacabalaio
Monte Preto/Monte Vermelhom
Decabalaio/Monte Escora/Fonte Aleixo/Achada
Furna, Achada Poio/Pintadinho, Achada Furna
Figueira Pavão/Nossa Senhora Boa Viagem e
Porton/Campo Monte Pelado.

Data de assinatura do contrato:

21 de Novembro de 2011

Montante:

6.000.000$00 (Seis milhões de escudos caboverdianos)

Data de início dos trabalhos:

21 de Novembro de 2011

Prazo:

3 (três meses)

Observações:

IV.2.2 CONTRATO PROGRAMA COM A CÂMARA MUNICIPAL DOS

MOSTEIROS

Objectivo:

Realização de trabalhos de manutenção e
reparação em algumas estradas municipais

Troços de Estradas:

Fajãnzinha, Murro, Queimada Guincho, Mosteiros
Trás, Feijoal, Pai-António, Cutelo Alto, Achada
Granda/Relva

Data de assinatura do contrato:

21 de Novembro de 2011

Montante:

6.000.000$00 (Seis milhões de escudos caboverdianos)

Data de início dos trabalhos:

21 de Novembro de 2011

Prazo:

3 (três meses)

Observações:
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IV.3 NA ILHA DA BRAVA
IV.3.1 CONTRATO PROGRAMA COM A CÂMARA MUNICIPAL DA

BRAVA
Objectivo:

Realização de trabalhos de manutenção,
reabilitação de calçada, construção de muro
de suporte, muros de cortina e abertura de
taludes em algumas estradas municipais

Troços de Estradas:

Cintra/Nossa Senhora do Monte/Fajã d’água

Data de assinatura do contrato:

21 de Novembro de 2011

Montante:

6.000.000$00 (Seis milhões de escudos caboverdianos)

Data de início dos trabalhos:

21 de Novembro de 2011

Prazo:

3 (três meses)

Observações:
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EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS

5.1. ADENDA N.º 2 AO CONTRATO DE EMPREITADA GEMANS ST-01 (ANTIGO
GEMANS) ASSINADO COM A ENGEOBRA PARA REPARAÇÃO DA PASSADEIRA
AÉREA EM S. DOMINGOS
Objectivo:

Reparação da Passadeira aérea localizada em Fontes
Almeida – Ribeirão Chiqueiro

Montante:

4.916.050,00 (Quatro milhões, novecentos
dezasseis mil e cinquenta escudos) Iva incluído.

Data de assinatura do Contrato:

Agosto de 2011

Prazo de entrega:

17 de Dezembro de 2010

Observações:

Trata-se de uma obra de urgência pelo que não exige

de

contrato mas sim uma adenda ao contrato. Entretanto,
esta adenda só veio a ser assinada em Agosto de 2011
juntamente com o referido pagamento, apesar da obra
ter sido entregue em 2010.

5.2. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ENTRE O IE E
CARLA SULAN SILVA SEQUEIRA
Objectivo:

Prestação de serviços de contabilidade ao IE

Montante:

85.500$00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos escudos).

Data de assinatura do Contrato:

01 de Julho de 2011

Prazo do Contrato:

01 a 31 de Julho de 2011

Observações:

O contrato foi assinado dado que houve necessidade
de se contratar os serviços dessa pessoa para ajudar
na preparação e elaboração da conta de gerência do
ano 2007 para apresentação junto ao Tribunal de
Contas.

Objectivo:

Prestação de serviços de contabilidade ao IE

Montante:

85.500$00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos escudos).

Data de assinatura do Contrato:

19 de Setembro de 2011

Prazo do Contrato:

30 dias

Observações:

O contrato foi assinado uma vez que a contabilista do
IE se encontrava de férias, daí houve necessidade de
se contratar os serviços dessa pessoa para dar
continuidade aos serviços no IE.
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ACTIVIDADES FINANCEIRAS

6.1. ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO APROVADO PELO
TESOURO
O orçamento de funcionamento (despesas correntes) de 2011 aprovado pelo Tesouro
foi de 28.283.481$00, sendo de 27.686.973$00 após deduções dos cativos.
A execução global foi de 24.273.803$00, ou seja, 87,7% do orçamento Líquido. O
valor efectivamente transferido pelo Tesouro foi também de 24.273.803$00, o que faz
com que o saldo financeiro seja nulo. Já o saldo orçamental é de 4.009.678$00
relativamente ao orçamento Bruto e de 3.413.170$00 relativamente ao orçamento
líquido, sendo 1.404.173$00 dos já citados 3.413.170$00 se refere às despesas com
o pessoal.
Do saldo com o pessoal (1.404.173$00) deve-se ter em conta o montante de
673.750$00, previsão para o recrutamento de um Técnico-Adjunto, cujo processo não
ficou concluído em 2011 e o montante de 372.000$00 para Outras Dotações que
também não foi utilizado.
Foi restituído à conta do Tesouro o montante de 56.343$00 referente à última parcela
do desconto da comparticipação do INPS (70%) paga à funcionária Maria Josefa
Castellon Hernandez, à título de adiantamento aquando da sua evacuação à Portugal.
O adiantamento concebido à referida funcionária só foi feito atendendo a situação de
doença em que a mesma se encontrava e considerando que em princípio o INPS
demoraria algum tempo em liquidar a parcela (70%) do vencimento que lhe
corresponde pagar.
A execução das despesas com o pessoal foi de 93,4% e das despesas de
fornecimentos e serviços de 67,9%. Encontrando-se congelados, as despesas de
capital registaram execução nula.
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A execução das despesas com o pessoal não atingiu os 100%, devido não só aos
motivos a cima referidos, mas também ao facto de dois técnicos do IE tiveram
convalescença de 30 e 25 dias por motivo de doença, tendo sido pago 30% de salário
durante os referidos períodos.
Para corrigir o défice, no decorrer da execução orçamental foi feita a transferência no
valor de 60.000$00 da rubrica “Assistência Técnica Residente” para a rubrica “
Electricidade”, montante esse que foi utilizado por atraso na emissão de factura por
parte da Electra.

6. 2. ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO APROVADO PELO FAMR
O Orçamento de Funcionamento (despesas correntes) financiado pelo FAMR foi de
7.900.000$00. A execução global foi de 7.000.051$00, o que representa 88,6% do
orçamento, sendo 5.403.934$00 referentes à Fornecimentos e Serviços Externos e
1.596.117$00 referente a custos com pessoal contratado. O saldo orçamental é de
899.949$00.

6. 3. RECEITAS PRÓPRIAS
O saldo inicial foi de 7.455.093$30.
Apesar de o Instituto de Estradas não ter previsto receitas próprias para o ano de
2011, conseguiu arrecadar com a venda de dossiers de concurso o montante de
920.000$00, sendo:
 120.000$00, provenientes de vendas de dossiers de concursos para
Reabilitação da estrada Ribeira Brava – Juncalinho, Ilha de S. Nicolau;
 200.000$00, proveniente de vendas de dossiers de concurso para Reabilitação
da estrada Espargos – Santa Maria – Ilha do Sal;
 600.000$00, proveniente de vendas de dossiers de concurso para Reabilitação
e Asfaltagem da estrada Praia – Cidade Velha;
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6.4. DESPESAS EXTRA – ORÇAMENTAIS
Foram realizadas despesas extra – orçamentais no valor global de 591.848$00 das
quais:
 140.600$00 são despesas relacionadas com as vendas de Dossiers de
concurso para a Fiscalização da empreitada de Reabilitação das estradas
Espargos – Santa Maria na Ilha do Sal e Ribeira Brava – Juncalinho na Ilha de
S. Nicolau;
 247.873$00 referente ao pagamento mensal do grilo profissional, mediante um
contratado celebrado com a CV Móvel e com autorização do então Ministro de
Tutela;
 35.000$00 com a publicação e anúncio do concurso para recrutamento de um
engenheiro civil;
 108.375$00 referente ao pagamento de uma factura da Electra (água);
 60.000$00 referente ao pagamento de honorário para posterior reposição;

A factura da Electra acima referida encontrava-se pendente de pagamento
aguardando a resposta da reclamação que o IE fez junto á esta empresa devido ao
elevado valor da mesma.

Após as devidas averiguações, a Electra deparou que um dos apartamentos do IE, o
contador de água não estava selado o que levou ao corte de energia e água na altura.
Não tendo o IE a disponibilidade na rubrica “Água” para regularizar a divida, recorreu
às receitas próprias a fim de evitar a paralisação do Instituto.

O montante global das despesas correntes (Tesouro), mais as despesas correntes
(FARM), mais as despesas extra-orçamentais no decurso de 2011 ascendeu a
31.865.702$00.
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6.5. GEMANS - CONTRATOS ANTIGOS
6.5.1 Empreitada ST – 01 – Engeobra
Em Agosto de 2011, foi celebrado com a empresa Engeobra - empreitada ST – 01 a
Adenda nº 2 no valor de 4.916.050$00, para reconstrução completa da passadeira
aérea de Ribeirão Chiqueiro danificada devido a um acidente de viação.
A Engeobra entregou a referida obra fora do prazo estabelecido no contrato o que
levou o IE a aplicar uma multa no valor de 904.126$00. No entanto, devido ao atraso
no pagamento por parte do FAMR, a mesma foi revogada.
6.5.2 Empreitada SA – 02 - Empil
No âmbito deste contrato, foram realizados Obras de urgência na estrada Paul –
Janela, Ilha de Santo Antão em regime de Subempreitada com a empresa Spencer
Construções no valor de 2.381.350$00 após dedução do adiantamento concedido à
Empresa Empil no valor de 1.431.511$00. Os contratos de Gestão e Manutenção de
estradas celebrados em 2006 terminaram em Setembro de 2011.

6.6. OUTROS CONTRATOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS
Em 2009, foi assinado um contrato com a Empresa Monte Adriano, por um período de
três meses, no valor de 4.933.443$00 (Iva incluído), para a gestão e manutenção por
níveis de serviço, nas estradas Praia – S. Francisco, Assomada – Rincão e Orgãos
– Pedra – Badejo.
O período de execução de trabalhos foi prorrogado para o mês de Setembro de 2010 e
com base nessa prorrogação, foram assinadas com a mesma empresa os seguintes
contratos:
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 Para Gestão e Manutenção da estrada Praia – S. Francisco no valor de
2.063.016$00;
 Para gestão e Manutenção de estrada Assomada – Rincão no valor de
5.234.512$50;
 Para gestão e Manutenção da estrada Orgãos – Pedra Badejo no valor de
2.771.212$50;

O total global desses contratos é de 10.068.741$00. Desse montante foi pago o valor
de 8.949.990$00 estando pendente para pagamento o valor de 466.430$00 em
relação às facturas apresentadas.

6.7. GEMANS – NOVOS CONTRATOS
Em 2010, foram celebrados contratos de Gestão e Manutenção de estradas por um
período de dois anos, no valor global de 524.194.474$22 e pagos adiantamentos no
valor de 52.419.447$20 (IVA incluído).
6.7.1 Empreitada ST – 01 – 2010 – Monte Adriano cujo valor do contrato
inicial era de 140.470.266$70 (IVA incluído).
Em 2011, foi assinado uma adenda com a referida empresa, retirando a estrada
Assomada – Tarrafal do contrato de gestão e manutenção de estradas substituindo-a
pelas estradas Praia – Assomada, Praia – S. Francisco, Circular da Praia, Rotunda do
Aeroporto ao Porto da Praia, Órgãos – Pedra Badejo, Praia de S. Francisco Vale da
custa, EN1 – ST – 01 – Fonte Lima, Volta Monte – Figueira das Naus, Ribeira da
Prata, Chão Bom – Ribeira Prata, Assomada – Porto Rincão e Cruz Grande –
Calhetona, sem alteração do valor contratual.
Nesse mesmo ano, foram executados trabalhos no valor de 72.307.846$00 e
efectuados

pagamentos

no

valor

de

92.858.424$00,

sendo

23.868.037$00

pagamentos referentes à trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 96.175.883$00.
36

Instituto de Estradas

Relatório de Actividades 2011

6.7.2 Empreitada ST – 02 – 2010 – Monte Adriano cujo valor do contrato
inicial era de 101.073.216$64 (IVA incluído).
Em 2011, foi assinado uma adenda eliminando a estrada Variante – Calheta do
contrato de gestão e manutenção de estradas substituindo-a pelas estradas Calheta –
Tarrafal, São Domingos – Monte Tchota, Volta Monte – Ribeira da Barca, Praia –,
Praia – Hospital de Trindade, Cidade de Santiago - Porto Mosquito, Salineiro –
Santana, Nazaré – Praia – Baixo, sem que haja alteração do valor contratual inicial.
Durante o ano de 2011, foram executados trabalhos no valor de 57.592.848$00 e
efectuados

pagamentos

no

valor

de

67.706.157$00,

sendo

12.017.451$00

pagamentos referentes à trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 69.610.299$00.

6.7.3 Empreitada SN – 01 – 2010 – Monte Adriano cujo valor do contrato
inicial era de 61.703.837$88 (IVA incluído).
Em 2011, foram executados trabalhos no valor de 31.100.415$00 e efectuados
pagamentos no valor de 28.939.417$00, sendo 4.449.447$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 35.549.862$00

6.7.4 Empreitada FG – 01 – 2010 – Engeobra cujo valor do contrato inicial
era de 69.900.911$00 (IVA incluído).
Em Outubro de 2011, foi assinado uma adenda no valor de 5.083.950$00 perfazendo
o montante contratual no valor de 74.984.861$00 para integração no referido contrato
das Estradas, São Filipe / Aeroporto e São Filipe / Porto de Vale dos Cavaleiros em
substituição da estrada Relva / Corvo.
Deve-se adicionar também o troço da Estrada que vai de São Filipe a Salto
pertencente a Estrada nacional.
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Nesse mesmo ano, foram executados trabalhos no valor de 38.709.484$22 e
efectuados pagamentos no valor de 44.303.292$55, sendo 7.112.308$68 pagamentos
referentes à trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 45.821.793$00
6.7.5 Empreitada SA – 01 – 2010 – Spencer construções cujo valor do
contrato inicial era de 151.046.242$00 (IVA incluído).
A fim de executar trabalhos de urgência, no âmbito dos estragos causados pelas
chuvas caídas em 2010, foi assinado com a mesma empresa uma primeira adenda no
valor de 40.000.000$00 e uma segunda no valor de 25.000.000$00 fixando o
montante contratual em 216.046.242$00.
Em 2011, foram executados trabalhos no valor de 107.079.137$07 e efectuados
pagamentos no valor de 155.310.623$02, sendo 48.231.486$00 pagamentos
referentes à trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 173.554.511$84

6.8.

FISCALIZAÇÃO

DAS

EMPREITADAS

DE

GESTÃO

E

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Em 2010, foram celebrados contratos de Fiscalização das Empreitadas de Gestão e
Manutenção de estradas por um período de dois anos, no valor global de
84.243.823$30 e pagos adiantamentos no valor de 6.171.786$65 (IVA incluído).
6.8.1 Fiscalização FL – SA – 01 – 2010 – Pengest cujo valor do contrato
inicial era de 19.423.500$00 (IVA incluído).
Em 2011, foram executados trabalhos no valor de 8.345.671$00 e efectuados
pagamentos no valor de 9.560.761$00, sendo 1.908.540$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 10.254.211$00
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6.8.2 Fiscalização FL – SN – 01 – 2010 – Técnica Consultoria, Lda cujo
valor do contrato inicial era de 22.525.946$30 (IVA incluído).
Em 2011, foram executados trabalhos no valor de 10.994.460$00 e efectuados
pagamentos no valor de 12.826.870$00, sendo 1.748.615$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 13.743.075$00

6.8.3 Fiscalização FL – ST – 01 e ST 02 – 2010 – Norvia cujo valor do
contrato inicial: 21.264.125$75 (IVA incluído).
Em 2011, foram executados trabalhos no valor de 13.204.053$00 e efectuados
pagamentos no valor de 11.020.985$00, sendo 2.230.398$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 15.434.451$00

6.8.4 Fiscalização FL – FG – 01 – 2010 – Norvia cujo valor do contrato
inicial era de 21.030.251$25 (IVA incluído).
Em 2011, foram executados trabalhos no valor de 9.401.471$00 e efectuados
pagamentos no valor de 10.894.199$00, sendo 2.205.403$00 pagamentos eferentes à
trabalhos executados em 2010.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2011 foi de 11.606.874$00
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6.9 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E DESCONTOS EFECTUADOS
ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO
EMPREITADA

Monte Adriano
– ST – 01 - 2010
Monte Adriano
– ST – 02 2010
Monte Adriano
– SN – 01 2010
Engeobra – FG
– 01 - 2010
Spencer
Construções –
SA – 01 - 2010

MONTANTE

MONTANTE

MONTANTE

PAGO

PAGO

DEDUZIDO

DEDUZIDO

POR

(IVA incluído)

(Líquido de IVA)

EM 2010

EM 2011

DESCONTAR

14.047.026$90

12.214.806$00

0,00

6.817.757$00 5.397.049$00

10.107.321$25

8.788.975$00

0,00

5.443.774$00 3.345.201$00

6.170.383$65

5.365.551$00

0,00

2.969.223$00 2.396.328$00

6.990.091$00

6.078.340$00

0,00

3.951.611$00 2.126.729$00

15.104.624$40

13.134.455$00

1.341.065$00

11.793.391$0
0

0,00

30.975.756$0 13.265.307$0
TOTAL

52.419.447$20

45.582.127$00

1.341.065$00

0

0

Quadro I

ADIANTAMENT ADIANTAMENTO
FISCALIZAÇÃO
Pengest – FL SA – 01 - 2010
Técnica
Consultoria,
Lda – FL - SN –
01 - 2010
Norvia – FL ST – 01 e ST –
02 - 2010
Norvia – FL FG – 01 - 2010
TOTAL

MONTANTE

MONTANTE

MONTANTE

O PAGO

PAGO

DEDUZIDO

DEDUZIDO

POR

(IVA incluído)

(Líquido de IVA

EM 2010

EM 2011

DESCONTAR

1.942.350$00

1.689.000$00

923.745$00

765.255$00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.126.412$10

1.849.054$00

0,00

1.064.837$00

784.217$00

2.103.024$55

1.828.717$00

0,00

1.052.587$00

776.130$00

0,00

3.041.169$00 2.325.602$00

6.171.786$65

5.366.771$00

0,00

Quadro II
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6.10 CONTRATOS PROGRAMA (FAMR)
Em 2011, foram celebrados contratos com as Câmaras de:

Valor Contratual

Montante
executado

Santa Catarina - Fogo

6.000.000$00

3.000.000$00

Mosteiros – Fogo

6.000.000$00

3.000.000$00

3.000.000$00

3.000.000$00

Brava

6.000.000$00

3.000.000$00

3000.000$00

3.000.000$00

São Lourenço dos
Órgãos

5.177.435$00

5.177.435$00

5.177.435$00

0,00

23.177.435$00

14.177.435$00

14.177.435$00

TOTAL:

Montante Pago Montante por
Descontar
3.000.000$00

3.000.000$00

9.000.000$00

O montante contratual global foi de 23.177.435$00.

Foram realizados trabalhos no valor de 14.177.435$00 e foi pago na sua totalidade.
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE RECURSOS
HUMANOS E ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

VII.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS
As actividades administrativas e de Recursos humanos está enquadrada dentro da
Unidade Administrativa e Financeira. A área administrativa do IE é que assegura todo
o expediente burocrático do IE.
A gestão dessa componente é feita no sentido de proporcionar aos Recursos
Humanos do Instituto as melhores condições de trabalho em termos logísticos,
ambientais, psicológicos e de motivação. Mas, também é feita de forma a garantir o
cumprimento das obrigações profissionais de cada trabalhador e de avaliar o seu
desempenho de forma que o resultado no final de cada ano se traduza em ganhos
para o Instituto, nomeadamente em matéria de prestação de um serviço de qualidade.
O Instituto de Estradas, a nível da estrutura orgânica, é caracterizado pelo
organigrama que se segue.
CONSELHO
NSTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

ADINTRAÇÃO
CONSELHO
RODOVIÁRIO

PRESIDENTE

UNIDADE
TÉCNICA

PLANEAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO

UNIDADE
ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA

GESTÃO
DE
CONTRATOS

CONTABILIDADE

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E DE RECURSOS
HUMANOS
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Com a aprovação de novos estatutos e o alargamento das suas áreas de efectiva
intervenção, deverá certamente o IE pensar e propor a adopção de uma nova
orgânica, mais adequada à diversidade e complexidade das suas intervenções e com
as adequadas estruturas intermédias de gestão.

Em 2011, o Instituto de Estradas promoveu o recrutamento de um engenheiro civil
para integrar a Unidade Técnica do IE, com vista a dar vazão ao aumento do fluxo de
trabalho e no acompanhamento dos vários contratos assinados com empresas a nível
de estradas;

Assim, o quadro de pessoal do IE, ficou composto por seis técnicos superiores, um
técnico médio e dois auxiliares. O IE conta ainda com a contribuição de mais dois
técnicos em regime de prestação de serviços, nomeadamente um Jurista e um
técnico informático.

No que respeita ao quadro especial do IE, é composto por um Presidente e dois
administradores nomeados em comissão de serviço.
O quadro e o gráfico a seguir apresentado, reflectem as características dos Recursos
Humanos que se encontram em actividade no período de referência deste relatório.

Nível de Escolaridade

Homens Mulheres

Total

Ensino Básico Secundário

1

1

2

Ensino Médio

1

Licenciatura

3

3

6

Total

5

4

9

1
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No quadro dos seus objectivos de qualificação e capacitação dos Recursos Humanos,
o Instituto de Estradas deu continuidade a cursos de formação do seu pessoal e a
participação em eventos a fim de melhorar o seu desempenho e a qualidade dos seus
serviços.

No plano de formações destaca-se:


Elisângela Rosário, Isaurindo Furtado e Mário Alves: Formação em
Procurement – promovido pelo Banco Mundial – De 15 a 17 de Novembro de
2011, nas Instalações do LEC;

Houve também participações em seminários, ateliers, workshops sobre temas
relacionados com:


Modernizar a Administração Pública – promovido pela Direcção Geral da
Administração Pública – dia 14/10/2011;



Apresentação pública de instruções de fiscalização prévia e de prestação de
contas – promovido pelo Tribunal de Contas – dia 8/11/2011;

44

Instituto de Estradas

Relatório de Actividades 2011

VII.2 ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

A nível institucional procedeu-se a:
 Encontro de trabalho da delegação do IE e a INIR.
Com vista a dar um novo e definitivo impulso às relações de cooperação entre o
Instituto de Estradas de Cabo Verde (IE) e o Instituto Nacional de Infra-estruturas
Rodoviárias de Portugal (INIR, IP) deslocou-se a Portugal uma delegação do IE
para um encontro de trabalho com a INIR, IP. Esse encontro teve como objectivo a
troca de informações sobre os sistemas rodoviários de Portugal e de Cabo Verde;
Identificação das necessidades de cooperação técnica e definição de prioridades;
abordagem de questões relativas ao Estatuto das Estradas Nacionais e preparação
do enquadramento com vista à celebração de um protocolo futuro.
 Realização de várias missões de serviços no âmbito do programa de visitas de
trabalho para o seguimento da execução dos contratos em curso nas diversas ilhas
e diversos concelhos do país;
 Realização de encontros com várias entidades camarárias do país com vista a
socialização dos EEN e uma maior articulação com as mesmas;
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LEGISLAÇÃO DO SECTOR

No que respeita à legislação do sector, o IE promoveu a:

1. Aplicação do DL n.º 22/2008 que aprova os Estatutos das Estradas Nacionais.
O EEN foi aprovado em 2008 veio a colmatar o vazio legal relativamente à
definição, utilização e regulamentação do domínio público rodoviário o que
criava enormes constrangimentos à gestão e ao desenvolvimento da rede
rodoviária nacional. No entanto, de forma a disciplinar e penalizar a má
utilização do domínio público a ajudar no cumprimento do disposto no referido
diploma, o IE embargou algumas obras na área de servidão rodoviária.
2. A elaboração do Plano Rodoviário Nacional fez parte das preocupações do IE
enquanto instrumento indispensável à definição de uma cadeia de prioridades
no investimento em matéria de construção e manutenção de estradas.
3. Tendo em vista a importância de se conhecer as necessidades, as
disponibilidades financeiras e as prioridades a ter em conta em matéria de
manutenção, o IE também concedeu atenção especial aos trabalhos
preliminares que lhe permitem iniciar muito brevemente a elaboração de um
Plano de Gestão das Estradas Nacionais.

4. A Lei Reguladora das bases dos institutos públicos de carácter empresarial foi
aprovada em 2009, estando agora o IE incumbido de apresentar nova proposta
de Estatutos, esta já de acordo com o novo regime jurídico dos institutos
públicos de carácter empresarial.
Espera-se que com a aprovação dos novos estatutos o IE possa ter uma maior
agilidade e flexibilidade na celebração e execução dos contratos.
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IMPLEMENTAÇÃO DOS EEN

IX

Continuou-se a constatar que diversas entidades públicas e privadas, mas sobretudo
as primeiras, não têm em devida conta o Estatuto das Estradas Nacionais aprovado
pelo Decreto-lei n.º22/2008, sendo de todo necessário inverter urgentemente a
situação sob pena de se colocar em causa uma boa parte daquilo que é o
investimento na construção e na manutenção de novas estradas.
Todavia, fruto de uma acção mais ou menos enérgica do IE, muitas entidades já vêm
reconhecendo a necessidade do cumprimento das normas do EEN referentes a
eventuais intervenções na área da sua jurisdição, sendo certo que também o IE vem
tomando algumas medidas em relação ao incumprimento dessas mesmas normas.
Com efeito, foram já embargadas 3 obras construídas nas zonas de servidão
rodoviária nomeadamente duas em Santiago e uma em S. Nicolau.
O conhecimento dos EEN por parte de entidades públicas e privadas são importantes
uma vez que facilita o trabalho do IE no cumprimento das disposições do referido
diploma. É neste sentido que o IE promoveu acções concertadas com:


Câmaras Municipais em todas as ilhas objectos dos contratos Gemans e não
só, com o objectivo de socializar o diploma e encontrar alternativas para uma
melhor aplicação da Lei.



Diversas outras entidades públicas nomeadamente: Direcção Geral do
Ordenamento do Território, Direcção Geral do Património do Estado, Câmara
Municipais, Agência de Aviação Civil, etc, na procura de soluções para os
loteamentos feitos pelas algumas Câmaras Municipais que não obedecem ao
estatuído pelo EEN.

Dos encontros já realizados, ficou assente o princípio de que se deve trabalhar no
sentido da formalização de um grupo de trabalho integrado por técnicos pertencentes
às diferentes entidades que lidam com a ocupação e o uso do solo urbano e cuja
missão será essencialmente a da socialização das iniciativas e dos projectos que tem
a ver com essa matéria.
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ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

Em 2011 foram realizados uma série de acções com vista a revitalização do parque
informático, nomeadamente:

1. Procedeu-se à avaliação das máquinas internas do Instituto, vendo ao pormenor a
capacidade de cada um e foi apresentado propostas para o seu melhoramento,
particularmente no sector de Hardware, aumentando as memórias Ram existente
e licenciamento de software, nomeadamente o sistema operativo Windows.

2. Foi desencadeado um processo de melhoramentos de bases de dados existentes,
nomeadamente, as bases de dados de gestão de correspondências, as bases de
dados de controlo de assiduidade, as bases de dados de Gestão e manutenção de
estradas.

3. Procedeu-se junto da Nosi (Entidade Responsável pelo parque informático),
alguma “pressão”, no sentido de dotar o Instituto de uma estrutura informática
autónoma, capaz de responder às solicitações da Instituição e também avançar no
domínio das novas tecnologias de informação, equacionando soluções dos
problemas informáticos de uma entidade com a natureza do Instituto de Estradas.

Nesta base foi pedida a NOSI a colocação de um novo servidor no próprio
Instituto, de forma a melhorarmos os serviços internamente, sem sucesso. A NOSI
decidiu criar uma área de trabalho ao Técnico do Instituto, permitindo-lhe aceder
ainda que remotamente mediante um programa previamente instalado na sua
máquina o acesso ao servidor, à área restrita do instituto, fazendo com que tarefas
tais como: criação do novo utilizador, a colocação de máquinas no domínio, o
reset e a atribuição de nova senha sejam administradas pelo Técnico interno.
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4. Em relação à Internet/segurança, conseguiu-se uniformizar e centralizar o antivírus
imposto pela NOSI- o Microsoft Fore front, apesar de ainda existirem muitas
deficiências, o facto de não termos um antivírus interno, torna-nos vulneráveis aos
ataques de haquers, sem esquecer o uso de pendrives e deficiente scan , facto
que levou inclusive a perda de alguns dados importantes da Instituição.

5. O Sistema de backups foi proposto de forma simplificada, ou seja, utilizando um
disco rígido externo, aliado ao software storagecraft que permite clonar o disco
diariamente, evitando desta forma a perda dos dados.

6. Inicio da implementação do site do Instituto, em parceria com o departamento de
desenvolvimento da NOSI. Foi definido por parte do Instituto o Layout do site, a
forma da introdução de conteúdos.

7. No que concerne à Rede Eléctrica/Estabilizada, procedeu-se ao levantamento das
necessidades internas, onde pudemos constatar o deficiente funcionamento da
maioria dos UPS e foi proposto a aquisição de novos UPS, para garantir o bom
funcionamento das máquinas, evitando danos causados pela falha de corrente
eléctrica de forma repentina, bem como comodidade aos utilizadores.

8. Ainda sobre internet foi proposto a aquisição de um router Wireless, que teria
como objectivo fornecer internet sem fios aos Funcionários, caso disponham de
portáteis, mas também às entidades externas ao instituto que participando nas
Reuniões teriam necessidades da Internet. Este Router teria configurações
especiais que diferenciasse um utilizador cadastrado (um funcionário do Instituto)
e um utilizador externo (apenas participante da Reunião).
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CONCLUSÃO

As actividades desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante o ano 2011
traduziram-se em ganhos e avanços importantes para a instituição pesa embora a
não concretização de algumas actividades inicialmente programadas.

Apesar destes avanços, a instituição deve continuar a fazer um esforço tenaz e
aprofundado para que consiga exercitar na plenitude todas as atribuições que lhe
foram conferidas e fazer face aos desafios que o futuro impõe.
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