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I

INTRODUÇÃO

A importância das infraestruturas viárias tem cada vez um papel mais relevante no desenvolvimento
da economia: boas estradas reduzem o custo de transportes e, portanto, o preço final dos produtos,
tornando-os mais acessíveis ao consumidor e mais competitivos com os concorrentes. Também
permitem que cada região se especialize nas atividades econômicas para as quais tenham maior
vocação (agricultura, pecuária, serviços, etc.), gerando ganhos de produtividade e qualidade para toda
a economia. A redução do tempo de viagem entre as cidades e/ou aglomerados permite aumentar os
laços econômicos e sociais, o que aumenta o universo de escolha dos consumidores e a concorrência
entre as empresas.
Os investimentos em infraestrutura viárias, nomeadamente nas estradas, também podem ter
importante impacto na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida da população de
menor renda.
Entretanto, todas essas vantagens do investimento em estradas podem se perder se os investimentos
forem mal feitos, se os custos forem superfacturados, se o material utilizado nas obras for de má
qualidade, se a infraestrutura construída não for submetida a periódica manutenção. Uma estrada que
ligue o “nada” a “lugar algum” não terá efeitos positivos sobre a economia e representará desperdício
de valiosos recursos públicos. Uma estrada esburacada não realizará todo seu potencial de reduzir
custos e aproximar lugares distantes.
Assim, o Instituto de Estradas, instituição criada para fazer a gestão, exploração e conservação das
infraestruturas rodoviárias tem contribuído para que os investimentos públicos em estradas realizem
todo seu potencial benéfico à população, intervindo no seu papel de gestor e autoridade rodoviária,
planeando e monitorizando investimentos.
Hoje, as estradas nacionais e municipais somam uma extensão de 1.650 km, sendo 1.113 km
correspondente a estradas nacionais e 537 km de estradas municipais. Uma percentagem importante
da rede de estradas nacionais foi sujeita a um programa amplo de reabilitação e modernização nos
últimos 15 anos, tendo sido construídas, reabilitadas e modernizadas mais de 700 km de estradas.
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Em 2016 o Instituto de Estradas, através do seu Plano Anual de Investimento, instrumento muito
importante na materialização dos projetos de empreitadas de manutenção e de reabilitação da rede
rodoviária nacional, continuou trabalhando no sentido de melhorar a qualidade das ações que vem
desenvolvendo no âmbito do setor rodoviário e promover a sua intervenção nas novas áreas ou
matérias que conformam o objeto das suas atribuições.
A execução dos contratos REMADOR (Reabilitação e Manutenção por Desempenho e Obrigações de
Resultados) nas ilhas de Santiago, Santo Antão, Fogo, S. Nicolau e Maio; os contratos de
manutenção pontual bem como os contratos programas com a maioria das câmaras municipais do
país foram algumas ações implementadas pelo IE com o objetivo de melhorar o nível de serviço da
rede rodoviária do país.
A realização de algumas obras de reabilitação nas ilhas do Sal, São Vicente, Santiago e Boavista
permitiu ao IE aumentar o valor patrimonial da rede rodoviária nacional, melhorar a acessibilidade,
assegurar uma mobilidade com qualidade de serviço adequada ao nível de tráfego nas estradas
nacionais.
Apesar dos esforços, até a presente data somente 963 km dos 1113 km de estradas nacionais
constituem objeto dos contratos de manutenção corrente, o que representa uma taxa de cobertura de
87% da extensão da rede rodoviária nacional e mais 100 km de estradas coberto por contratos de
manutenção pontual. Essa cobertura de 87% em manutenção corrente incluídas estradas de Santiago,
Santo Antão, Fogo, S. Nicolau, Maio que beneficiam dos contratos REMADOR e Sal, São Vicente,
Brava e Boavista que beneficiaram em 2016/2017 de contratos de manutenção corrente.
No âmbito das relações e cooperações com outras instituições, o IE foi contemplado como
beneficiário do projeto de cooperação territorial transnacional com Canárias MAC 2014-2020 sob
acrónimo INGENIA 2. Nesse projeto serão dadas prioridades ao financiamento de estudos de
impacte ambiental, estudos geológicos, geotécnicos e hidrológicos, assistência técnica, e ações de
intercâmbio e formação, etc. O objetivo geral do projeto é promover a criação de um sistema de troca
de experiências e de parceria público-privada, do ponto de vista técnico entre dois territórios da área
de cooperação capazes de gerar colaboração e públicas e / ou privadas, parcerias no campo
engenharia, arquitetura e obras civis
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No foro da atividade legislativa o IE promoveu a alteração dos seus estatutos através do Decretoregulamentar n.º 3/2016, de 28 de março com vista à prevenção de disfunções passíveis de virem de
virem comprometer o desempenho global do IE.
Da mesma forma, o Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária (FAMR) promoveu a aprovação o
Decreto-lei n.º 63/2016, de 23 de dezembro, que visa assegurar uma melhor distribuição das receitas
arrecadadas da Taxa de Serviço de Manutenção Rodoviária (TSMR).
No âmbito das atividades administrativas e dos recursos humanos o IE reforçou o seu quadro de
pessoal com a contratação de mais 3 técnicos, sedo 2 em regime de contrato de trabalho e um em
regime de prestação de serviços. Para além disso, proporcionou a formação dos seus quadros e
promovendo melhorias das condições de trabalho.
É importante ressalvar também a exoneração dos anteriores membros do Conselho de Administração
do IE e a nomeação dos novos membros do Conselho Diretivo em junho de 2016, composto por um
Presidente do Conselho Diretivo, um Vogal Executivo e Um Vogal Não Executivo.
Portanto, este relatório tem como principal objetivo fazer uma descrição e análise das atividades
desenvolvidas pelo Instituto de Estradas no decorrer do ano 2016, no que respeita às diferentes áreas
da sua atuação, bem como alistar ações importantes de cada sector que fazem parte da sua orgânica.
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II

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Foram desenvolvidos pelo IE um conjunto de ações que serviram para ajudar na gestão das suas
atividades técnicas e com isso uma melhor gestão do património rodoviário, nomeadamente:

II.1

BASE DE DADOS IGR

II.1.1 ALIMENTAÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DA BASE DE DADOS IGR
O IE deu continuidade a alimentação e monotorização dos dados da sua base de dados de Informação
e Gestão Rodoviária (IGR) com vista a um melhor funcionamento, sobretudo no que diz respeito a
garantia da integridade dos dados/informações bem como uma melhor e maior utilidade dos mesmos,
de modo a auxiliar os trabalhos em curso no IE e entre outros.
A rotina de exportação de dados do IGR, feitos à partir do servidor para o computador de todos os
gestores de estradas, manteve-se normalmente. Com essas informações foi possível elaborar um
relatório sobre o estado de conservação das Estradas Nacionais. Entretanto, uma vez que não foi feita
nenhuma atualização de dados desde a criação do IGR em 2013, julgou-se necessário uma nova
inventariação da rede rodoviária, o que levou uma equipa técnica do IE a percorrer a estrada
Praia/Assomada com a finalidade de atualizar informações do troço.
Porém, no terreno, constatou-se a necessidade de um odómetro de modo a aumentar a precisão das
medições e otimizar o levantamento de dados ao longo da estrada. Com isso, deu-se inicio ao
processo de negociação desse instrumento com diferentes fornecedores internacionais. Processo este
que ainda decorre.
O reprocessamento de Informação Rodoviária desenvolveu-se normalmente, gerando produtos
cartográficos diversos, com destaque para a representação de Estradas Nacionais (ver fig. 1) que
atravessam cada concelho do país, a geração de caminhos carroçáveis bem como a determinação de
pontos de evacuação marítima de população da ilha da Brava (ver fig. 2) na sequência dos abalos
sísmicos registrados no mês de agosto.
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Também destacam-se a produção de perfis individuais das estradas passíveis de reabilitação e de
construção no ano de 2017 (ver Fig. 3) e mapas que indicam as zonas de reparação dos estragos
provocados pelas chuvas do mês de setembro na ilha de Santo Antão (Fig. 4).

Fig. 1 Estradas Nacionais que atravessam o Concelho da Praia - Ilha de Santiago.

Figura 1: Pontos de Evacuação Marítima da
registrados no mês de agosto de 2016

população da ilha da Brava na sequência dos abalos sísmicos
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Figura 2: perfil da estrada EN3-SA-10 - troço Chã de Escudela / Tarrafal de Monte Trigo - Programada para
Reabilitação no ano de 2017.

Figura 3: Pontos e trechos de reparação dos estragos provocados pelas chuvas do mês de Setembro de 2016 nas
estradas Nacionais – Ilha de Santo Antão.
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O IGR permite consultar as características estruturais e geométricas de cada estrada; o seu estado de
conservação e de degradação; inventariar a rede rodoviária e o trafego médio diário. Entretanto, com
a aprovação do novo Plano Rodoviário Nacional ocorrido em outubro de 2015, algumas estradas
foram reclassificadas e outras desclassificadas, pelo que torna-se necessário efetuar um novo
levantamento da rede de estradas para se proceder a atualização dos dados na Base de Dados.

Figura 5: Principais componentes do IGR
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II.2

CONCURSOS
II.2.1 CONCURSO PARA OBRAS DE URGÊNCIAS DA ESTRADA FONTE LIMA
EN3-ST-21

Durante o primeiro trimestre de 2016 notou-se a necessidade de realização dos trabalhos de
urgência/reparação na estrada EN3-ST-21, no Pk 0+300, na aldeia de Fonte Lima, na ilha de
Santiago, lançou-se um concurso por aquisição competitiva para execução dos trabalhos de
Urgências na estrada na qual fez-se convite há três empresas (CVC construções, Tecnovia e MSF)
dos quais possuem maior capacidade técnica, cujo vencedor foi a empresa CVC, construções.
II.2.2 CONCURSOS PARA MANUTENÇÃO CORRENTE NAS ILHAS DE S.
VICENTE, SAL E B. VISTA
Dado a necessidade de aprimorar o nível de serviço e a comodidade e a segurança dos utentes nas
estradas nacionais das ilhas de S. Vicente, Sal e Boa Vista, que até então não tinham sido
contempladas no âmbito dos contratos de manutenção corrente, no dia 9 de setembro de 2016 foi
lançado um Concurso Restrito para a realização de Trabalhos de Manutenção Corrente nas referidas
estradas.
II.2.3 CONCURSOS PARA REPARAÇÃO DOS ESTRAGOS DAS CHUVAS EM
SANTO ANTÃO
As chuvas do mês de setembro de 2016 afetaram todo arquipélago nacional, mas fustigaram
principalmente as ilhas do Norte, com destaque para a ilha de Santo Antão, onde foram identificados
danos consideráveis nos ativos da rede rodoviária, conforme se ilustra nas fotografias a seguir
indicadas.
Foto1: Estragos provocados pelas chuvas
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O custo total para reparação desses estragos foi estimado em 326.877.236,4 ECV, sem IVA, e que
inclui trabalhos de urgências no 238.678.573,00 ECV (duzentos e trinta e oito milhões, seiscentos e
setenta e oito mil, quinhentos e setenta e três escudos) sem IVA e 88.198.664,00 ECV (oitenta e oito
milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro escudos), sem IVA, referente a
Trabalhos de Melhoria. O custo total dos Trabalhos de Urgência e de Melhoria é de 326.877.236,4
ECV, sem IVA.

Para fazer face as obras de urgência, foram lançados no dia 7 de dezembro de 2016, dois Concursos
Públicos Nacionais, nomeadamente: Trabalhos de Reparação de Estradas Nacionais na ilha de Santo
Antão, Lote 1 – Santo Antão Norte e Lote 2 – Santo Antão Sul. Entretanto, considerando que o IE foi
confrontado com a imperiosa necessidade de dispor de peças desenhadas dimensionadas e
quantificadas para execução dos referidos trabalhos, foi forçado a decidir pela suspensão do
procedimento concursal com garantia de o mesmo ser reiniciado logo que estejam reunidas as
condições para o efeito.
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II.3

CONTRATOS LEVADOS A CABO PELO IE.
II.3.1 CONTRATOS REMADOR

Os contratos de Reabilitação e Manutenção de Estradas por Desempenho e Obrigação de Resultados
(REMADOR) consiste basicamente nas 4 componentes a seguir indicadas:


Trabalhos de Reabilitação (intervenções efetuadas na estrada existente, ou secção de estrada,
que apresenta degradações, e destina-se a repor as características geométricas, funcionais e de
conforto que a estrada tinha quando nova);



Serviços de Manutenção corrente (conjunto de intervenções que se executam em estradas ou
seções de estrada novas, reabilitadas ou melhoradas, de forma a manter o valor patrimonial da
estrada ou da secção, para evitar a degradação que o tráfego e a passagem do tempo
ocasionam);



Trabalhos de Melhorias (intervenções que modificam, melhorando as características iniciais
da estrada, para responder às necessidades do tráfego existente ou futuro, por razões de
segurança, conforto ou outras);



Trabalhos de Urgência (conjunto de atividades necessárias e suficientes para recuperar a
estrada e restabelecer a sua estrutura ou o seu valor patrimonial na sequência de danos
causados por fenómenos naturais imprevisíveis, com consequências excecionais, como sejam
fortes temporais, sismos, terramotos e inundações, ou outros de efeitos análogos).

Os contratos de empreitada REMADOR tem a duração de 4 anos, sendo que a componente de
Reabilitação de todos os contratos com exceção da ilha de Santiago é financiada pelo Banco Mundial
através do TSRP em cerca de 9 milhões de dólares (721.080.000 ECV), e tem início sempre no
primeiro ano do contrato. Para cobrir as despesas (manutenção corrente, trabalhos de melhoria e
urgência foi previsto o montante de cerca de 465.000.000 ECV num período de 1 ano, arrecadada
através das receitas da taxa de manutenção rodoviária de 8$ para cada litro de combustível.
Os contratos REMADOR foram assinados em novembro de 2013. Os trabalhos de Reabilitação
ficaram todos concluídos no durante o primeiro ano de execução do contrato, sendo que em 2016
foram executados apenas os trabalhos de manutenção corrente, melhorias e urgências.
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A seguir ilustram-se algumas fotos no âmbito da componente manutenção nas diferentes ilhas
abrangidas pelo REMADOR.

Foto 2: Manutenção Corrente EN1-FG-01 Anel Principal
na ilha do Fogo

Foto 4: Manutenção corrente estrada nacional na ilha
de S. Nicolau

Foto 3: Manutenção corrente estrada nacional na
ilha de S. Antão

Foto 5: Manutenção corrente estrada nacional na ilha
do Maio

Foto 6: Manutenção corrente estrada nacional na ilha de Santiago
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Com a implementação desses contratos obteve-se em 2014 uma cobertura de 57%, o que equivale a
um aumento de 16% comparativamente ao ano 2010 a 2012 quando vigorava os contratos GEMANS
(Gestão e Manutenção dos Níveis de Serviços). No ano 2015 obteve-se uma cobertura em cerca de
74% do total da rede de estradas do país, o que equivale a um aumento de 17% em relação ao ano
anterior. Em relação a 2016, obteve-se uma cobertura em cerca de 87% uma vez que houve inserção
das estradas de Sal, São Vicente, Boavista e Brava contempladas com contratos de manutenção
corrente.
Gráfico 1: Evolução da cobertura dos Contratos Remador nos últimos 3 anos

EVOLUÇÃO DA COBERTURA DOS
CONTRATOS REMADOR
87%

74%
57%

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016
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No quadro 1 indicam-se as ilhas e a rede de estradas abrangidas pelos contratos REMADOR.
Quadro 1 – Ilhas e a rede de estradas abrangidas pelos contratos REMADOR.

Anel Principal do Fogo (S.Filipe - S.Filipe) - excluíndo C.Figueira - Most
Cova Figueira - Mosteiros (Anel Principal do Fogo)
São Filipe - Porto Vale de Cavaleiros
São Filipe - Aeroporto
São Filipe - Ribeira Filipe (Anel Superior)
"EN3-FG-01 - (Anel Sup. Fogo Prox Cindreira – Entronc. EN3-FG-02 ; R.
Filipe – Mont Preto; Figueira Pavão – Ach. Furna; M. Largo –
“Proximidade” de Cidreira
Monte Preto – Campanas de Cima)"
Patim (Entr EN1-FG-01) - Monte Grande (Entronc. Com EN3-FG-01)
Salto - Monte Largo - Achada Furna - Chã-das-Caldeiras
Achada Furna - (Monte Velha/Entrada Chãdas Caldeiras)
Cidreira - Tongon
Cova Figueira (Entronc. EN1-FG-01) - Estância Roque
Corvo (Entronc. EN1-FG-01) - Relva
Entroncamento EN1-FG-01 (Mosteiros Trás, Entronc. EN1-FG-01)

S. Nicolau

EN3-MA-01, Circular do Maio;
Entroncamento com a EN3-MA-01 – Ribeira de D. João (EM-MA-05).

Ribeira Brava - Tarrafal
Ribeira Brava - Aeroporto
Tarrafal - Barril - Praia Branca - Ribeira da Prata
Preguiça - Aeroporto
Ribeira Brava - Água das Patas
EN1-SN-01 - Monte Gordo
Ribeira Brava - Juncalinho - Carriçal

S. Antão

Maio

Fogo

Serviços de Manutenção, Trabalhos de Melhorias e de Urgências

Ponta do Sol - Porto Novo
Povoação de Ribeira Grande - Paúl
Paúl - Porto Novo
Povoação da Ribeira Grande - Xôxô
Pombas - Cabo da Ribeira
Jorge Luís - Alto Mira
Povoação de Ribeira Grande - Garça de Cima
Manta Velha – Chã de Igreja (Lombo de Matias)
Porto Novo - Ribeira da Cruz
Ponte Sul - Tarrafal de Monte Trigo

Trabalhos de
Reabilitação

Mapa

-Cova Figueira –
Mosteiros
(concluído)

-EN3-MA-01,
Circular do Maio;
-Entroncamento
com a EN3-MA-01
– Ribeira de D.
João (EM-MA-05).
(Concluído)

Ribeira Brava –
Juncalinho
(concluído)

- Selada de Alto
Mira- Alto Mira;
(concluído)
- Porto Novo –
Ribeira da Cruz
(concluído)
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Santiago Lote 1

Praia - Tarrafal
Variante - Calheta
Praia - São Francisco - Vale da Custa
Praia - Cidade Rra Grande de Santiago
Circular da Praia
Órgãos - Pedra Badejo
Assomada - Porto Rincão
Cruz Grande - Calhetona
EN1-ST-01 - João Bernardo
EN1-ST-01 (Assomada) - Fig. Naus - EN1-ST-01 (R. Prata)
Achada Leitão - Jalalo Ramos

- Praia – Tarrafal
(EN1 – ST - 01),
na secção
compreendida
entre Praia/Assomada
numa extensão
de 30,6 km, e
Fonte Lima João
Bernardo (EN3 –
ST – 21)
(concluído)

Santiago Lote 2
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Calheta - Tarrafal
São Domingos - Monte Tchota (Prioridade-Pavimentos/Passeios)
EN1-ST-01 (Volta Monte) - Ribeira da Barca
Cidade de Santiago - Porto Mosquito
Praia - Hospital de Trindade
Entroncamento (EN3-ST-05) - Pico Leão
Nazaré - Praia Baixo (Prioridade-Pavimentos/Passeios)
Cabeça Carreira - Ribeirão Manuel
São Jorge - Longueira
Achada Leitão - Jalalo Ramos
Ponta Talho - Igreja
EN1-ST-02 - Boca Ribeira - Hortelã
Ribeira Prata - Chão Bom

Calheta
–
Tarrafal (EN1-ST02)
- Nazaré – Praia
Baixo (EN3-ST14) (concluído)

II.3.1.1. Adendas REMADOR – ilhas de S. Antão, S. Nicolau, Fogo

Considerando que do montante previsto inicialmente para os contratos REMADOR, sobejou uma
verba considerável. O IE elaborou um documento onde se apresentam os saldos relativamente ao
previsto em sede de preparação do Acordo de Crédito do Banco Mundial e identificou também as
estradas onde poderão ser realocados essas verbas sobrantes e a sua justificação obteve o non-objeção
do Banco Mundial. Assim, em janeiro de 2015, foram assinados Adendas aos contratos REMADOR
cujo o montante disponibilizado para a empreitada de reabilitação foi cerca de 252.851.000 ECV e
para Fiscalização 17.749.000 ECV. Os trabalhos ficaram concluídos entre finais de 2015 e o primeiro
trimestre de 2016.
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No quadro 2 apresentam-se as estradas identificadas em cada uma das 3 ilhas (São Nicolau, Santo
Antão e Fogo), no âmbito das adendas aos contratos Remador.

FOGO

SANTO ANTÃO

S. NICOLAU

ILHA

Quadro 2 – Estradas contempladas no âmbito das adendas Remador

ESTRADAS
A
REABILITA
R

TRECHOS A
REABILITAR

EN3-SN-02
Juncalinho /
Carriçal

---

EN3-SA-13
Ponte Sul /
Tarrafal de
Monte Trigo

EXTENSÃ
O
ESTRADA
(km)

15,6

---

38,4

EXTENSÃO DOS
TRABALHOS
(km) / PRAZO

Monte Largo /
“Proximidade” de
Cidreira (6,4 km)

30,7

---

(ECV)

(ECV)

8,0 /
(7 meses)

73.960.792

6.146.000

14,0 /
(8 meses)

Execução da calçada,
regularização e corte de
taludes construção de
muros. Correção do
traçado. Execução da PH,
Reparação/reconstrução
de orgãos de drenagem.

119.400.000

5.600.000

59.490.208

6.003.000

252.851.000

17.749.000

2,0 /
(7 meses)

Reparação/execução da
calçada, regularização e
corte de taludes
construção de muros.
Reparação/construção
das passadeiras de água.

Monte Preto /
Campanas de
Cima (2,6 km)
---

CUSTO
PREVISTO
PARA A
FISCALIZAÇÃ
O

Reparação/execução da
calçada, regularização e
corte de taludes.
Reparação/reconstrução
de orgãos de drenagem.
Execução de passagens
hidráulicas.

Figueira de Pavão
/ Achada Furna
(7,5 km)

EN3-FG-01
Anel
Superior.
Figueira de
Pavão /
Campanas
de Cima

NATUREZA DOS
TRABALHOS DE
REABILITAÇÃO

CUSTO
PREVISTO
PARA OS
TRABALHO
S

---

---

TOTAL DOS TRABALHOS DE REABILITAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

TOTAL

270.600.000 ECV
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Nos quadros seguintes resumem-se as fichas dos contratos REMADOR Inicial.
Quadro 3 – Resumo dos contratos REMADOR (valor total dos trabalhos de Reabil./Melhorias/Urgên./Manutenção):

Ilhas

Data de Assinatura

São Nicolau
Santo Antão
Fogo
Santiago Lote 1
Santiago Lote 2
Maio

22/11/2013
22/11/2013
22/11/2013
01/07/2014
01/07/2014
08/2014

Empresa Adjudicatária

Valor Contratual no
período de 4 anos (ECV)
366.467.983
286.059.976
188.597.854
191.904.518
132.082.559
48.176.318

Monte Adriano, SA
Spencer Construção
Monte Adriano, SA
CVC, Contruções
Spencer Construções
HFN

Quadro 4 – Resumo dos custos de reabilitação dos REMADOR (crédito IDA - BM)
CONTRATOS REMADOR - REABILITAÇAO
Ilhas: Estradas

Valor da
empreitada
reabilitação
(ECV)

Valor da
fiscalizaçao
reabilitação
(ECV)

km a
reabilitar

Duração da
reabilitação
(meses)

Início dos
trabalhos

Municípios
Beneficiários

Santo Antão: Porto Novo/Ribeira da Cruz
e Selada de Alto Mira/Alto Mira

69.294.188

4.665.500

34,70 +
5,00

2,50 + 5,00

10/02/14

Porto Novo

Fogo: Cova Figueira/Mosteiros

70.732.917

6.301.000

15,3

7,0

28/02/14

São Nicolau: Ribeira Brava/Juncalinho
Maio: Circular do Maio e Ribeira D. João

245.510.876
32.189.001

8.780.000
5.455.000

21,3
45,4 + 3,0

10,0
6,0

21/02/14
10/2014

Mosteiros e
Santa Catarina
Ribeira Brava
Maio

Quadro 5 – Resumo dos custos alocados ao orçamento do FAMR (trab.melhorias, de urgênc. e de manut. corrente)

Ilha
Santo Antão
(REMADOR)
São Nicolau
(REMADOR)

Municípios
abrangidos
Todos
Todos

Maio (REMADOR)

Todos

Fogo (REMADOR)

Todos

Santiago Lote 1 – Em
fase de avaliação
(REMADOR)
Santiago Lote 2 - Em
fase de avaliação
(REMADOR)
Reabilitação e
Asfaltagem do Troço
Cabeça Carreira/Prísidio

Tipo de
Pavimento
Betão Betuminoso
e Pedra
Betão Betuminoso
e Pedra
Betão Betuminoso
e Pedra
Betão Betuminoso
e Pedra

Extensão
(km)

Valor

Data da
Assinatura
Contrato

Início das
Obras

145,8

216.765.788

22/11/2013

01/02/2014

73,8

120.957.107

22/11/2013

10/02/2014

48,4

15.987.316,

08/2014

10/2014

49,4

117.864.936

22/11/2013

11/02/2014

Todos

Betão Betuminoso

197,7

191.904.518

01/07/2014

01/08/2014

Todos

Pedra

83,3

132.082.559

01/07/2014

01/08/2014

Tarrafal

Betão Betuminoso

1,5

86.610.957

09/04/2013

12/04/2013
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II.3.2 CONTRATOS FINANCIADOS PELO FAMR
Foram assinados pelo IE alguns contratos de empreitada de reabilitação, de manutenção e de obras de
urgências em algumas estradas nas ilhas do Sal, São Vicente, Santo Antão, Boa Vista e Santiago, a
seguir indicados com financiamento do Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária:
II.3.2.1. Contratos Reabilitação, Manutenção e Urgências
Ilha do Sal:
 Acompanhamento do Contrato
Espargos/Santa Maria – 1.ª fase.

de

empreitada

de

reabilitação

da

estrada

O contrato de empreitada de reabilitação da estrada Espargos /Santa Maria, nos troços Rotunda de
Fátima/Rotunda Vila Verde/Rotunda Club One, foi assinado a 28/09/2015 e visado pelo Tribunal de
contas a 13/11/2015. O custo da obra foi orçado 146.545.995,00 ECV (IVA incluído) e em que o
financiamento era pressuposto ser através do MTDIE (Fundo do Turismo) com 70.000.000 ECV, o
FAMR com 63.093.042,00 ECV e a DGPOG (MIEM) com 13.452.953,00 ECV.
Os trabalhos tiveram o seu inicio no dia 16 de fevereiro de 2016 e previa-se uma duração de 6 meses
para a empreitada que está a cargo da empresa Armando Cunha Cunha. Devido a problemas
relacionados com o pagamento ao Empreiteiro por parte do Fundo Social de Sustentabilidade do
Turismo (co-financiador da empreitada), os trabalhos foram paralisados. Entretanto, após vários
encontros de concertação entre o IE e aquela entidade, foi celebrado um contrato-programa no valor
de 70.000.000$00 com o Ministério da Economia e Emprego, através do Fundo Social de
Sustentabilidade do Turismo para comparticipação da obra de Reabilitação da Estrada Espargos
Santa Maria – Ilha do Sal. Para o efeito foi pago um adiantamento no valor de 21.000.000$00.
Foto 7: Obra de Reabilitação estrada Espargos/S. Maria
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Ainda no âmbito da empreitada acima referida, o IE pretende em parceria com o Fundo do Turismo
executar as obras de construção duma ciclovia nos troços de estradas acima referidos bem como a
iluminação das duas rotundas e o saneamento e drenagem dum troco irregular da estrada. Para o
efeito, foi elaborado uma adenda ao contrato inicial que deverá ser rubricado a curto prazo.
 Contrato de empreitada de reabilitação da estrada Espargos/Santa Maria e
Espargos/Palmeira assinado com a empresa Armando Cunha, no valor de 2.500.000$00,
(IVA incluído) visado pelo Tribunal de Contas a 07/11/2016 e por um período de 21 dias;

 Adenda ao contrato de empreitada de reabilitação e asfaltagem da estrada
Espargos/Pedra de Lume.
O IE assinou no dia 14/03/16 uma adenda ao contrato acima referido cujo visto do Tribunal de
Contas foi atribuído no da 15/04/2016. A adenda tem como objeto o prolongamento da asfaltagem ao
Caís de Pedra de Lume e drenagem da parte de estrada. O empreiteiro foi a empresa Armando Cunha,
o valor do contrato foi de 3.691.155$00 (IVA incluído) e o prazo de execução de 30 dias;

Foto 8: Obra de execução de órgãos de drenagem na estrada Espargos/P. de Lume

 Contrato de manutenção de estradas na ilha do Sal, assinado com a empresa Sibafil, no
valor global de 11.287.250$00 (IVA incluído). O contrato foi visado pelo Tribunal de Contas
a 22/11/2016 e o período de execução é de 13 meses. Os trabalhos de manutenção irão cobrir
100% da rede viária;
20
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Ilha de São Vicente:
 Acompanhamento do Contrato para execução do acesso a estrada de Galé, na Ilha de
São Vicente.
O IE assinou um contrato e empreitada com a empresa SCI cujo objeto é a construção do
passeio na estrada Mindelo - Aeroporto de São Pedro EN1-SV-01 concretamente na zona de
Gale em São Vicente, bem como a elaboração de todos os Projectos necessários à sua
execução, por parte do Empreiteito Spencer Construção.
O contrato é financiado pelo Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária, através do Projeto
70.06.01.03.25 “Fundo Rodoviário”, na rubrica 03.01.01.06.01 Outras Construções e
Aquisições, extensão "Intervenções Pontuais e “Provisões” no valor de 12.558.040,00 (doze
milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, quarenta escudos), incluindo IVA. O prazo de
execução da Empreitada foi de 5 meses, a contar da data de consignação da Empreitada.
Foto 9: Obra de Melhoria FAMR EN1-SV-01 Mindelo – Aeroporto Cesária Evora

Para além do IE (através do FAMR), a obra de construção da Ciclovia e passeio na estrada nacional
EN1-SV-01 Mindelo-Aeroporto Cesária Évora, teve a comparticipação da CMSV (Dono da Obra),
ENAPOR, ENACOL, estando a CMSV a procura de outros financiadores para poder concluir a
mesma;
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Quadro 6: Ficha Projeto Estrada Galé

Execução do acesso a estrada de Galé
Prazo para Reabilitação

05 meses

Data de Assinatura do Contrato de Empreitada

17 de Agosto de 2015

Data de ordem de inicio dos trabalhos

15 de Setembro de 2015

Data a partir da qual conta o prazo da Obra

19 de Outubro de 2015

Data da Conclusão das Obras Contratual Previsto

15 de Julho de 2016 ( sem incluir o
Quebra mar )

DADOS FINANCEIROS
VALOR CONTRATUAL (FAMR) Construção do Passeio 2,6 Km

12.558.040,00 ECV

VALOR CONTRATUAL ( CM de São Vicente) Ciclovia

8.078.348,00 ECV

VALOR CONTRATUAL ( CM de São Vicente) Quebra Mar

16.361.334,00 ECV

VALOR GERAL

36.997.722,00 ECV

 Contrato de empreitada de reabilitação da estrada de Salamansa
O IE assinou também um contrato co a empresa SCI no valor de 6.000.000,00 incluindo IVA, e que
inclui também materiais, equipamentos, e todas as demais despesas inerentes, elaboração dos projetos
e completa execução dos trabalhos acima referenciados. O contrato foi assinado a 15/01/2016 e
visado pelo Tribunal de Contas a 16/02/2016. O valor do contrato foi de 6.000.000$00 (IVA
incluído) e o período de execução foi de 4 meses;
Foto 10: Obra de Melhoria FAMR EN3 – SA- 02 Entroncamento EN2-SV-01 Salamana
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Quadro 7: Ficha Projeto estrada Salamansa

Execução Estrada Salamansa
Prazo da Obra

5 meses

Data de Assinatura do Contrato de Empreitada

15 de Janeiro de 2016

Data de Consignação

22 de Janeiro de 2016

Data de ordem de inicio dos trabalhos

22 de Janeiro de 2016

Data prevista fim da Obra

20 de Junho de 2016
DADOS FINANCEIROS

Valor contratual (FAMR) C/IVA

6.000.000,00 ECV

 Contrato de manutenção de estradas na ilha da S. Vicente, assinado com a empresa
Spencer Construção no dia 17/11/2016 e visado pelo Tribunal de Contas a 22/11/2016. O
valor do contrato é de 12.500.000$00 (IVA incluído) e o período de execução é de 13 meses.
Os trabalhos de manutenção irão cobrir 100% da rede viária;
Foto 11: Trabalhos de manutenção corrente na estrada nacional em S. Vicente

Ilha de Santo Antão:
Contrato de empreitada de obra de urgência de passagem hidráulica em Chã de Pedras,
assinado com a empresa Elevotulion a 17/11/2016, no valor global de 9.895.672$00 (IVA incluído).
O contrato foi visado a 25/11/2016 e o período de execução é de 3 meses;
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 Contrato de empreitada de obra de urgência de Acesso a João Afonso, assinado com a
empresa Elevotulion a 17/11/2016, no valor global de 8.433.843$00 (IVA incluído). O
contrato foi visado pelo Tribunal de Contas a 25/11/2016 e o período de execução é de 3
meses;
 Contrato de empreitada de obra de urgência em Lombo Bruno, assinado com a empresa
Elevotulion 017/11/2016, no valor global de 6.855.162$00 (IVA incluído). O contrato foi
visado pelo Tribunal de Contas a 25/11/2016 e o período de execução é de 3 meses;

Ilha de Boa Vista:
 Acompanhamento do Contrato para execução dos trabalhos de iluminação da ponte de
Ribeira D´Agua.
O contrato para iluminação da ponte de Ribeira d’Água foi assinado com empresa
Elevoluition Engenharia, SA no valor de 2.912.697,00 ECV (IVA excluído), em maio de
2015 e visado pelo Tribunal de Contas a 28/10/2015. O contrato tinha a duração de 30 dias,
no entanto, devido ao problema de importação da material via marítima provocados pelas
dificuldades de transporte, os trabalhos só tiveram início em 2016.
 Contrato de manutenção na estrada Via Estruturante.
A Via Estruturante da Ilha da Boavista não vinha merecendo trabalhos de manutenção
corrente desde a sua construção em 2012 e isso provocou assoreamento nas valetas de
drenagem, o que levou o IE a intervir através da empresa Elevolution Engenharia SA,
mediante um contrato no valor de 702.104,00 ECV (IVA incluído) para fazer a limpeza da
referida estrada. O Contrato foi assinado a 06/09/2016 e visado pelo Tribunal de Contas a
27/10/2016 e o prazo de execução foi de 21 dias;
 Contrato de empreitada para melhoria da passagem hidráulica de Dique de Rabil,
Ribeira de Rabil, Espingueira e Santinha, assinado com a empresa Elevolution, no valor
global de 2.885.023$00 (IVA incluído). O contrato foi assinado em março e visado pelo
Tribunal de Contas a 06/04/2016 e o período de execução foi de 2 meses;
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 Contrato de manutenção de estradas na ilha da Boavista, assinado com a empresa
Technor, no valor global de 15.486.035$00 (IVA incluído). O contrato foi assinado no dia
06/11/2016 e visado pelo Tribunal de Contas no dia 25/11/2016 e o período de execução é de
13 meses. Os trabalhos de manutenção irão cobrir 100% da rede viária;
Foto 12: Trabalhos de manutenção estrada Sal Rei

Ilha do Santiago:
 Acompanhamento do contrato para Reabilitação da estrada de Librão
Devido às fortes chuvas que ocorreram em 2015 e que cortaram a estrada de acesso à Fonte
Lima Este, o IE assinou um contrato de empreitada com a empresa Monte Adriano para
reabilitação da referida estrada. O custo desse contrato é no valor de 21.474.951 ECV, e em
2016 o IE deu início as obras de reabilitação que terminaram em junho 2016.
 Acompanhamento do Contrato para Reabilitação da estrada de Cadeia Civil
Em 2015 foi assinado com a empresa SIBAFIL um contrato de empreitada no valor de
15.305.760 ECV, para reabilitação do troço EN3-ST-05 - Cadeia Civil - EN3-ST-03. O
referido contrato ficou concluído no primeiro trimestre de 2016.
 Acompanhamento do Contrato para Reabilitação da estrada Pico Freire
Em 2015 a estrada municipal de Pico Freire foi identificada como sendo prioritária a
necessidade de intervenção sobre a mesma, pois apresentava um estado de degradação muito
elevado ao nível do pavimento, com deformações transversais e longitudinais. Com a análise
SWOT de tráfego feita, percebeu-se que a estrada era cada vez mais procurada pelo facto de
dar acesso às localidades de Pico Freire, Manhanga, Faveta, etc, incluindo acesso à Barragem
existente na Faveta. Assim, era seguramente necessária a reabilitação da estrada existente e
nela garantir melhores condições de circulação, segurança e comodidade. Para essa
reabilitação assinou-se em 2015 um contrato com a SCI no valor de 35.000.000 ECV cujos
trabalhos tiveram início em 2015 e a sua conclusão Março de 2016.
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Foto 13: Obras de Reabilitação FAMR EM-SS-06 Pico Freire – Manhanga

 Contrato de empreitada de reabilitação da calçada do troço de estrada Trindade/São
Martinho, para execução do murro no troço de estrada Rotunda Circular/Cadeia Civil,
assinado com a empresa Sibafil, no valor de 2.950.440$00 (IVA incluído). O contrato foi
assinado a 15/01 e visado pelo Tribunal de Contas a 8/02/2016 e o período de execução foi de
45 dias;
Foto 14: Obras de Reabilitação calçada troço estrada Trindade/S. Martinho

 Contrato de empreitada de reabilitação da estrada Bacio/Tchã de Figueira/Pilão Cão,
com a empresa Sibafil, no valor de 2.875.000$00 (IVA incluído). O contrato foi assinado a
21/01 e visado pelo TC a 8/2/2016 e o período de execução dos trabalhos de 3 meses;
 Contrato de empreitada de reabilitação da estrada Achada Grande/Palha Carga/Entre
Pico de Reda, assinado com a empresa Spencer Construção, no valor de 7.000.000$00 (IVA
incluído). O contrato foi assinado a 29/02 e visado pelo TC a 7/03/2016 e o período de
execução dos trabalhos de 3 meses;
 Adenda ao contrato de reabilitação e asfaltagem da estrada Lém Ferreira/Porto da
Praia para execução de trabalhos de pintura da ciclovia da referida estrada, assinado
com a empresa Elevolution no dia 08/03/2016, no valor global de 3.589.380$00 (IVA
incluído). O contrato foi visado pelo TC a 15/04/2016 e o período de execução foi de 15 dias;
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Foto 15: Trabalhos de pintura da ciclovia estrada Lém-Ferreira/Porto da Praia

III.3.2.2. Contratos de Fiscalização
Foram assinados pelo IE alguns contratos de Fiscalização de algumas obras de empreitadas levadas a
cabo em algumas ilhas, nomeadamente:
 Contrato de Fiscalização da Reabilitação da estrada EM-SC-80 que liga a Librão,
Na sequência do contrato de Reabilitação da estrada de Librão, o IE notou da necessidade de
contratação de um gabinete de consultoria para fiscalizar a referida obra. Assim, o IE assinou
um contrato com a empresa Ripórtico Engenharia no valor de 1.984.900 ECV (IVA incluído).
O contrato foi assinado a 01/02 e visado pelo TC a 8/02 e o período de execução do contrato
foi de 3 meses;
 Contrato de Fiscalização das obras de reabilitação da estrada de Fonte Lima, assinado a
29/02/2016 com a eng.ª individual Nivana Vieira, no valor de 945.000$00;
 Contrato de fiscalização e controle da empreitada de reabilitação da estrada
Espargos/Santa Maria.
O contrato de fiscalização da estrada acima referida foi assinado a 16/02 com o eng.º
individual Daniel Reis, no valor de 1.932.000$00 (IVA incluído) por um período de 6 meses.
Com a caducidade desse contrato de 6 meses e a paralisação da empreitada, terminou a
prestação dos serviços, ficando essa tarefa de fiscalização a cargo do gestor do IE.
 Contrato de Fiscalização das Obras de Urgência na ilha de Boa Vista no âmbito da
passagem do furacão Fred foi assinado a 17/02 com o eng.º individual Nadir Frederico por um
período de 3 meses no valor de 195.000,00 ECV.
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II.3.2.3. Contratos Programas
Em 2016 foram assinados contratos programas com a maioria das câmaras municipais do país cujo
objetivo é a execução de trabalhos de urgência no quadro de prevenção das chuvas e trabalhos de
manutenção para assegurar o nível de serviços em algumas estradas nacionais e municipais. Foi
disponibilizado o montante 39.588.125,00 ECV, distribuídos conforme quadro a seguir apresentado:

Beneficiário

Montante

C. M. Mosteiros

6.676.925,00

C. M. Stª Catarina
C. M. Paúl
C. M. Rb.ª Grande

1.000.000,00
2.124.200,00
2.205.000,00
1.000.000,00

C. M. P. Novo

7.611.100,00

Santiago

S. Nicolau Brava

S. Antão

Ilha

Fogo

Quadro 8 – Contratos Programas

Objeto
Trabalhos de urgência no quadro de prevenção das
chuvas e trabalhos de manutenção
Idem
Idem
Idem
Idem
Reparação dos estragos causados pelas chuvas do mês
de setembro

C. M. Brava

2.000.000,00

Trabalhos de urgência no quadro de prevenção das
chuvas e trabalhos de manutenção

C. M. Tarrafal

2.000.000,00

Idem

C. M. Rb.ª Grande
C. M. S. Domingos
C. M. S. Lourenço Órgãos
C. M. S. Salvador Mundo
C. M. St.ª Catarina
C. M. S. Miguel
C. M. St.ª Cruz
C. M. Tarrafal

2.970.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
2.000.900,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Trinta e nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil
cento e vinte e cinco escudos

TOTAL GERAL

39.588.125,00

De ressalvar que o IE tinha rubricado a 30/09/2015 com a Câmara Municipal da Boavista um
contrato programa no valor de 576.300,00 ECV, financiada pelo FAMR e destinado a intervenções
nas estradas nacionais da Ilha e que os trabalhos não foram executados apesar dessa edilidade ter
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recebido um adiantamento de 50% para o efeito. Até ao final do ano de 2016 e apesar dos esforços do
IE junto do gabinete técnico da Camara não foi possível obter um esclarecimento obre o assunto.
Foi também celebrado um contrato-programa com o Ministério da Economia e Emprego para
atribuição de apoio financeiro no valor de 21.000.000$00 para a execução da obra de Reabilitação da
Estrada Espargos Santa Maria – Ilha do Sal.

II.3.2.4. Contratos de Assistência Técnica
O IE beneficiou da assistência técnica no âmbito da gestão rodoviária, materializado nos contratos a
seguir indicados, prestada por um Gabinete de Consultoria externo, nomeadamente CA e MD,
Consultora Internacional. Esta assistência técnica possibilitou o desenvolvimento e aquisição de
conhecimentos a nível da engenharia civil e componentes do sector rodoviário.

 Contrato de Assistência Técnica para elaboração de dossiers de concurso tipo para pequenas
empreitadas e respetivos ser/viços de Fiscalização liderada pela Dr.ª Conceição Azevedo,
incluindo o apoio às atividades de gestão e planeamento das ações de manutenção rodoviária,
no valor de 1.913.097$00 (IVA incluído). O contrato foi assinado a 10/08/2016 e o prazo de
execução foi de 3 meses;
 Contrato de Assistência técnica para fiscalização de obras de urgência com uma equipa
coordenada pela Dr.ª Conceição Azevedo, incluindo a elaboração dos termos de referência,
especificações técnicas dos materiais e procedimentos dos contratos e das adendas aos
contratos, no valor global de 1.671.070$00 (IVA incluído). O contrato foi assinado a 21/02/16
e o prazo de execução foi de 15 dias;
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II.3.3 CONTRATOS FINANCIADOS PELO TSRP
II.3.3.1. Contratos de Reabilitação e de Urgências
Ilha de Boa Vista:
 Acompanhamento do contrato de empreitada das obras de Urgência no âmbito da
passagem do furacão Fred.
O contrato acima referido foi assinado a 4/12/2015, a ordem de serviço para início dos
trabalhos só foi dada em fevereiro de 2016. A obra teve a duração de 2 meses e foi orçada em
18.085.063,65 ECV (IVA excluído). A execução esteve a cargo da empresa Elevolution;
Foto 16: Obras de construção do Phs BV após passagem do Furacão Fred

Ilha do Fogo:
 Contrato de empreitada das obras de Urgência no âmbito do furacão Fred.
Nos finais de 2016 foram assinados dois contratos com empresa Elevolution Engenharia para
reparação da cratera na Avenida de Laranjo devido a ação do Mar, no valor de 5.916.050
ECV (IVA excluído) e Trabalhos de urgência em Campanas de Cima no âmbito da passagem
do furacão Fred num montante de 5.200.058 ECV (IVA excluído); esses contratos foram
submetidos ao BM e aguarda-se o Não Objeção dos contratos.

30

Relatório de Atividades 2016

Ilha da Brava:
 Contrato de empreitada das obras de Urgência
Em 2016 foi assinado um contrato com a empresa Elevolution Engenharia para as obras de
emergência da ilha Brava, num montante de 9.715.369 CVE o projeto foi submetido ao BM e
aguarda-se o Não Objeção do contrato para trabalhos de urgência.
Ilha de Santo Antão:
 Acompanhamento do contrato de empreitada das obras de Urgência no âmbito da
passagem do furacão Fred.
O contrato acima referido foi assinado no dia 04/12/2015, no entanto a ordem de serviço para
início dos trabalhos só foi dada em fevereiro de 2016. A obra teve a duração de 2 meses, foi
orçada em 17.047.708 ECV (IVA excluído). A execução da obra esteve a cargo da empresa
Spencer Construção;
Foto 17: Obra de Urgência TSRP EN3-SA-12
Porto Novo – Ribeira da Cruz

Foto 18: Obra de Reabilitação TSRP EN3-SA-13
Ponte Sul – Tarrafal de Monte Trigo

Ilha de São Nicolau:
 Acompanhamento do contrato de empreitada das obras de Urgência no âmbito da
passagem do furacão Fred.
O contrato acima referido foi assinado no dia 04/12/2015, a ordem de serviço para início dos
trabalhos foi dada em fevereiro de 2016. A obra teve a duração de 2 meses, foi orçada em
5.946.835 ECV (IVA excluído). A execução da obra esteve a cargo da empresa Elevolution;
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 Contrato para execução de Trabalhos de urgência na estrada EN1-SN1 (Monte Gordo)
O contrato para a execução dos trabalhos de urgência acima referido foi assinado em março
de 2016 e a ordem para início dos trabalhos em 11/04/2016. A obra teve a duração de 2 meses
e foi orçada em 26.391.926 ECV (IVA excluído) e os trabalhos ficaram a cargo da empresa
Elevolution.

Ilha de Santiago:
 Acompanhamento do contrato 0-008-TSRP de empreitada das obras de Urgência no
âmbito da passagem do furacão Fred, Lote ST-01
O contrato acima referido foi assinado no dia 04/12/2015, no entanto a ordem de serviço para
início dos trabalhos só foi dada em janeiro de 2016. A obra teve a duração de 2,5 meses, foi
orçada em 84.325.045,60 ECV (IVA excluído). A execução da obra esteve a cargo da
empresa CVC. O objetivo é execução de obras de urgências em algumas estradas asfaltadas
na ilha de Santiago, nomeadamente: EN1-ST-01( Praia/Tarrafal); EN1-ST-03 (Órgãos /Pedra
Badejo); EN1-ST-02 (Variante/Calheta); EN3-ST-21 (Fonte Lima/João Bernardo; EN3-ST-01
(Praia/São Francisco);
Foto 19: Obra de Urgência TSRP EN1-ST-01 Praia – Assomada

 Acompanhamento do contrato n. 0-008-TSRP de empreitada das obras de Urgência no
âmbito da passagem do furacão Fred, Lote ST-02
O contrato acima referido foi assinado no dia 04/12/2015, a ordem de serviço para início dos
trabalhos foi dada em dezembro de 2015. A obra teve a duração de 2 meses, foi orçada em
6.378.925 ECV (IVA excluído). A execução da obra esteve a cargo da empresa SCI.
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 Acompanhamento do contrato n. 0-013-TSRP de empreitada das obras de Urgência em
Fonte Lima
O contrato acima referido foi assinado em março de 2016 e a ordem de serviço foi dada em
25/04/2016. A obra teve a duração de 4 meses, foi orçada em 32.369.956,15 ECV (IVA
excluído). A execução da obra esteve a cargo da empresa CVC, Construções.

III.3.3.2. Contratos de Fiscalização
 Contrato de Fiscalização das obras de reabilitação de cinco estradas na ilha de Santiago,
assinado a 30/12/2015 com a eng.ª individual Nivana Vieira, no valor de 1.260.000$00. O
contrato teve inicio a 01/01/2017 e terminou a 30/04/2016.
/

II.3.3.3. Contrato de Assistência Técnica
 Adenda ao contrato n.º TSRP – 020 assinado a 19/01/2015, cujo objeto é o suporte técnico na
planificação e gestão rodoviária, conclusão do plano anual de contagem de tráfego e
continuação da formação dos quadros técnicos do IE, no valor global de 90.910 Euro. A
adenda foi assinada a 23/02/2016 e o término a 18/07/2016;
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II.4

ACOMPANHAMENTO OUTRAS OBRAS/PROJETOS

 Acompanhamento do Projeto de Desenvolvimento do Sistema de Transporte e
Distribuição de Eletricidade em Seis Ilhas de Cabo Verde.
Durante 2016, o IE fez o acompanhamento das obras referente ao projeto acima referido executadas
nas estradas nacionais em seis ilhas de Cabo Verde, nomeadamente: Sal. Maio, Santo Antão, São
Vicente, Fogo e Santiago. O projeto visa desenvolver o sistema de transporte de energia nas ilhas de
Cabo Verde cuja distribuição passa pelas principais redes rodoviárias dessas 6 ilhas acima
referenciadas.

 Elaboração do dossier de concurso para execução da estrada nacional EN3-MA-03
O IE, a pedido da Câmara Municipal do Maio, elaborou do dossier de concurso destinado a execução
da estrada nacional EN3-MA-03 que devera ser financiado pela SDTIBM. Neste particular falta
somente elaborar o mapa de quantidades do dossier que devera ser feito após um levantamento
topográfico por parte da edilidade local.
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II.5

PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS RELACIONADOS COM A
ÁREA TÉCNICA

 Falta de equipamentos para levantamentos georreferenciados das EN, com todos os seus
ativos;
 Falta de apoio dos agentes policiais na fiscalização dos infratores (que provocam queda de
materiais na estrada)
 Necessidade de classificações de algumas Estradas no atual PRN;
 Disponibilidade financeira insuficiente para fazer face a cobertura de toda a rede rodoviária
no âmbito de manutenção corrente bem como fraca capacidade financeira para fazer face a
obras de urgências;
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ACTIVIDADES FINANCEIRAS

III

III.1

ORÇAMENTO
TESOURO

DE

FUNCIONAMENTO

FINANCIADO

PELO

O orçamento de funcionamento (despesas correntes), aprovado pelo Tesouro em agosto de 2016 foi
de 32.506.251, sendo 31.114.172 após deduções do cativo. A execução global foi no valor de
26.200.319$00, sendo 21.583.058$00 referente a custos com o pessoal e 4.617.261$00 referente a
aquisição de Bens e Serviços.

O montante (26.200.319$00) executado e pago representa uma taxa de execução orçamental de 84,2%
dos 31.114.172$00 do orçamento líquido anual.

O saldo orçamental é de 6.305.932$00 relativamente ao orçamento bruto e de 4.913.853$00
relativamente ao líquido.

Para corrigir alguns défices, no decorrer da execução orçamental foram feitas as seguintes
transferências inter-rubricas:


20.000$00 (vinte mil escudos) da rubrica “02.02.02.01.03.01 Assistência Técnica-Residentes
“para a rubrica “02.02.02.01.02 Honorários”;



85.000$00 (oitenta e cinco mil escudos) da rubrica “02.02.02.01.03.01 Assistência TécnicaResidentes “para a rubrica 02.02.02.00.03 Comunicações;



40.000$00 (quarenta mil escudos) da rubrica “02.02.02.01.00 Vigilância e Segurança para a
rubrica” 02.02.02.00.03 Comunicações;



40.000$00 (quarenta mil escudos) da rubrica “02.02.02.01.01 Limpeza, Higiene e Conforto”
02.02.02.00.03 Comunicações;



5.000$00 (cinco mil escudos) da rubrica “02.02.02.00.05 Água” para a rubrica 02.08.01
Seguros;
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Gráfico 2 - Despesas de funcionamento financiado pelo Tesouro
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III.2

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO FINANCIADO PELO FAMR

O Orçamento de Funcionamento (despesas correntes) financiado pelo FAMR foi de 30.549.900.
A execução global foi de 12.835.978$00 o que representa 42% do orçamento sendo, 7.311.758$00
referente a Aquisição de Bens e Serviços e 5.524.220$00 referente a custos com pessoal contratado.
Para suportar os custos com as obras de urgências decorrente dos danos provocados pelas chuvas de
setembro, nas ilhas de Stº Antão e S. Nicolau, recorreu-se a transferências inter-rubricas sendo:


7000.000$00 (sete milhões) da rubrica “02.02.02.01.03.01 Assistência Técnica – Residente
para a rubrica 03.01.01.01.06.01Outras Construções e Aquisições;



3.386.903$00 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil e novecentos e três escudos) da
rubrica “02.02.02.01.03.02 Assistência Técnica – Não Residente para a rubrica
03.01.01.01.06.01Outras Construções e Aquisições.

A fraca taxa de execução, deve-se sobretudo ao não pagamento da renda do edifício onde se encontra
instalado o IE, com base na proposta de isenção enviado a Direção Geral do Património, embora, sem
qualquer despacho oficial. Outro motivo, deve-se ao fato de se ter previsto prestação de serviços em
que não foram executados, priorizando as obras de urgências acima referidas.
Gráfico 3 - Despesas de funcionamento financiado pelo FAMR
Despesa com
Pessoal
5.524.250,00
Aquisição de
Bens e Serviços
7.311.758,00

Orçamento
Inicial
30.549.900,00
Orçamento Inicial

Aquisição de Bens e Serviços

Despesa com Pessoal
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III.3

RECEITA PRÓPRIA
III.3.1 RECEITAS ARRECADAS

O Instituto de estradas previu para o ano de 2016, arrecadação de receita própria no valor de
4.000.000$00. Tendo arrecado, no entanto, o valor global de 2.083.250$00, sendo:


1.043.250$00 Proveniente da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo no âmbito de
abertura de valas na servidão rodoviária – Ilha de Santiago;



120.000$00 Proveniente da cobrança de taxa de licenciamentos e ocupação de subsolo– Ilha
de Boa Vista;



20.000$00 Proveniente da taxa pela ocupação do subsolo para abertura de valas na servidão
Rodoviária -Ilha de S. Vicente;



840.000$00 Proveniente da venda de dossier no âmbito dos trabalhos de reparação de estradas
Nacionais na Ilha de Santo Antão Norte e Sul Lote 1 e 2.



60.000$00 no âmbito de venda de dossiês de concurso para as obras de urgência na estrada
Fonte Lima - Ilha de Santiago. O montante foi depositado na conta do IE, junto à Caixa
Económica.

Em janeiro do ano em referência, foi transferido da conta do FAMR para a conta do IE junto ao
Tesouro, o montante de 666.078$00 referente a taxas cobradas em 2015, perfazendo o montante de
2.689.328$00.
Gráfico 4 - Receitas arrecadadas durante o ano

Tra ns fere ncia
Fa mr(cobranças de
ta xa s de 2015);
666.078,00

Ve ndas de
dos siêr;
840.000,00

Sa l do junto ao
Te s ouro;
2.689.328,00

Cobra nça de
ta xa I lha de
Sa ntiago;
1.043.250,00
Cobra nça de taxa Ilha
de S.Vi cente;
20.000,00

Cobra nça de taxa Ilha
de Boa Vista;
120.000,00
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III.3.2 CONTA IE JUNTO A CAIXA ECONÓMICA
No que se refere a conta nº 11039424 do IE junto a Caixa Económica, o saldo inicial foi de
68.621$30. Foi depositado nessa conta o montante de 60.000$00 referente a venda de dossiês de
concurso para as obras de urgência na estrada Fonte Lima - Ilha de Santiago, perfazendo o montante
de 128.621$30.

III.3.2.1. Despesas Correntes Efetuadas com Receita Própria junto à CECV
Mediante autorização do senhor Presidente cessante do IE, realizou-se despesas correntes no valor
global de 128.584$00 das quais:
 43.188$00: São despesas com Deslocações e estadias dos técnicos do IE;
 7.736$00: Despesas com conservação e reparação (2 impressoras e compras de Cabo UPT);
 19.060 $00: com as despesas de representação;
 37.600$00: Pagamento de um mês de honorário ao condutor (regime de prestação de serviço);
 20.000$00: com donativos concedidos à Delegação Praia do Minist. Educação e Desporto;
 1.000$00: Compra de um livro (Coletânea).

Gráfico 5 - Resumo das despesas efetuadas com receita própria junto à CECV
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O montante global das despesas correntes do Tesouro, mais as despesas correntes do FAMR, mais as
despesas efetuadas com receita própria ascendeu a 39.164.881$00.

O IE recebeu da Garantia - Companhia de Seguros de Cabo Verde, um cheque no valor de
410.576$00 referente a indeminização pelos danos patrimoniais causados no âmbito do
acidente de viação ocorrido na localidade de S. Lourenço dos Órgãos. O referido cheque foi
endossado à Empresa CVC- Construções de Cabo Verde para o pagamento de parcela da
fatura de reparação dos danos patrimoniais acima mencionado.
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III.4

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DO IE
III.4.1 CONTRATOS
FINANCIADOS
PELO
FAMR
REABILITAÇÃO, URGÊNCIA E DE FISCALIZAÇÃO)

(MANUTENÇÃO,

II.4.1.1. Contratos Celebrados em 2014
Em 2014, o Instituto de Estradas celebrou um contrato com a empresa Armando Cunha, S.A no valor
de 44.867.250$00 para a execução da Empreitada de Reabilitação e Asfaltagem do troço de estrada
Hospital do Sal – Casa Faru na estrada Municipal Espargos – Pedra de Lume.
Do Montante contratual 39.867.250$00 foi financiado pelo FAMR e 5.000.000$00 financiado pela
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea – S.A.
No âmbito desse contrato, houve trabalhos à mais no valor de 3.691.155$00 sendo, 1.725.345$00 pela
extensão de Asfaltagem ao Cais de Pedra de Lume e 1.965.810$00 para órgãos de drenagem no
referido troço e reabilitação dos já existentes. O referido montante foi pago em 2016.

II.4.1.2. Contratos celebrados em 2015
Em 2015, o IE celebrou contratos com o objetivo de assegurar a gestão e manutenção de estradas
nacionais e executar obras de urgências não contempladas no projeto REMADOR no valor de
246.209.857$00 do qual, 20.096.818$00 é co- financiado pela Enapor no âmbito de Reabilitação e
Asfaltagem da estrada Lém Ferreira – Porto da Praia.
Transitou para o ano de 2016, uma divida no valor de 147.040.648$00 mais 436.905$00
correspondente ao valor do IVA acrescido ao montante contratual no âmbito da empreitada para
Instalação de Iluminação da Nova Ponte de Ribeira D`Água na Ilha de Boavista, que por erro de
interpretação de uma das cláusulas do contrato, não tinha sido considerado.

Em 2016, foi assinado uma adenda com a empresa Elevolution, Engenharia no valor de 3.589.380$00
para a execução de trabalhos de pintura da CICLOVIA no âmbito do contrato de empreitada de
Reabilitação e Asfaltagem da estrada Lém Ferreira – Porto da Praia.
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Mediante uma nota explicativa do senhor presidente cessante, foi contemplado Trabalhos à mais no
âmbito do contrato de construção da estrada Librão – Município de Santa Catarina, no valor de 2.463.
735$00, perfazendo o montante total líquido a pagar em 153.530.668$00.
Quadro 9 – Contratos Assinados em 2015 e pagos em 2016

EMPRESA

ESTRADA/SERVIÇO

MONTANTE
CONTRATUAL/
ADENDA

SALDO
TRANSITADO/
ADENDAS

MONTANTE
PAGO EM 2016

Estrada S. Martinho
SUBTOTAL

15.305.760,00
15.305.760,00

8.329.471
8.329.471

8.293.412
8.293.412

19.129.011
3.589.380

19.129.011
3.589.380

5.096.815

5.051.588

45.227

23.845.720

92.966

Elevolution –
Engenharia,S
A

Reabilitação e
Asfaltagem da Estrada
Lém Ferreira- Porto da
Praia

76.997.349

Elevolution –
Engenharia,S
A

Construção da estrada
em Santa Catarina Librão
– Ilha Santiago

21.474.951

Elevolution –
Engenharia,S
A

Iluminação ao longo do
Tabuleiro da Nova Ponte
de Ribeira D`Água Boavista

Spencer
Construções &
Imobiliaria SCI

Construção do passeio na
estrada Mindelo –
Aeroporto de S. Pedro
Galé – Ilha de S. Vicente

Spencer
Construções e
Imobiliaria SCI

Empreitada de
Reabilitação da estrada
Pico Freire - Manhanga

Armando
Cunha, Cabo
Verde, SA

Empreitade de
Reabilitação e
Asfaltagem das estradas
–Rotunda de Fátima –
Rotunda Vila Verde e
Club One

TOTAL

SALDO
CONTRATUAL

36.059
36.059

21.474.951
2.463.735

3.349.602

3.349.602

3.349.602

0

12.558.040

4.004.661

3.987.323$00

17.338

35.000.000

23.000.000

22.900.433

99.567

63.093.042

63.093.042

63.082.949,00

10.093

227.778.744

153.530.668

153.229.418

301.250
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Do montante pago (153.229.418$00), 148.177.830$00 foi pago pelo FAMR e 5.051.588$00 foi pago
pela Enapor. Ficou o remanescente no valor de 301.250$00, sendo, 47.227$00, correspondente a
diferença de 0,5% sobre a adenda da Enapor no valor 5.096.815$00 em que foi considerado a taxa do
IVA 15,5% em 2015, e a fatura foi emitida em 2016 com a taxa de 15%.

II.4.1.3. Contratos Celebrados em 2016

a) Contratos de Empreitada e Fiscalização
A semelhança do ano passado, o IE celebrou contratos com o objetivo de assegurar a gestão e
manutenção de estradas nacionais e executar obras de urgência nas estradas não contempladas no
projeto REMADOR.
Quadro 10 – Contratos Empreitada e Fiscalização

EMPRESA/
INDIVIDUAL
SIBAFIL
SIBAFIL

ILHA/ESTRADA/
TRABALHO
Estrada Trindade – S. Martinho
Estrada – Tchã de Figueira –
Pilão Cão

REPÓRTICO –
Fiscalização da empreitada de
ENGENHARIA
Reabilitação da estrada Librão
CABO VERDE
SPENCER
Estrada que liga Salamança – S.
CONSTRUÇÕES &
Vicente
IMOBILIÁRIA
Fiscalização da empreitada de
DANIEL RAMOS
Reabilitação – das Duas
DOS REIS
Passagens – Santa Maria
Fiscalização da empreitada de
NADIR LEILINHO
Obras de urgência nas duas
SILVA NUNES
passagens hidráulicas –
FREDERICO
Boavista
Fiscalização das obras de
CA+MD,
Urgência
CONSULTORIA
E elaboração dos Termos de
INTERN.LDA.
referência
SPENCER
Reabilitação da estrada –
CONSTRUÇÕES &
Achada Grande-Palha Carga
IMOBILIÁRIA
ELEVOLUTIONTrabalhos de Melhoria - nas
ENGENHARIApassagens Hidráulicas -Boavista
LDA.
NIVANA DE
Fiscalização da empreitada de

MONTANTE
MONTANTE
SALDO
CONTRATUAL PAGO EM 2016 CONTRATUAL
2.950.440
2.950.440
0
2.875.000

2.875.000

0

1.984.900

1.984.900

0

6.000.000

6.000.000

0

1.932.000

1.932.000

0

195.000

195.000

0

1.671.066

1.671.066

0

7.000.000

6.781.738

218.262

2.885.023

2.885.023

0

945.000

945.000

0
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FÁTIMA PEREIRA
VARELA VIEIRA
ARMANDO
CUNHA
ELEVOLUTIONENGENHARIALDA.
ARMANDO
CUNHA

ELEVOLUTIONENGENHARIALDA.
ELEVOLUTIONENGENHARIALDA.
ELEVOLUTIONENGENHARIALDA.
TOTAL

Reabilitação da estrada Fonte
Lima
Empreitada de
Concepção/Construção da Via
de acesso ao Complexo
Educativo de Santa Maria – Ilha
do Sal

5.000.000

5.000.000

0

702.104

702.104

0

2.500.000

0

2.500.000

9.895.672

9.895.672

0

Urgência de Acesso ao Lombo
bruno - Santo Antão

6.855.162

6.855.162

0

Urgência de Acesso a João
Afonso - Santo Antão

8.433.843

8.433.843

0

61.825.210

59.106.949

2.718.982

Empreitada de limpeza de
drenagem – Ilha de Boavista
Empreitada de reparação das
faixas de rodagem nas estradas
EN1 - SL - 01 e EN1 - SL - 02
- Espargos Santa Maria
Obras de urgência -passagem
hidráulica em Chã de Pedras Santo Antão

b) Contratos de Manutenção Corrente
No decorrer do ano em referencia, foram celebrados contratos para a manutenção corrente nas estradas
nacionais das Ilhas de São Vicente, Sal e Boavista no valor global de 39.273.285, sendo:
 Para a manutenção das estradas nacionais da Ilha de S. Vicente, foi assinado um contrato com
a empresa Spencer Construções & Imobiliaria no valor de 12.500.00$00 por um período de
13 meses. Foi pago o adiantamento no valor de 961.539$00.
 Para a manutenção das estradas nacionais da Ilha do Sal, foi assinado um contrato com a
empresa SIBAFIL no valor de 11.287.250$00 também por um período de 13 meses. No
âmbito deste contrato foi pago o adiantamento no valor de 868.250$00.
 Para a manutenção das estradas nacionais da Ilha de Boavista, foi assinado um contrato com a
empresa Technor,Lda no valor de 15.486.035$00, igualmente por 13 meses. Foi pago o
adiantamento no valor de 1.191.234$00.
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III.4.2 CONTRATO REMADOR
Em 2013, foram assinados contratos para as Obras de Manutenção, Reabilitação, Melhoria e de
Urgências nas estradas nacionais para as Ilhas de Santo Antão, São Nicolau e Fogo e em 2014, foram
assinados para as Ilhas de Santiago e maio.
No âmbito deste mesmo projeto, em 2015, foram assinadas Adendas para a Reabilitação e manutenção
das estradas Ponto Sul – Campo Redondo – Tarrafal de Monte Trigo em Santo Antão, Carriçal – S.
Nicolau, Anel superior do Fogo – Figueira de Pavão – Campanas de Cima Ilha do Fogo e Pico – Leão
– Ponta Talho Igreja em Santiago.
Quadro 11 – Contratos Remador
ILHA

EMPRESA

TIPO DE TRABALHO

MONTANTE

MONTANTE

CONTRATUAL

PAGO 2016

MANUTENÇÃO

55.464.880

ADENDA

83.628.000

SUBTOTAL

139.092.880

MELHORIA

41.018.271

URGÊNCIA

21.381.785

REABILITAÇÃO

70.732.917

ADENDA

59.490.208

REMADOR-

SUBTOTAL

130.223.125

FOGO

TOTAL MA

188.597.854

FISCALIZAÇÃO TSRP

6.301.000

0,00

ADENDA TSRP

6.283.000

0,00

FISCALIZAÇÃO FAMR

4.988.445

0,00

TOTAL NORVIA

17.572.445

0,00

TOTAL REMADOR FOGO

349.288.507

54.715.422

MANUTENÇÃO

74.505.313

ADENDA

10.639.200

SUBTOTAL

85.144.513

MELHORIA

27.694.117

ELEVOLUTION
ENGENHARIA

38.104.564

4.032.810

12.578.048

54.715.422

NORVIA

REMADOR ELEVOLUTION
S.NICOLAU

ENGENHARIA

22.797.132

9.163.718
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URGÊNCIA

18.757.677

REABILITAÇÃO

245.510.876

ADENDA

73.960.792

SUBTOTAL

319.471.668

TOTAL MA

451.067.975

FISCALIZAÇÃO

8.780.000

ADENDA

6.146.000

SUBTOTAL

14.926.000

0,0
0,00

31.960.850

0,00
REPÓRTICO

TOTAL REMADOR S.NICOLAU

465.993.975

MANUTENÇÃO

171.043.118

ADENDA

28.182.000

SUBTOTAL

199.225.118

MELHORIA

20.093.352

5.024.000

URGÊNCIA

25.629.319

14.346.001

REABILITAÇÃO

69.294.188

REMADOR-

ADENDA

119.400.000

S.ANTÃO

SUBTOTAL

188.694.188

TOTAL SP

433.641.977

FISCALIZAÇÃO

4.666.500$00

ADENDA

5.600.000

SUBTOTAL

10.266.500

TOTAL REMADOR S.ANTÃO

443.908.476

109.390.453

MANUTENÇÃO

15.987.316

3.425.850

REABILITAÇÃO

32.189.001

0,00

HIDRAÚLICA

9.196.591

0,00

SUBTOTAL - HFN

57.372.908

3.425.850

5.455.000

0,00

ADENDA FAMR

2.538.690

0,00

SUBTOTAL NORVIA

7.993.690

0,00

SPENCER
CONSTRUÇÕES

TÉCNICA &
CONSULTORIA

HFN
ENGENHARIA
REMADORMAIO

31.960.850

48.870.003

41.150.449

0,00

ADENDA- CONT PASSA

FISCALIZAÇÃO
NORVIA
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TOTAL REMADOR MAIO

CVC –

65.366.598

3.425.850

MANUTENÇÃO

145.955.746

31.677.646

MELHORIA

21.809.806

13.055.871

REMADOR- CONSTRUÇÕES
SANTIAGO-

DE CABO

URGÊNCIA

18.140.503

9.287.919

ST-01

VERDE

REABILITAÇÃO

5.998.463

5.998.463

TOTAL CVC

191.904.518

60.019.899

MANUTENÇÃO

66.551.314

ADENDA

12.595.005

SUBTOTAL

79.146.319

MELHORIA

30.753.215

12.317.618

URGÊNCIA

24.799.845

6.411.230

REABILITAÇÃO

9.978.185

7.506.576

TOTAL SC

144.677.564

48.901.576

1.661.139.638

308.414.050

REMADORSANTIAGOST-02

22.666.152

SPENCER
CONSTRUÇÕES

TOTAL GERAL

O montante contratual global REMADOR mais as Adendas para as cinco Ilhas em referência é
de 1.661.139.638$00 sendo, 944.791.466$00 financiado pelo FAMR e 716.348.172$00
financiado pelo Banco Mundial.
No âmbito desses contratos, foi pago o montante global de 308.414.050$00 sendo,
254.685.553$00 pelo FAMR e 53.728.497$00 pelo TSRP.
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III.4.3 CONTRATOS FINANCIADO PELO BANCO MUNDIAL - (TSRP) - 2016

No âmbito da tempestade FRED que assolou o país em setembro de 2015 provocando vários estragos,
celebrou-se contratos com empresas de empreitadas e de fiscalização no valor de 134.719.716$00 para
reposição de normalidade nas estradas e ou vias de acesso conforme o quadro a baixo:
Quadro 12 – Contratos financiados pelo TSRP
EMPRESA/
INDIVIDUAL
EVOLUTION
ENGENHARIA SA
EVOLUTION,
ENGENHARIA SA
SPENCER
CONSTRUÇÕES &
IMOBILIÁRIA
CVC. CONSTRUÇÕES
DE CABO VERDE
SPENCER
CONSTRUÇÕES &
IMOBILIÁRIA
TÉCNICA
CONSULTORIA
NIVANA DE FÁTIMA
PEREIRA
TOTAL

ILHA/ESTRADA

MONTANTE
CONTRATUAL

MONTANTE PAGO
EM 2016

SALDO
CONTRATUAL

BOAVISTA

18.084.204

18.084.204

0

S.NICOLAU

5.946.836

5.946.836

0

SANTIAGO ST- 02

6.378.925

6.335.550

43.375

SANTIAGO ST -01

84.325.046

83.044.203

1.280.843

SANTO ANTÃO

17.047.708

17.047.708

0

SANTO ANTÃO
(FISCALIZAÇÃO)

1.677.000

1.677.000

0

SANTIAGO ST-01

1.260.000

1.260.000

0

134.719.719

133.395.501

1.324.218

 Contrato com a empresa Elevolution Engenharia, SA para a execução de trabalhos de urgência,
no valor de 26.391.926,15 no âmbito de desmoronamento ocorrido na estrada EN1 – SN-1no
PK 15+500 – Monte Gordo na Ilha de S. Nicolau. O montante foi pago na totalidade.
 Contrato com a empresa CVC, Construções de Cabo Verde no valor de 32.369.956,15 para
Obras de Urgência na estrada EN3 – ST – 21, no PK 0+300 – Fonte Lima na Ilha de
Santiago. Foi pago o montante de 32.369.918$00.

 Contrato com a empresa Elevolution Engenharia, SA no valor de 5.916.050$00 para a
execução de obras de urgência na Avenida de Laranjo – Mosteiros – Ilha do Fogo;

 Contrato com a empresa Elevolution Engenharia, SA no valor de 5.200.058$00 para a
execução de obras de urgência na estrada Campanas de Cima – Ribeira Filipe – Ilha do
Fogo no âmbito dos estragos provocados pelo Furacão Fred.
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III.4.4 CONTRATOS PROGRAMA

III.4.4.1. Contratos Programa Celebrados em 2015
Em 2015, foram assinados contrato programa com diferentes Câmaras Municipais no valor de
43.300.917$00 e transitou para o ano de 2016, dívida no valor de 9.302.172$00 montante conforme o
quadro IV:
Quadro 13 – Contratos Programas assinados em 2015

CÂMARAS
Câmara Municipal de S. Lourenço dos

SALDO
TRANSITADO

MONTANTE

SALDO

PAGO EM 2016 CONTRATUAL

1.500.000

1.500.000

0,0

Câmara Municipal de Tarrafal - Santiago

1.000.000

1.000.000

0,0

Câmara Municipal de S. Miguel - Santiago

1.000.000

1.000.000

0,0

Câmara Municipal dos Mosteiros

900.000

900.000

0,0

Câmara Municipal de S. Filipe - Fogo

695.218

0,0

695.219

Câmara Municipal de S. Filipe - Fogo

918.802

0,0

918.803

Câmara Municipal do Porto Novo

1.000.000

1.000.000

0,0

Câmara Municipal do Paul

1.000.000

1.000.000

0,0

1.000.000

1.000.000

0,0

288.150

0,0

288.150

9.302.172

7.400.000

1.902.172

Órgãos

Câmara Municipal de Ribeira Grande – S.
Antão
Câmara Municipal de Boavista
TOTAL

Durante o corrente ano, foi pago o montante de 7.400.000$00, ficando um remanescente no valor de
1.902.172$00 que será desembolsado mediante apresentação dos justificativos dos trabalhos
realizados e os respetivos relatórios.
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III.4.4.2. Contratos Programa Celebrados em 2016
Quadro 14 – Contratos Programas assinados em 2016
VALOR

MONTANTE

SALDO

CONTRATUAL

PAGO EM 2016

CONTRATUAL

Câmara Municipal de S. Catarina-Santiago

2.000.000

1.000.000

1.000.000

Câmara Municipal de S. Domingos

2.000.000

1.000.000

1.000.000

Câmara Municipal de Tarrafal - Santiago

1.000.000

500.000

500.000

Câmara Municipal de Santa Cruz

1.500.000

1.500.000

0,00

Câmara Municipal de R. Grande - Santiago

2.970.000

1.485.000

1.485.000

Câmara Municipal de São Miguel

2.000.000

2.000.000

0,0

Câmara Municipal de S. L. dos Órgãos

1.500.000

1.500.000

0,00

Câmara Municipal de S. Salvador do Mundo

2.000.900

1.000.450

1.000.450

Câmara Municipal de Santa Catarina -Fogo

1.000.000

500.000

500.000

Câmara Municipal dos Mosteiros

6.676.925

6.676.925

0,00

Câmara Municipal de Brava

2.000.000

2.000.000

0,00

Câmara Municipal de Porto Novo – S. Antão

1.000.000

1.000.000

0,00

Câmara Municipal de Paul – Santo Antão

2.124.200

2.124.200

0,00

Câmara Municipal de R. Grande - S. Antão

2.205.000

2.205.000

0,00

Câmara Municipal de Tarrafal - São Nicolau

2.000.000

2.000.000

0,00

Câmara Municipal de Porto Novo – S.Antão

7.611.100

7.611.100

0,00

39.588.125

34.102.675

5.485.450

CÂMARAS

TOTAL

III.4.4.3. Contrato programa celebrado com MEE
Foi celebrado um contrato-programa no valor de 70.000.000$00 com o Ministério da Economia e
Emprego, através do Fundo Social de Sustentabilidade do Turismo para comparticipação da obra de
Reabilitação da Estrada Espargos Santa Maria – Ilha do Sal. Para o efeito foi pago um adiantamento
no valor de 21.000.000$00. O montante foi pago através do Tesouro.
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III.5

PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTO RELACIONADO COM A ÁREA
FINANCEIRA



Inexistência de um Fundo de Maneio

O IE não dispõe de um Fundo de Maneio para realização de despesas de pequeno montante, devido a
limitações impostas pela Direção Geral do Tesouro, apesar dela estar prevista no art.º 19.º dos
Estatutos do IE, aprovado pelo Decreto-regulamentar n.º 3/2016, de 28 de março.
Essa situação tem causado alguns constrangimentos para a instituição no que toca a rápida satisfação
das necessidades decorrentes do funcionamento dos serviços, pelo que urge resolver este problema.



Elevados custos com as despesas de Deslocações

O Instituto de Estradas faz a gestão e manutenção de toda a rede rodoviária do país distribuídas elas 9
ilhas habitadas. São cerca de 1113 km de estradas nacionais sob gestão do IE o que pressupõe a
deslocação permanente dos técnicos para todas as ilhas para efetivação dessa gestão.
Ora, essa deslocação permanente tem acarretado elevados custos para o IE e a verba que tem sido
aprovado dentro da rúbrica deslocações e estadias no orçamento de funcionamento do IE financiado
pela DGT e disponibilizado em duodécimos não tem conseguido cobrir todas essas despesas pelo que
o IE tem recorrido ao orçamento de funcionamento financiado pelo FAMR. Sucede que no primeiro
trimestre de 2014, devido a elevado gastos nesta rúbrica, o IE teve que recorrer as suas receitas
próprias para fazer face a estas despesas.
Considerando algumas imposições que a DGT tem imposto no acesso às verbas provenientes de
Receitas Próprias é necessário o aumento das verbas constante para fazer face a estas despesas nos
anos vindouros.
O gráfico a seguir ilustra as despesas de deslocações do IE efetuadas durante 2016 (janeiro a maio e
junho a dezembro) com recurso a verba da DGT, do FAMR e das Receitas Próprias.
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Gráfico 6: Custos com Deslocações e estadias de janeiro a maio

Gráfico 7: Custos com Deslocações e estadias de junho a dezembro
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Elevados custos com as despesas com conservação e reparação das viaturas

O IE dispõe de uma frota constituída por 4 viaturas, tendo sido duas adquiridas em 2004, uma em
2005 e a outra de 2012. Ora, essas viaturas têm servido o IE na sua atividade de gestão e fiscalização
das estradas nacionais na ilha de Santiago durante todos esses anos.
Sucede que com o decorrer dos anos, algumas das viaturas do IE tem vindo a deteriorarem-se e a
tornarem-se obsoletas devido ao desgaste com o tempo, agravado com fato de as mesmas terem
quase que diariamente serem sujeitas a deslocações ao interior de Santiago, percorrendo algumas
estradas íngremes da Ilha.
Devido a este desgaste, tem-se notado o aumento com os custos de conservação e reparação das
mesmas e, particularmente, em 2016 o IE teve que recorrer a receitas próprias para cobrir esses
custos.
Os gráficos a seguir apresentados ilustram os custos com a reparação e conservação das viaturas em
2016, o que indica a necessidade de renovação/substituição de parte dessa frota.
Em 2016 o IE encetou contatos com a Direção Geral do Património e Contabilidade Pública
(DGPCP) para analisar a possibilidade de troca ou alienação dessas viaturas ao que foi informado que
a DGPCP não tem disponível viaturas em condições melhores para afetação ao IE e foi sugerida a
opção de aquisição por leasing, o qual obedece alguns procedimentos.
O assunto foi levado a reunião do Conselho Diretivo, mas não foi tomada nenhuma decisão sobre a
mesma.

Gráfico 8: Custos com Reparação e conservação de viatura de janeiro a maio
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Gráfico 9: Custos com Reparação e conservação de viatura de junho a dezembro



Custos com o consumo de Combustíveis

Gráfico 10: Custos com Combustível de janeiro a maio

Neste período (janeiro/Maio- 2016) os custos foram significativos.
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Gráfico 11: Custos com Combustível de junho a dezembro

Embora os dados apontam para a diminuição do consumo durante este período (junho/dezembro),
ainda assim, os custos verificados recomendam que se adotem medidas convindo maior rigor nos
gastos com combustíveis, muito embora as despesas se justificam pelas necessidades de desenvolver
ações no terreno aos quais, durante o semestre, registaram algum incremento, em virtude do
programa levado a cabo.
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IV

IV.1

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REC. HUMANOS

CARATERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS DO IE

Durante o ano 2016, a gestão das atividades administrativas e de RH foi feita no sentido de
proporcionar a área administrativa e dos RH boa organização e as melhores condições de trabalho em
termos de gestão, logística, ambientais, psicológicos e de motivação. Mas, também foi 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.
Os gráficos a seguir mostram as caraterísticas dos recursos humanos em atividade no período de
referência deste relatório:
Gráfico 12 : Nível de escolaridade por sexo

Gráfico 13: Função por Área/Departamento
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A Fonte de Financiamento das Despesas com o Pessoal do IE advém da Direção Geral do Tesouro e
do Projeto “Fundo Autónomo”, conforme se ilustra no gráfico a seguir apresentado;
Gráfico 14: Fonte de financiamento das despesas com o pessoal do IE

O IE conta neste momento com 8 (oito) técnicos pagos através do Orçamento de Funcionamento
financiado pela DGT e 6 (seis) técnicos pagos através do Orçamento de Funcionamento do IE
financiado pelo Projeto de Investimento “Fundo Rodoviário”. De referir que um dos técnicos pagos
pela DGT recebia anteriormente pelo Projeto, mas em julho de 2015, o IE solicitou à DGT a
transferência dessa despesa do centro de custos do Projeto “Fundo Rodoviário” para o centro de
custos da DGT tendo isso merecido aval positivo.
O vínculo com o pessoal do IE foi feito mediante contratos de trabalhos; uns por tempo
Indeterminado e outros por tempo determinado. Os contratos por Tempo Indeterminado foram todos
celebrados com os técnicos que recebem através do Orçamento de Funcionamento do IE, financiado
pela Direção Geral do Tesouro e os Contratos por Tempo Determinado com os técnicos contratados
através do Projeto de Investimento “Fundo Rodoviário”.
Gráfico 15: Tipo de vínculo do pessoal do IE
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IV.2

FORMAÇÃO DOS TECNICOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

O IE incentivou a formação do seu pessoal e a participação em conferências, workshops, reuniões,
comissões de avaliação, etc, a fim de melhorar o seu desempenho e a qualidade dos seus serviços,
entre as quais:
IV.2.1 FORMAÇÕES DOS TÉCNICOS:
Durante 2016 o pessoal do IE participou em algumas formações, nomeadamente:
a) Formação em Encerramento de Contas promovida pela OPACC, onde participaram as
técnicas Lurdes Sanches e Lenira Costa;
b) Formação do Portal da Contratação Pública promovida pelo Ministério das Finanças em
parceria com a ARAP, onde participaram as técnicas Elisângela Rosário e Nídia Morais;
c) Formação de QGIS (Básico e Avançado) realizada em Porto Alegre – Brasil, promovida
pela empresa CLICKGEO, em que participou a técnica Brucelinda Veiga;
d) Formação em Secretariado Executivo e Assessoria de Alta Direção, realizada na cidade
da Praia, promovida pela empresa LET’STALKGROUP, em que participou a técnica
Célia Correia;
e) Formação em Arquivo e Gestão Documental, realizada na cidade da praia, promovida
pela empresa BENCHEMARKETINK, onde participaram as técnicas Elisângela Rosário
e Célia Correia;
f)

Formação em Secretariado Executivo e Assessoria de Alta Direção, realizada na cidade
da Praia, promovida pela empresa Let’s talk group, onde participou a técnica Célia
Correia;

g) Formação em “Controlo de Gestão nas empresas – Uma abordagem prática” promovida
pela OPACC, onde participaram as técnicas Lurdes Sanches e Lenira Costa;
h) Formação em contratação pública, realizada na cidade da Praia, promovido pela ARAP e
em que participaram os seguintes colaboradores do IE: Eduardo Lopes; José Varela;
Elisângela Rosário; Nídia Évora; José Tavares; Pedro Silva; António Tavares e
Domingos Pinto;
i)

Participação na formação sobre segurança rodoviária, realizada na cidade da Praia,
promovida pela DGTR e em que participaram os técnicos Brucelinda Veiga e Domingos
Pinto;
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IV.2.4 PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS, WORKSHOPS, CONGRESSOS,
ATELIÊS E REUNIÕES
a) Worshop sobre Metodologia de Elaboração do DECRP promovida pelo Ministério das
Finanças e do Planeamento, onde participou a técnica Elisângela Rosário;
b) Ateliê sobre Reforço da Participação Nacional no Processo de Normalização promovida
pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, onde participou o
técnico João Cardoso;
c) 8.º Congresso Rodoviário Português realizado em Lisboa – Portugal, promovida pelo
Centro Rodoviário Português onde participaram os colaboradores José Tavares e
Leontina Ribeiro.
d) Encontro de socialização do projeto Avaliação Detalhada de Riscos Urbanos, promovido
pea Proteção Civil e em que participou a técnica Brucelinda Veiga;
e) Participação na 15.ª reunião Assembleia Geral da AFERA (Fundo de manutenção de
estradas), realizada em Abidjam em que participou o técnico Pedro Silva;
f) Participação nas reuniões da Comissão Técnica de Normalização para os Materiais de
Construção promovida pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade
Intelectual, onde participou o técnico João Cardoso

IV.3

AVALIAÇÃO DOS TÉCNICOS DO IE

Como forma de avaliar o desempenho dos técnicos do IE, a nível do desenvolvimento das tarefas,
comportamentos e atitudes bem com o potencial de desenvolvimento, a instituição realizou em
janeiro de 2016 a avaliação de desempenho individual dos seus técnicos referentes ao ano de 2015.
Da mesma forma e considerando que o anterior Conselho de Administração cessou funções a 30 de
junho de 2016, o Presidente cessante fez em finais de junho uma avaliação extraordinária aos
colaboradores do IE correspondente ao período de janeiro a junho de 2016.

IV.4

RECRUTAMENTO DE NOVOS TÉCNICOS

No quadro do reforço dos seus recursos humanos e seguindo as instruções estabelecidas no n.º 5 do
art.º 10.º da Lei n.º 77/VIII/2014 que aprova o orçamento de Estado para 2015, o IE fez as diligências
para a contratação de um engenheiro cujo processo de concurso foi concluído em 2015.
No entanto, considerando que no novo Estatutos do FAMR aprovados em setembro de 2015, não está
contemplada de forma clara o financiamento das despesas de funcionamento do IE por parte do
FAMR, o processo foi suspenso até a provação do orçamento de funcionamento 2016 do IE
financiado pelo FAMR que só veio a acontecer no segundo semestre de 2016.
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Com a aprovação do orçamento, o IE encetou as diligências no sentido de retomar o processo e o seu
envio ao Tribunal. O visto no contrato foi emitido a 21/09/16 e o contrato teve o seu início a
01/10/16. Da mesma forma, em 2016 o IE iniciou o processo de recrutamento de um condutor através
da Bolsa de competência da DGAP. O processo foi coordenado por esta entidade e o contrato iniciou
a em outubro de 2016.

IV.5

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O IE procedeu a contratação em regime de prestação de serviços de uma engenheira Civil para dar
cobertura a algumas atividades na área Técnica bem como acompanhamento de alguns contratos em
curso no IE. O contrato teve inicio em setembro e término a 31/12/2016.
Da mesma forma o IE assinou um contrato de prestação de serviço com o condutor para dar cobertura
as férias do condutor do IE. O contrato teve início a 29/80 e terminou a 29/10/2016.

IV.6

CONCURSO PRESTAÇAO SERVIÇOS INFORMÁTICOS E DE
RECEÇÃO, LIMPEZA, HIGENE E CONFORTO

A luz do n.º 3 do artigo 18 do Decreto Lei n.º 43/2016, de 26 de agosto, que define as normas e
procedimentos necessários à execução do orçamento do Estado para o ano económico 2016, os
contratos de aquisições de bens e serviços que tenham sido celebrados há 3 (três) ou mais anos, não
devem ser renovados, e ficam sujeitos a uma nova consulta de mercado em conformidade com a
modalidade de aquisição prevista na lei.
Considerando que o último contrato assinado com a empresa que presta serviços de limpeza, higiene
e conforto bem como de prestação de serviços informáticos para o IE está em vigor há mais de 3 anos
e, para dar cumprimento ao estabelecido na lei supracitada, o Instituto de Estradas procedeu a não
renovação dos contratos acima referidos e o lançamento e novos concursos. Assim, o IE procedeu ao
lançamento, no dia 17/11/2016, de 2 concursos restritos para prestação dos serviços acima
referenciados.
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IV.7

PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA E
DOS RECURSOS HUMANOS

 Situação precária dos colaboradores do IE pago pelo FAMR
Considerando que os sucessivos diplomas de execução orçamental têm congelado novas
admissões na Função Pública, o IE, para colmatar o problema de défice de Recursos
Humanos e prosseguir com o seu objetivo de gestor de toda a rede rodoviária do país, tem
feito algumas contratações através do Projeto de Investimento “Fundo Rodoviário”.
Assim, ao IE conta neste momento com 6 (seis) técnicos recrutados por concurso público,
com contratos por tempo determinado, contratados entre 2009 e 2016, pagos no âmbito do
Projeto acima referido.
O Pagamento das despesas de funcionamento do IE (e que inclui obviamente o pessoal)
através do “Projeto Fundo Rodoviário” sempre esteve assegurado pelo Fundo Autónomo de
manutenção Rodoviária (FAMR), uma vez que estava previsto no anterior estatuto do FAMR,
aprovado através do Decreto Lei n.º 7/2005, de 29 de agosto (ver art.º 4.º).
Sucede que os estatutos do FAMR foram revistos em 2015 e aprovados pelo Decretoregulamentar nº 7/2015, de 21 de setembro. Pelo último diploma citado, as despesas de
funcionamento do IE deixaram de fazer parte, pelo menos com uma redação clara, das
despesas ilegíveis do FAMR.
Esta situação, pode criar um vazio no regular e adequado funcionamento do Instituto de
Estradas, uma vez que a instituição tem de assumir remunerações dos funcionários suportados
pelo Fundo.
Enquanto não existirem outras fontes de financiamento, torna-se imprescindível a utilização
das fontes de receitas do FAMR para que o Instituto de Estradas leve a cabo as atribuições
para as quais foi criado. De referir que desde a data de entrada em vigor do Decretoregulamentar nº 7/2015, a 22 de setembro, até a presente data, o FAMR continua a financiar
as despesas de funcionamento do IE, de entre as quais despesas com o pessoal, por instruções
da então Ministra da área das Infraestruturas. Mas para 2018 este financiamento não está
assegurado por força dos novos Estatutos do FAMR, conforme referido anteriormente.
Para o efeito, urge resolver essa situação de instabilidade desse pessoal do IE que é pago
através do Projeto “Fundo Rodoviário”, proporcionando-lhe, desta forma, uma situação mais
estável a nível de remuneração, mas também a nível do seu vínculo laboral. Recorde-se que
existe pessoal com mais de 5 anos de contrato a termo que se vem renovando todos os anos.
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 Inexistência de um quadro de pessoal no IE e necessidade de adaptação de alguns
instrumentos de gestão do pessoal
Criado através da Resolução n.º 10/2003, de 2 de junho, o Instituto de Estradas,
abreviadamente designado de IE é uma pessoa coletiva de direito público dotado de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
De acordo com o art.º 20.º do Decreto-regulamentar n.º 2/2003, de 2 de junho, que aprova os
Estatutos do Instituto de Estradas, revogado pelo D. Regulamentar n.3/2016, de 28 de março,
o pessoal do IE está sujeito ao código laboral. O seu estatuto de pessoal e sua respetiva grelha
salarial foram aprovados através da Portaria n.º 5/2005, de 24 de janeiro que aprova o Plano
de Cargos, Carreiras e Salários e o Regulamento de Avaliação de Desempenho, retificada a
18/04/2005.
No entanto, apesar de terem sido criados esses instrumentos, na altura da criação do IE não se
procedeu a criação do seu quadro de pessoal. Essa situação tem causado alguns
constrangimentos a nível de recrutamento e da própria evolução do pessoal.
De referir que o IE contratou em 2014, ainda no mandato da gestão anterior, uma consultoria
para trabalhar conjunto de instrumentos legais para levar a cabo uma restruturação
organizacional e funcional. Estes instrumentos são essencialmente: Revisão da estrutura
organizacional do IE; Revisão da Estrutura do pessoal (PCCS); Elaboração do Quadro de
pessoal; Revisão da Tabela Salarial e Revisão da Ficha de Avaliação de Desempenho
Individual. Contudo, estes documentos ainda não foram analisados pelo atual conselho
Diretivo do IE convindo a sua adaptação caso necessário com vista a sua aprovação em sede
própria.

 Inexistência de um sistema de controlo de assiduidade
A assiduidade e a pontualidade são questões importantes quando se tem por base o aumento da
produtividade e uma melhor gestão e controlo do seu pessoal, para além de incutir maior
responsabilização por parte dos colaboradores. Nesta ótica, o IE deve criar mecanismos no
sentido de encontrar formas para assegurar a sua implementação e o seu cumprimento. Para o
efeito, pretende em 2017 instalar um software de controlo de assiduidade que permite a
integração com folhas de salário, e responda aos desafios do IE nesta nova fase.

 Inexistência de um sistema de controlo de gestão documental
O Instituto de Estradas no desenvolvimento das suas atividades produz imensos documentos
Técnicos, Financeiros, de Gestão, Administrativos, Recursos Humanos enão só.
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Para além da produção de documentos, recebe ainda inúmeros documentos do exterior
propiciando desta forma ao IE um leque de documentação grandioso e muito indispensável.
Assim, convindo uma melhor gestão, controlo, proteção e pesquisa da sua documentação interna,
o IE pretende adquirir em 2017 um software para gestão documental.

 Necessidade de aprovação de um novo fluxograma para o circuito interno dos documentos;

 Necessidade de Elaboração do Manual de Funções e procedimentos Administrativos;

 Necessidade de Aquisição de alguns equipamentos para o IE, para melhorar
funcionamento;
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V

ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

No decorrer do ano 2016, o IE continuou a desenvolver ações com vista a dar maior visibilidade à
instituição, o seu papel e atribuições bem como reforçar a cooperação com algumas instituições
internacionais:

V.1

ENTRADA EM FUNÇÕES DO NOVO CONSELHO DIRETIVO:

O Conselho de Administração do IE que esteve em funções desde 2012, composto por um Presidente
e dois administradores foi exonerado a 01 de junho de 2016. Ressalta-se que esse Conselho estava em
comissão de gestão desde março de 2015 enquanto se aguardava a nomeação de novos corpos
gerentes. A nomeação do nodo Conselho Diretivo aconteceu a 1 de junho e a tomada de posse a 10
de junho. O referido Conselho é composto por 1 Presidente do Conselho Diretivo, Um Vogal
Executivo e Um Vogal Não Executivo.

V.2

PROMOÇÃO DE ENCONTROS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E
PRIVADAS:

Com o objetivo de dar a conhecer o papel do IE como autoridade rodoviária nacional e busca de
parcerias institucionais para uma atuação mais concertada que podem ser traduzidos na celebração de
protocolos e em planos de atuação concreto, o IE participou em alguns encontros com algumas
instituições e empresas.

V.3

RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Projeto Ingénia –
Cooperação com Canárias no âmbito do MAC

Nos anos anteriores, o IE foi beneficiado com o projeto PCT (Programa de Cooperação
Transnacional MAC (Madeira, Açores e Canárias) 2007-2013 sob o acrónimo de INGENIA,
financiado pelo fundo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional). O referido programa
terminou em finais de 2015, sendo que um novo MAC foi aprovado para o período de 2014-2020.
Assim, convindo o reforço da capacidade institucional e a eficiência da Administração Pública, o IE
preparou a sua candidatura para esse projeto com uma lista de propostas de atividades já identificadas
aquando da última deslocação à Canárias realizada em dezembro de 2015. Estas atividades têm a ver
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essencialmente com identificação de ações de formação aos técnicos do IE; Missões de intercâmbio;
identificação de projetos de infraestruturas alvo de estudo, inteirar-se das competências da instituição
homóloga com vista a troca de experiência.
Em dezembro de 2016, o IE foi informado que a sua candidatura ao 2.º pacote do MAC foi aprovada
e a nota de aceitação do projeto já foi assinada por parte da Sr.ª DGPOG do MIOTH, que é a
representante do MIOTH.

V.4

DISPONÍBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE WWW.IE.CV

O IE tem disponibilizado informações no seu site contribuindo por forma a divulgar informações
atualizadas, aumentar a visibilidade do Instituto ao exterior, realçando o seu papel na Sociedade
Cabo-verdiana, mas principalmente servir de elo de ligação entre a Instituição e o público utente das
estradas.

V.5

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A convite da DGVSR (Direção Geral de Viação e Serviços Rodoviários), o Instituto de Estradas
participou numa feira realizada no dia 19 de novembro na pracinha da Escola Grande. O evento teve
como objetivo a comemoração do Dia Nacional sobre a Segurança Rodoviária que se comemora no
3.º Domingo de Novembro e que em 2016 se celebrou em memória das vítimas de estradas.
A participação do IE na referida feira foi, para além de divulgar a instituição, realçar o seu papel da
mesma na segurança rodoviária. Assim, na abordagem feita ao público da feira realçou-se a
importância da instituição principalmente no que toca á segurança e circulação rodoviária; os vários
investimentos feitos (obras) no sentido de melhorar a circulação de pessoas e bens e a própria
segurança; o papel do IE como autoridade rodoviária nacional na defesa no património rodoviário,
utentes bem como pessoas que habitam ao redor das estradas; e a importância das servidões e
sensibilização das pessoas para não intervirem do DPRN sem autorização do IE. Foram também
disponibilizados na referida feria alguns brindes para o público nomeadamente: canetas e chaveiros e
foram confecionados alguns panfletos com informações importantes sobre o IE e o FAMR.
Foto 20: Feira da DGRT

66

Relatório de Atividades 2016

VI

ACTIVIDADES LIGADAS LEGISLAÇÃO DO SETOR

No que respeita à legislação do sector, o IE continua a desenvolver ações como forma de dinamizar
toda a parte legislativa do setor rodoviário.

VI.1

IMPLEMENTAÇÃO DO EEN

O IE tem estado a proceder a implementação dos EEN bem como o diploma que altera alguns dos
seus artigos, particularmente no que se refere aos limites de servidão rodoviária que reduziram
consideravelmente. A implementação do EEN e os seus instrumentos serve como forma disciplinar e
regulamentar as atividades de terceiros nas zonas de domínio público rodoviário nacional, assim
como penalizar a má utilização da mesma. Neste sentido, o IE procedeu a:
VI.1.1 EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EMBARGOS
No desempenho do seu papel como autoridade rodoviário e preservação dos bens de domínio
público, o IE procedeu em 2016 ao embargo de algumas obras a seguir indicadas, todas na ilha de
Santiago, como forma de penalizar a má utilização do DPRN:





Gráfico 16:

Estrada Nacional de terceira classe EN3-ST-21- Assomada João Bernardo, na sequência
de construção de um quiosque;
Estrada Nacional de terceira classe EN3-ST-01 – Volta Monte Ribeira da Barca, na
sequência de construção de um acesso através da estrada;
Estrada Nacional de Terceira Classe EN3-ST- 22- Assomada, Chã de Tanque, na
sequência de construção de muro de vedação de uma habitação;
Estrada Nacional de primeira classe EN1-ST-02- Variante Calheta, na sequência de
construção de um reservatório de Água;
N.º de Embargos por ilha
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VI.1.2 AUTORIZAÇÕES, LICENCIAMENTOS E COBRANÇA DE TAXA
O IE continua a exercer a sua intervenção em obras e atividades de terceiros na área da jurisdição
rodoviária, emitindo autorizações, licenciamento e pareceres.
VI.1.2.1. Autorizações concedidas sujeitas ao pagamento de taxas:
São Vicente:
 Autorização – fazenda de Camarão de CV – ACE – abertura de vala na EN Calhau/Baía
das Gatas na ilha de São Vicente, no valor de 20.000$00;
Boavista:
 Autorização – CV Telecom – trabalhos de instalação de cabo fibra ótica numa conduta da
Ponte de Rrª D`Água na ilha de Boa Vista, no valor de 120.000$00
Santiago:
 Autorização – Unitel T+ para ocupação do subsolo com cabo fibra Ótica na circular da
Praia- taxa pago no valor de 412.650$00;
 Autorização – CV Telecom – abertura de vale para ocupação de subsolo com cabo de
alumínio na estrada EN-ST-01, taxa pago no valor de 15.000$00;
 Autorização para vedação temporária de terreno (abrigos móveis), prazo de 1 ano a contar
de maio de 2016, no valor de 50.000$00;
 Autorização – CV Telecom – trabalhos de construção de uma câmara de visita na EN
variante Tarrafal (Milho Branco – Pedra Badejo), no valor de 76.600$00;
 Autorização para executar os trabalhos de ampliação/modificação de edifício na Estrada
Nacional EN1-ST-01 – Praia /Tarrafal na ilha de Santiago no prazo de 6 meses, no valor
de 24.000$00;
 Autorização – CV Telecom – trabalhos de abertura de vala na EN Praia – Tarrafal numa
extensão de 3.200 metros, no valor de 480.000$00;
Fogo:
 Autorização – Empresa Água Brava, S.A para executar trabalhos de abertura de uma vala
numa área de 0,5 m2 para reparação de conduta de água na estra principal de anel
rodoviário (zona de Patim) no valor de 1.000$00;
Gráfico 17:

Valor arrecadado das taxas ilha
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VI.1.2.2. Autorizações concedidas isentos de pagamento de taxas:
Santo Antão:
 » Autorização - Mocidade Alegre” de Eito Paul, a executar os trabalhos de confeção de
andores na Estrada Nacional EN1-ST-03- Porto-Novo – Paul, na ilha de Santo Antão
durante o período carnavalesco 2016
 » Autorização -Associação de Desenvolvimento Comunitário de Boca de Coruja em Rrª
Grande Santo Antão, isenção de pagamento de 450.00$00 (abertura de Vala na berma da
EN para colocação de Tubos para melhora de Rega nas localidades Boca de Coruja e
Boca de Ribeiras;
Santiago:
 Autorização CM Tarrafal de Santiago para executar os trabalhos de abertura de vala numa
área de 3m2 na estrada EN1-ST-01 (zona de serra malagueta)
 Autorização para vedação de terreno na EN variante Tarrafal (Achada Fazenda) válido
por um período de 1 ano a contar de 30 de agosto de 2016;
 Autorização para construção de acesso na Estrada Nacional EN3-ST-18- Monte – Ribeira
da Barca, mais precisamente no pk7+ 200Volta, no prazo máximo de 30 dias a contar da
data do início dos trabalhos.
Fogo:
 Câmara Municipal de São Filipe a executar trabalhos de ocupação de subsolo para adução
de água na estrada nacional (troço Inhuco-Campanas d de Cima) e Troço Curral GrandeMira Mira) em Março de 2016;
VI.1.2.3. Autorizações concedidas sem aplicação das taxas:
São Nicolau:
 Autorização para construção de acesso na Estrada Nacional EN2-SN-01- Ribeira Brava
(Entroncamento EN1-SN-01) – Aeródromo da Preguiça, no prazo máximo de 30 dias a
contar da data do início dos trabalhos.
Santiago:
 Autorização n. º4 – para executar os trabalhos de construção de Habitação no lote de
terreno ao lado da EN1-ST-01- Praia - Tarrafal ilha de Santiago.
 Autorização n.º 5- para executar os trabalhos de construção de Habitação no lote de
terreno ao lado da EN1-ST-01- Praia (órgãos) - Tarrafal.
 Autorização n.º 16 - para - executar os trabalhos de construção de Habitação no lote de
terreno ao lado da EN1-ST-01- Praia – Tarrafal.
 Autorização n.º 17- para a executar os trabalhos de construção de Habitação no lote de
terreno ao lado da EN1-ST-01- Praia – Tarrafal.
 Autorização n.º 19 - Construção de sede Sol Atlântico na estrada nacional EN1-ST-06 –
Circular da Praia.
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Gráfico 18: Autorizações concedidas com e sem pagamento das taxas

VI.1.3 PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÕES



Obra localizada na Estrada Nacional de terceira classe EN3-ST-01 – Volta Monte Ribeira
da Barca, em decorrência do depósito de entulhos na;
Obra localizada na Estrada Nacional de terceira EN3-ST-03- Rotunda trindade- Lapa
Cachorro em decorrência da Abertura de uma Vala.
Apesar da abertura desses processos de contraordenações, a efetivação dos mesmos não se
procedeu. Por decisão do Conselho Diretivo foi autorizada a construção e o respetivo
arquivado o processo de contraordenação.

VI.1.4 ENCONTROS COM ENTIDADES NO ÂMBITO DO EEN
O conhecimento do EEN por parte de entidades públicas e privadas é importante uma vez que
facilita o trabalho do IE no cumprimento das disposições do referido diploma. Sendo assim, o
IE promoverá, sempre que possível, encontros com diversas entidades na procura de soluções
para uma melhor implementação dos EEN.
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VI.2

IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL

O IE tem acompanhado a implementação do novo Plano Rodoviário Nacional publicada através do
Decreto-Lei n.º 54/2015, de 1 de outubro, onde se adaptou e alterou os conceitos de Nível de Serviço,
para fazer face à tipologia das estradas nacionais cabo-verdianas, analisar a classificação de novas
estradas construídas no País e a necessidade de reclassificar ou desclassificar estradas existentes, face
ao desenvolvimento da envolvente vizinha, do ponto de vista urbanístico, agrícola, económico e
ambiental.

VI.3

APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DO IE

Pelo Decreto regulamentar n.º 3/2003, de 2 de junho, foi aprovado o Estatuto do Instituto de Estradas,
criado pela resolução n.º 10/2003, de 2 de junho. Considerando que a avaliação do diploma bem
como a experiência da sua implementação aconselhava a introdução de alterações com vista à
preservação de disfunções passíveis de virem a comprometer o desempenho global do IE, foi
aprovado em março de 2016 os Novos Estatutos do Instituto de Estradas (IE). Nesse novo diploma os
órgãos de gestão passaram de Conselho de Administração para Conselho Diretivo.
Espera-se com este novo diploma assegurar uma melhor gestão organizacional e funcional e permitir
deste modo o cumprimento integral do objeto, missão e atribuições para o qual o IE foi criado.

VI.4

FINALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS NORMAS DO IE

O IE elaborou um conjunto de normas para melhorar a gestão rodoviária. Essas normas definem as
especificações técnicas ou regras de funcionamento associadas à gestão da rede de estradas nacionais,
no que diz respeito as atividades de construção, reabilitação ou manutenção das estradas.
Os projetos de normas tiveram uma aprovação prévia do CD do IE e posteriormente posta em
consulta pública a 06/12/2016, através do site do IE e envio do projeto à algumas instituições
públicas e provadas cujas atribuições estão também relacionadas ao setor rodoviário, nomeadamente:
Laboratório de Engenharia Civil, Direção Geral das Infraestruturas; Inspeção Geral da Construção e
da Imobiliária; Direção Geral de Viação e Segurança Rodoviária; Associação dos Municípios;
Câmaras Municipais; Associação dos empreiteiros de Obras Públicas; Ordem dos Engenheiros, etc.
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A seguir indicam-se as 9 normas do IE:


Norma 1: Procedimentos para Redação e aprovação de Normas do IE



Norma 2: Terminologia Rodoviária;



Norma 3: Níveis de serviço da capacidade operacional de uma estrada;



Norma 4: Parâmetros de projeto e caraterísticas geométricas de uma estrada;



Norma 5: Condições de acesso às estradas nacionais:



Norma 6: Classificação das patologias nos ativos da rede rodoviária;



Norma 7: Tipos de intervenções construtivas rodoviárias



Norma 8: Sistema de rúbricas de orçamentos de obras rodoviárias;



Normas 9: Lista dos modelos para os serviços de fiscalização de obras rodoviárias;

VI.5

PREPARAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DUMA COLETÂNEA SOBRE
A LEGISLAÇÃO RELACIONADA COM O SETOR RODOVIÁRIO

O IE pretende elaborar uma coletânea de legislação sobre o setor rodoviário cujo objetivo é juntar
num único documento todas as legislações referentes ao Instituto de Estradas bem com de outras
instituições relacionadas com o setor rodoviário como forma de facilitar a sua utilização e
manuseamento.
Para o efeito o IE já entrou em contato com todas as instituições relacionadas com o setor rodoviário,
nomeadamente: DGTR, Associação de Municípios, Ministério da Administração Interna; Ministério
das Infraestruturas, etc, para efeitos de aquisição dos diplomas. Após receber todas essas legislações
proceder-se-á ao envio a Imprensa Nacional juntamente com um prefácio para efeitos de edição e
impressão.
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VI.6

APROVAÇÃO DO DEC. LEI QUE REGULA A DISTRIBUIÇÃO DAS
VERBAS DO FAMR

A Taxa de Serviço de Manutenção Rodoviária (TSMR) aprovada em 2008 pelo D. Lei n.º 16/2008,
de 2 de junho, no valor de 7$00 por litro de combustível e atualizada para 8$00 em 2014, apresentase como contraprestação ou compensação pela conservação e manutenção das estradas do país.
Tendo em consideração que a rede rodoviária do país se encontra dividida em estradas nacionais e
estradas municipais e convindo regular e distribuir as verbas provenientes da TSMR, o IE e o FAMR
trabalharam no diploma que visa a distribuição dos valores arrecadados pela TSMR, aprovado
através do Decreto Lei nº 63/2016, de 23 de dezembro.
Desta forma as receitas arrecadas pelo FAMR passam a estar distribuídas da seguinte forma:


82% para despesas de investimento em intervenções na rede rodoviária em que: 60% para
financiamento de obras e serviços de manutenção corrente das estradas nacionais; 20% para
financiamento das despesas de urgências nas estradas nacionais e 20% para financiamento das
obras nas estradas municipais;



Dos 18% sobrantes: 15% para restituição da taxa àqueles que provarem ter adquirido
combustível que não se destinou à circulação rodoviária; 2% para participação nas despesas
de funcionamento do IE e 1% para as despesas de funcionamento do FAMR.

Figura 6: Distribuição das verbas do FAMR

DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DO FAMR
(D.L n.º 63/2016, de 23/12)

82%
(505.308.000$00)
Despesas de Investimento na
rede

60% (303.184.800$00)
Obras e serviços de manutenção
corrente;
20% (101.061.600$30)
Financiamento obras urgências;
20% (101.061.600$30)
obras nas estradas Municipais;

16%
Restituição e despesas de
funcionamento do IE e FAMR

15% - Restituição da taxa;

2% - Participação despesas de
funcionamento do IE;

1% - Despesas funcionamento do
FAMR;
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VI.7 PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTO RELACIONADAS COM A
LEGISLAÇÃO DO SETOR
 Falta de decisão sobre a situação das obras embargadas pelo IE.
Como se sabe, os embargos às obras na zona de servidão rodoviária levadas a cabo pelo IE tem a
duração de 6 meses, podendo o embargo ser revogado uma única vez pelo mesmo período. No
decorrer desse tempo o IE deverá emitir uma decisão definitiva sobre a situação de cada obra
embargada, o que na prática não se tem efetivado. Desta feita é necessário criar mecanismos no
sentido de emitir as decisões sobre os mesmos;
 Falta de registo dos embargos feitos às obras na zona de servidão rodoviária.
O IE não tem feito o registo na Conservatória do Registo Predial dos embargos das obras conforme
vem estabelecido nos seus estatutos. Desta feita, é necessário que doravante todas as obras
embargadas pelo IE cumprem esse requisito evitando desta feita, constrangimentos futuros.
Fraca fiscalização preventiva que permita identificar as intervenções de terceiros na zona de servidão
rodoviária antes da consolidação da obra;
 Cobrança efetiva das taxas
Os principais intervenientes na zona de servidão rodoviária, são empresas e concessionárias de água,
energia, etc, que solicitam autorização do IE para abertura de valas para ocupação do subsolo. Sucede
que essas empresas têm requerido isenção no pagamento das taxas e essas isenções tem sido dada.
Essa situação não tem permitido ao IE arrecadar valores consideráveis advenientes da aplicação da
taxa e que poderia servir para ajudar na manutenção das estradas. Por outro lado, mesmo isentadas do
pagamento das taxas, essas empresas têm recusado pagar os custos de fiscalização dessas
intervenções que são levadas a cabo pelos técnicos do IE.
 Cobrança efetiva das contraordenações
O IE não tem conseguido aplicar as contraordenações aos infratores no âmbito do Domínio Público
Rodoviário Nacional, apesar de detetar com frequência situações de infração.
 Não finalização do projeto de diploma sobre incremento apólice de seguros sobre
veículos pesados
O IE contratou em novembro de 2014 uma consultoria para elaboração do projeto de decreto-lei que
regulamenta as Dimensões e Pesos Máximos para os veículos Pesados em Circulação. Trata-se dum
projeto que pretende traduzir-se num contributo relevante para uma melhor eficiência e uma melhor
gestão da rede rodoviária de Cabo Verde, através da definição das bases de um sistema de controlo
de cargas dos veículos pesados, com vista à salvaguarda dos pavimentos rodoviários e da sua vida
útil, e com efeitos diretos na redução dos índices de sinistralidade, em matéria de segurança
rodoviária. Apesar do contrato acima referido estipular o período de 1 mês para a entrega do draft do
diploma, até a presente data isso não se materializou, o que tem impedido a arrecadação de alguma
receita caso o diploma tivesse sido finalizado e aprovado. O novo conselho Diretivo que tomou posse
em junho de 2016, está a diligenciar os contatos e procedimentos com vista a obrigar a consultoria a
cumprir com as obrigações do contrato.
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VII

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

No que se refere as atividades informáticas, durante o ano de 2016 fez-se algumas alterações a nível
da infraestrutura de comunicação do IE, que de seguida se realçam os pontos e as suas respetivas
vantagens.


Postos de trabalhos/impressoras

Foram feitas atualizações de todas as máquinas do IE garantindo assim que todos os colaboradores
ficassem com o OS Windows 7 e Office 2010 mínimo, visto que as outras versões anteriores já não
estavam a ter suporte por parte da Microsoft. Também foi reinstalado e configurado o computador de
um dos colaboradores para resolver problemas com o OS.
Com a nomeação e entrada em função de novos membros do Conselho Diretivo teve se a necessidade
de preparar os computadores, eliminando os perfis antigos, criando novos, seguidamente foi feito
migração dos dados para estes computadores, configuração de e-mails, impressoras e partilhas.
Foi criado uma nova parta partilhada para o departamento da Contabilidade, garantindo assim que
todo os dados da contabilidade estejam no servidor e também com uma redundância no disco do
backup, para evitar falhas ou perdas de dados.
Devido ao problema que se teve com a placa de rede da impressora Konica Minolta teve-se que
mudar a configuração, que passou a ser via USB, partilhada a partir do servidor.
Foram feitas manutenções de algumas das impressoras aqui do IE junto a empresa InkToner e
multidata.


Servidores

Anteriormente havia um computador normal com Windows 7 32 bit a operar como servidor de File
Sharing (partilha), com a aquisição do novo servidor de BD, HP Proliant Ml110 G7, este por ter
todas as condições de um servidor e mais capacidade, fez-se a migração do File Sharing para este
servidor, tendo nesse momento um único servidor como Server BD e FS.
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Backups

Passou-se a ter um sistema de backup do servidor, tendo como destino um disco externo de 1TB,
adquirido para este efeito, este backup esta configurado para ser executado todos os dias a partir de
17:00, visto que é um horário mais calmo por não ter muitas pessoas no IE a utilizar o sistema.


Website IE (www.ie.cv)

O website do IE, está nesta fase hospedado junto a NOSI. Assim, optou-se por fazer upgrade do
mesmo para uma nova versão da plataforma, garantido assim uma melhor performance, mais
segurança e mais fiabilidade dos acessos.


Comunicação (conectividades)

Devidos as dificuldades que se estava a ter com o acesso a internet e outros serviços da rede de
estado, optou-se por fazer a mudança da conexão que antes era feito por meio de uma linha dedicada
já obsoleto, passou-se a ter uma conexão via antena (WiMAX).
Com o aumento da utilização da rede wi-fi internamente viu se a necessidade de ter mais cobertura
wireless dentro do IE, nesta ótica foi feito a cablagem UTP cat 6, do bastidor para corredor
permitindo assim ligar um Access point no corredor e o outro na sala de reunião alargando assim a
cobertura.


Manutenção



Semanalmente (todas as terça-feira e quinta-feira) são feitas manutenções dos equipamentos de
acordo com as necessidades,



Verificação e manutenção de servidor garantindo assim um bom funcionamento do mesmo
sempre atualizado e protegido,



Também a nível de backup, semanalmente são verificados e testados para garantir que realmente
o backup esta sendo feito corretamente de seguida fazemos a gestão do mesmo para garantir os
espaços no disco.



Foram feitas sensibilização a nível de utilização do internet, para evitar o risco de pegar o vírus
que estava a circular na rede de estado.
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Utilizadores/perfil

Foram criadas contas e configuração de perfil para novos membros do IE, também foi feito alguma
reestruturação a nível da orgânica e das configurações dos equipamentos de acordo com novo
conselho diretivo do IE. Em alguns casos foi feito reset password das contas de utilizadores e emails,
mudança do display name do telefone.


Melhorias para o futuro



Foi feito solicitações de um novo bastidor onde todos os equipamentos do nosso parque
informático possam ficar la dentro evitando assim que outras pessoas possam ter acesso ao
mesmo,



Foi também solicitado UPS para postos, servidor e equipamento ativos da rede visto que temos
muita queda de energia.



Solicitação de novos telefones IPs,



Vai ser apresentada uma proposta para aquisição de novos equipamentos de AP para dar a melhor
cobertura possível da rede wireless interno, bem como definir novas politicas de segurança das
informações do IE.
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VIII CONCLUSÃO

As ações desenvolvidas permitiram certamente ao Instituto de Estradas cumprir o seu papel de definir
e promover, em articulação com todas as entidades interessadas, as normas regulamentares aplicáveis
ao setor e os níveis de desempenho da rede rodoviária, assegurando a sua qualidade em termos de
circulação, segurança, conforto, e salvaguarda de valores patrimoniais e ambientais.
Da mesma forma traduziram-se em ganhos e avanços importantes para a instituição contribuindo para
um maior rigor na gestão dos recursos, maior capacidade de resposta face às necessidades de
intervenção e controlo permanente dos resultados tendo em vista a contínua melhoria da qualidade do
serviço prestado aos cidadãos.
A concretização do Plano Rodoviário Nacional, execução dos contratos REMADOR bem como a
aplicação dos Estatutos das Estradas Nacionais permitiram ao IE evoluir, corrigir e otimizar,
adequando a gestão às novas realidades do país e dar seguimento a um modelo de manutenção da
rede que atente às características distintivas de cada Ilha.
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.
A implementação na plenitude dos novos Estatutos do IE, das Normas Técnicas do IE, a finalização e
publicação do projeto de decreto-lei que regulamenta as Dimensões e Pesos Máximos para os
veículos autorizados para Circulação com vista à salvaguarda dos pavimentos rodoviários e da sua
vida útil, bem como outros projetos em carteira em muito contribuirão para o sucesso e a
concretização dos desideratos a que o Instituto de Estradas se propõe desenvolver em 2017.
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