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INTRODUÇÃO

A semelhança dos anos anteriores, durante o ano de 2010 o Instituto de Estradas
trabalhou no sentido de melhorar a qualidade das acções que vem desenvolvendo e
promover a sua intervenção nas novas áreas ou matérias que conformam o objecto
das suas atribuições.

A nível de gestão, o IE alargou a gestão e a manutenção a um significativo número de
novas estradas nacionais com a celebração dos novos contratos GEMANS, celebrou
diversos contratos programa com as câmaras municipais com resultados bastante
positivos.

Este documento tem como principal objectivo, fazer uma análise das actividades
desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante o ano de 2010, no que respeita a
Estudos e Projectos desenvolvidos, Concursos lançados, Contrato assinados e o seu
acompanhamento, Legislações aprovadas, bem como alistar algumas acções
importantes de cada sector que fazem parte da sua orgânica.
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ESTUDOS, PROJECTOS, CONCURSOS E CONTRATOS

ESTUDOS E PROJECTOS

1) Realização do Projecto Funcional das estradas EN3-SN-01 Tarrafal – Praia
Branca e EN3-SN-02 Ribeira Brava – Juncalinho, elaborada pela empresa
Norvia;

2) Realização de estudos e projectos de execução para a reabilitação da
estrada Praia – Cidade Velha
A Republica de Cabo Verde recebeu um financiamento do IDA (Associação
Internacional de Desenvolvimento) para a realização dos estudos e projectos de
execução para a reabilitação da estrada Praia- Cidade Velha com cerca de 17 km
com vista a financiar o custo do Projecto de Apoio ao Sector Rodoviário.
O concurso foi ganho pela empresa Hydroarch/Sofreco. Os serviços incluem a
elaboração de estudos e projectos para a reabilitação da estrada existente, desde
a denominada, Rotunda de Caiada, na cidade da Praia ate ao inicio da Rampa de
acesso a Cidade Velha, nas imediações da Fortaleza numa extensão de 7Km.

Os serviços incluem ainda uma estrada alternativa denominada Circular de
Cidade Velha que tem o seu inicio em S. Martinho, passando pela futura
barragem de Salineiro indo até a zona do Canico, numa extensão de 10Km.

O valor do Contrato e de 297.600 euros, Contudo devido as alterações nas
extensões das duas estradas (inicialmente a estrada existente tinha 10Km tendo
passado para 7km;a Circular tinha 7km e passou para 10km),o Consultor
apresentou uma proposta de Adenda ao Contrato inicial que esta a ser analisado
pelo IE.
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3) Realização de estudos e projectos de execução para reabilitação de três
estradas em Santiago
Foi também seleccionado uma empresa para a realização dos estudos e projectos
de execução para a reabilitação de três estradas secundárias na ilha de Santiago,
nomeadamente: Ribeira Principal; Arribada - Saltos Acima; Ribeira São Miguel.
O concurso lançado em 23/07/2009 concorrera 27 empresas de 13 países,
manifestando deste modo o seu interesse para fornecimento deste serviço.
O relatório de avaliação elaborado por uma equipa do Instituto de Estradas foi
concluído em 2009. No entanto, por falta de verba só uma das estradas vai ser
reabilitada, nomeadamente a estrada de Arribada – Saltos no âmbito do contrato
assinado com a cooperação portuguesa, ficando as restantes duas estradas a
espera do financiamento.

II.2

CONCURSOS

1) Concurso para assistência técnica ao Instituto de Estradas
Foi seleccionado o consultor individual para assistência técnica ao Instituto de
Estradas num concurso que foi lançado desde 25/09/2009. Ao concurso tinham
respondido dois candidatos de dois países diferentes (Inglatera e Portugal) que
manifestaram o seu interesse para este serviço.
O relatório de avaliação elaborado por uma equipa do Instituto de Estradas foi
concluído em 2010, onde a escolha recaiu sobre o consultor português José
Carlos de O. Sousa Horta. Os serviços a serem prestados incluem algumas
actividades fundamentais na gestão de estradas e a formação dos funcionários
nacionais.O objectivo dessa assistência técnica é reforçar a sua capacidade do IE
na planificação e gestão profissional do sector rodoviário; e possibilitar a
implementação do sistema piloto de contrato de manutenção e gestão das
estradas.
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2) Concurso para a segunda fase de empreitadas e Fiscalização GEMANS
O lançamento da segunda fase dos concursos de empreitada e fiscalização para
a Gestão e Manutenção de Estradas por Níveis de Serviços (GEMANS) para as
ilhas de Santiago, S. Nicolau, Santo Antão e Fogo aconteceu a 26 de Março de
2010.Estes novos contratos iniciaram-se a 01de Outubro de 2010, por um período
de 2 anos e serão financiados pelo Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária e
têm a duração de 2 anos. Foram contempladas as Ilhas de Santiago com 2 lotes,
a Ilha do Fogo, a Ilha de Santo Antão e a Ilha de S. Nicolau.

Com o alargamento destes contratos para mais uma ilha (São Nicolau) e com o
alargamento de novas estradas nas outras três ilhas inicialmente abrangidas pelos
novos contratos Gemans passou-se a realizar a manutenção corrente de 44 % da
rede nacional de estradas, no ano de 2010.

3) Concurso para reabilitação e Fiscalização da estrada Rb.ª Brava/Juncalinho
Foi lançado o concurso para Reabilitação da estrada Rb.ª Brava Juncalinho na ilha
de S. Nicolau. Esta obra tem o prazo de 12 meses e será financiada pelo Governo
de Cabo Verde. Após abertura das 6 propostas Propostas no dia 29 de Novembro
de 2010, foi realizado o processo de avaliação, pela Comissão de Avaliação,
nomeada para o efeito e o respectivo relatório, que se encontra neste momento a
ser avaliado superiormente.
O concurso para Fiscalização da estrada Rb.ª Brava/Juncalinho já foi lançado e a
entrega e abertura das propostas está prevista para o dia 28/01/11.

4) Concurso para reabilitação da estrada Espargos/Santa Maria
Foi lançado o concurso para as Obras de Reabilitação da Estrada Espargos/Santa
Maria na ilha do Sal. Esta obra tem um prazo de execução de seis meses e será
financiada pelo Governo de Cabo Verde. O acto de abertura das propostas
acontecerá no dia 21 de Janeiro de 2011.
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5) Concurso para Concessão da Via Rápida Praia/Tarrafal
O IE continua a acompanhar o processo de concurso para a Concessão da Via
rápida Praia – Tarrafal. Este projecto se caracteriza pelas suas grandes
dimensões em termos físicos e financeiros e pelo seu enorme impacto sobre o
desenvolvimento de grande parte da ilha Santiago.
As avaliações das propostas iniciaram-se em 2009 e prolongaram-se até 2010.
Em finais de 2009, após uma reunião da CANP com os assessores contratados
para acompanhar o referido processo, a CANP considerou a proposta
apresentada pelo agrupamento concorrente de manifestamente incomportável
para o Estado de Cabo Verde, considerou insuficiente a análise técnico
económica apresentada pela assessoria e entendeu que a análise financeira
deveria

ter

sido

mais

exaustiva

e

esclarecedora,

tendo

solicitado

o

aprofundamento quer duma quer doutra análise para melhor fundamentar a sua
posição final a tomar sobre a fase da avaliação do concurso.
Para fazer face a todos estes trabalhos preconizados, o IE solicitou em Janeiro de
2010 mais uma prorrogação de prazo de validade das propostas por mais quatro
meses, o qual foi aceite pelo agrupamento concorrente.
Posteriormente a assessoria apresentou a sua avaliação técnico financeira bem
como uma proposta de relatório de avaliação tendo merecido a aceitação por
parte da CANP que considerou que o documento responde cabalmente ao que foi
solicitado, tendo seguidamente decidido remeter ao Governo um texto no qual se
contêm algumas importantes preocupações e solicitam informação do Governo
relevante para o andamento do processo.
Não tendo recebido nenhuma informação do Governo e dado ao avançar do
prazo para comunicação da decisão relativa à passagem do concorrente para a
segunda fase, a CANP decidiu levar o Relatório de Apreciação da Proposta Base
do Concorrente à votação dos seus membros tempo o documento sido aprovado
com a maioria dos votos.
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Posto isso, a CANP enviou o Relatório o qual continha a proposta de pontuação
da referida Proposta Base ao Governo para ponderar e decidir sobre a
prossecução ou interrupção do concurso.
O Governo através do despacho conjunto dos Ministros das Infraestruturas,
Transportes e Telecomunicações e Ministra das Finanças aprovaram o relatório
de Apreciação das Propostas final, ao qual propõe a passagem do Agrupamento
concorrente constituídos pelas empresas MSF Concessões

SGPS, SA; Mota

Engil Concessões de Transportes SGPS, SA e ESCONCESSÕES SGPS, SA
para a segunda fase (Fase das Negociações.
O Instituto de Estradas já comunicou o agrupamento concorrente da decisão e
neste momento está-se a diligenciar a marcação do primeiro encontro com o
agrupamento nesta segunda fase (fase das negociações) em que entrou o
concurso.

II.3

CONTRATOS
Celebrou-se e executou-se os seguintes contratos de empreitada, contratos
programas, adendas e outros contratos com empresas e as câmaras municipais:

1) Na ilha de S. Antão:
 Contrato para reabilitação em regime de urgência da estrada que liga Manta
Velha/Chã de Igreja/Cruzinha no concelho da Ribeira Grande de Santo
Antão, a ser executado pela empresa MSF, no montante de 8.330.718$00,
com a duração de um mês;
 Contrato para realização de trabalhos de manutenção da estrada nacional
Pombas/Cabo da Ribeira (EN3-SA-08), a ser executada pela Câmara
Municipal do Paúl, no montante de 2.222.335$00 por um período de 3 meses;
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 Adenda ao contrato de empreitada de Gestão e Manutenção de estrada SA –
01, celebrado com a empresa Armando Cunha para manutenção de estrada
Porto Novo/Janela em que os respectivos trabalhos ficaram concluídos em
finais de Setembro/10;
 Adenda ao contrato de Empreitada de Gestão e Manutenção de Estradas
SA-01 celebrado com a empresa Armando Cunha para recuperação das
vias, reconstrução de muros de suporte, obras de arte, reposição de taludes
e pavimento, entre outros, nas Estradas Ribeira Grande – Garça de Cima
(EN3-SA-02), no valor global de 179.834.629$85, com um prazo de
execução de 10 meses e antecipado para 9 meses.
 Contrato de manutenção de estradas por níveis de serviço para o lote SA01-2010 com a empresa Spencer Construção;

2) Na ilha de S. Vicente:
 Contrato para levantamento das obras de restabelecimento de nível das
estradas nacionais de S. Vicente, a ser executada pela empresa Spencer
Construção, no montante de 400.000$00 por um período de 1 mês;

3) Na ilha de S. Nicolau:
 Contrato para realização de trabalhos de limpeza e desobstrução em regime
de urgência da estrada nacional EN1-SN-01- Ribeira Brava/Tarrafal de S.
Nicolau, a ser executada pela empresa Empreitel Figueiredo, no montante
de 1.229.040$00, com a duração de um mês;
 Contrato para realização de trabalhos de manutenção das estradas Praia
Branca/Fragata – Cruzinha/Matinho, Ortelã/Ribeira dos Calhaus, Barril, Praia
de Francês, Praia Branca, Carbeirinho e Boca Ribeira, a ser executada pela
Câmara Municipal de Tarrafal de S. Nicolau no montante de 4.000.000$00
com a duração de 3 meses;
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 Contrato para a realização de trabalhos de manutenção da estrada nacional
Ribeira Brava/Água das Patas (EN3-SN-04), a ser executada pela Câmara
Municipal de Ribeira Brava de S. Nicolau no montante de 3.154.430$00 com
a duração de 3 meses;
 Contrato de manutenção de estradas por níveis de serviço para o lote SN01-2010 com a empresa Monte Adriano;

4) Na ilha do Sal:
 Foi realizado um levantamento na Estrada Nacional EN1-SL-01 Espargos _
Stª Maria, das zonas mais degradadas, no sentido de ser efectuadas obras
de reabilitação que para garantir a manutenção desta infraestrutura assim
como a segurança e conforto dos utentes da mesma. Foi nessa base que foi
efectuado um concurso público para a execução destas obras:

5) Na ilha de Boa Vista:
 Contrato para a realização de trabalhos de manutenção das estradas
nacionais de Sal Rei/Aeroporto de Rabil (EN1-BV-01), Aeroporto de
Rabil/João Galego/Fundo Figueira/Cabeço dos Tarafes (EN3-BV-01), a ser
executada pela Câmara Municipal de Boa Vista, no montante de
5.000.000$00, com a duração de cinco meses;
Ate Dezembro foram realizadas 80% dos trabalhos, faltando portanto 20% a
serem realizados e pagos.
De ressalvar que o IE solicitou em finais de Novembro a uma empresa de
construção civil, um levantamento das estradas nacionais da Ilha, para
efeitos do lançamento dum Concurso Publico para a manutenção e gestão
das mesmas.
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6) Na Ilha do Maio:
 A semelhança da Ilha da Boavista, o IE solicitou também um estudo
idêntico e com a mesma finalidade, ou seja, o lançamento dum Concurso
de Manutenção e Gestão das estradas nacionais da Ilha do Maio.

7) Na ilha de Santiago:
 Contrato de

Empreitada para execução das obras de construção da

estrada de S. Francisco/Sambala, a ser executada pela empresa Monte
Adriano no montante de 169.390.763$13 por um período de cinco meses;
 Contrato de Fiscalização da execução da empreitada de construção da
estrada de S. Francisco/Sambala a ser executada pela empresa Norvia, no
montante de 5.660.875$00 por um período de seis meses;
Entretanto o IE decidiu fazer um prolongamento da estrada ate a zona de
Vale da Custa, tendo a obra ficado com um acréscimo de (+)25.661.230$86.
Foi por isso assinada uma Adenda entre o IE e a Monte Adriano e a obra
teve uma prorrogação de prazo de (+)2 meses. Em consequência disso vai
ser rubricada uma Adenda também com a Fiscalização (Norvia), por igual
período e pelo valor de 2.006.750$00.
Já se procedeu a recepção provisória da Obra (25 de Novembro), tendo sido
a mesma inaugurada no dia 6 de Dezembro.
 Contrato de Gestão e Manutenção por Níveis de Serviço da estrada
Praia/São Francisco a ser executada pela empresa Monte Adriano, no
montante de 2.409.750$00 sem Iva, por um período de 9 meses;
 Contrato de Gestão e Manutenção por Níveis de Serviço da estrada
Assomada/Rincão a ser executada pela empresa Monte Adriano, no
montante de 4.551.750$00 sem Iva, por um período de 9 meses;
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 Contrato de Gestão e Manutenção por Níveis de Serviço da estrada
Órgãos/Pedra Badejo a ser executada pela empresa Monte Adriano, no
montante de 2.409.750$00 sem Iva, por um período de 9 meses;
 Contrato para realização de trabalhos de limpeza, desobstrução e
Calcetamento de Estradas nas localidades de Pico de Antónia/Padjon, São
Jorge/Ribeirão Galinha/Gigay (5 km), Nhagar/Montanhinha/Rasta (6 km), a
ser executada pela Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, no
montante de 4.000.000$00. Os trabalhos tiveram a duração de 3 meses,
foram liquidados e concluídos na íntegra;
 Contratos de manutenção de estradas por níveis de serviço para os lotes
ST-01-2010 e ST-02-2010 com a empresa Monte Adriano;

8) Na ilha do Fogo:
 Contratos de manutenção de estradas por níveis de serviço para o lote FG01-2010 com a empresa Engeobra;

9) Na ilha da Brava:
 Não havendo Empreitadas GEMANS nesta Ilha, a Limpeza das estradas e
eventuais desobstruções e

situações críticas são realizadas pela Câmara

Municipal.
O Instituto de Estradas na sequência da visita efectuada pelo seu Presidente à
Ilha Brava, no mês de Dezembro de 2010, e em concertação com o Sr.
Presidente da Câmara Municipal, aguarda da referida câmara o Orçamento
das principais reparações e Limpezas das estradas Nacionais da Ilha, para
serem objecto de um contrato Programa.
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EMPREITADAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS POR NÍVEIS DE SERVIÇO

O contrato de Gestão e Manutenção de Estradas por Níveis de Serviço é uma nova
filosofia, implementada com o objectivo de aumentar a eficiência das actividades de
manutenção rodoviárias. Como é óbvio, foi concebida, para que as condições e o
estado das rodovias estejam em condições aceitáveis para que os utilizadores possam
proceder a circulação com segurança e conforto.

Os contratos de Gestão e Manutenção, são de carácter plurianual e foram celebrados
em 2006 e o montante global inicialmente previsto foi de 993.944.973$52, e os
trabalhos deveriam terminar em 2009, contudo, foram concluídos em finais de
Setembro de 2010.

Os trabalhos de restabelecimento de nível referentes aos contratos celebrados em
2006, foram concluídos, assim como também no que concerne aos trabalhos de
urgência. Contudo, constatou-se durante a execução a existência de materiais nas
bermas das estradas e que nalguns casos, ocupando parte das faixas de rodagem,
entre outras situações no qual entendemos que o Empreiteiro não interpretou
convenientemente esse novo conceito. Contudo, com o lançamento da segunda fase
dos concursos Gemans espera-se que a interpretação e materialização dos contratos
sejam conforme os objectivos traçados para esse modelo e tipo de contratos.

Os novos contratos Gemans iniciaram-se a 01de Outubro de 2010, por um período de
2 anos e serão financiados pelo Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária e têm a
duração de 2 anos.

Foram contempladas as Ilhas de Santiago com 2 lotes, a Ilha do Fogo, a Ilha de Santo
Antão e a Ilha de S. Nicolau, abrangendo as seguintes estradas:
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ILHA DE SANTIAGO
Lote ST-01-2010
CGM-001-10
PraiaTarrafal
(EN1-ST-01)
Praia-S.Francisco
(EN3-ST-01)

Circular da
Praia
(EN1-ST-06)
Órgãos-P.Badejo
(EN1-ST-03)

Assomada-Porto
Rincão
(EN3-ST-22)

Lote ST-02-2010
CGM-002-10
Variante-Tarrafal
(EN1-ST-02)

ILHA DO FOGO

ILHA DE S.
ANTÃO

Lote FG-01-2010
CGM-004-10

Lote SA-01-2010
CGM-005-10

ILHA DE S.
NICOLAU
Lote SN-01-2010
CGM-008-10):

S. Filipe- Aeroporto
(EN2-FG-01

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

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

Povoação de Rbª Ribeira
BravaGrande - Paúl
Aeroporto
(EN1-SA-02)
(EN2-SN-01)

Volta
Monte-Rib.ª C.Figueira-Mosteiros
Barca
(Anel Principal do
(EN2-ST-01)
Fogo)
(EN1-FG-01)
Praia-Cidade Velha
S.Filipe-Ribeira
(EN1-ST-05)
Filipe (Anel
Superior)
(EN3-FG-01)
Praia-Hospital
Trindade
(EN3-ST-02)

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

S.Domingos-M.Tchota
(EN3-ST-09)

Cruz GrandeCalhetona
(EN1-ST-04)

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

As empresas contratadas foram as seguintes:
Empreitadas GEMANS

Fiscalização GEMANS

Lotes

Empresas

Montante

Lotes

ST-01-2010

Monte Adriano

140.470.267

FL-ST-01-2010

ST-02-2010

Monte Adriano

101.073.217

FL-ST-02-2010

SN-01-2010 Monte Adriano

61.703.838 FL-SN-01-2010

SA-01-2010 Spencer Const 151.046.241
FG-01-2010

Engeobra

FL-SA-01-2010

69.900.912 FL-FG-01-2010

Empresas

Montante

Norvia

21.264.126

Técnica

22.525.946

Pengest

19.423.500

Norvia

21.030.251

De ressalvar que a partir do mes de Agosto foram nomeados três Gestores de
estradas nacionais distribuídas por diferentes ilhas, nomeadamente:




Eng.º Manuel Carvalho: gestor das estradas das ilhas de S. Antão e S. Vicente;
Eng.º João Cardoso: gestor das estradas em Santiago, Maio e Boa Vista;
Eng.ª Maria Castellon: Gestora das entradas em S. Nicolau, Sal, Fogo e Brava
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III.1 EXECUÇÃO DOS NOVOS CONTRATOS DE EMPREITADA

GEMANS

III.1.1 EMPREITADA GEMANS - LOTE SA – 01 - ILHA DE S. ANTÃO
III.1.1.1. Estradas objecto das intervenções: Ponta do Sol/Porto Novo,
Povoação Ribeira Grande/Paúl, Paúl /Porto Novo, Pombas/Cabo da Ribeira,
Povoação de Ribeira Grande/Garça de Cima, Porto Novo/Ribeira da Cruz.
III.1.1.2. Empreiteiro: Spencer Construções & Imobiliária
III.1.1.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.1.4. Período de execução: 24 meses
III.1.1.5. Valor do Contrato Global: 151.046.242$00 (Iva incluído)
III.1.1.6. Valor pago: 70.051.746$00
a) Montante Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Montante realizado (até Dezembro 2010)
Taxa de Realização (até Dezembro de 2010)

151.046.242$00
70.051.746$00
46,37%

b) Manutenção Corrente (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Montante realizado (até Dezembro 2010)
Taxa de realização (até Dezembro 2010)

104.732.284$80
11.782.382$04
11,25%

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

29.758.957$10

Montante realizado (até Dezembro 2010)

34.068.205$24

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

114%

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

16.555.249$35

Montante realizado (até Dezembro 2010)

34.201.159$00

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

146%
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III.1.2 EMPREITADA GEMANS - LOTE SN – 01 - ILHA DE S. NICOLAU
III.1.2.1 Estradas objecto das intervenções: Rb.ª Brava – Tarrafal; Rb.ª Brava
– Aeroporto; Preguiça – Aeroporto; Rbª Brava – Água das Patas; EN1-SN1-01 –
Monte Gordo;
III.1.2.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.2.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.2.4. Período de execução: 24 meses
III.1.2.5. Valor do Contrato Global: 61.703.837$88 (Iva incluído)
III.1.2.6. Valor pago: 3.869.086$50
a) Montante Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses)

61.703.837$88

Montante realizado (até Dezembro 2010)

3.869.086$50

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

39.550.662,00

Montante realizado (até Dezembro 2010)

3.869.086,50

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

9%

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

10.790.093,50

Montante realizado (até Dezembro 2010)

0.00

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

0%

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

11.363.082,38

Montante realizado (até Dezembro 2010)

0.00

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

0%
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Relativamente à este contrato GEMANS, foi feita uma visita no mes de Dezembro de
2010, verificando-se que ainda o Empreiteiro não se encontra completamente
mobilizado. Neste momento a facturação do Empreiteiro encontra-se suspensa
condicionado à completa mobilização. Foram realizados trabalhos de urgências,
durante os meses de Setembro e Outubro, bem sucedidos, que neste momento se
encontram no processo de facturação.
De forma geral a execução do contrato ainda tem algumas lagunas no entendimento
dos objectivos por parte do Empreiteiro, no entanto com a entrega do Plano Mensal
de Trabalhos, estão a ser conseguidos melhores resultados.
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III.1.3 EMPREITADA GEMANS - LOTE FG – 01 - ILHA DE FOGO
III.1.3.1 Estradas objecto das intervenções: S. Filipe – Aeroporto; S. Filipe –
Porto de Vale dos Cavaleiros; Cova Figueira – Mosteiros (Anel Principal do
Fogo), S. Filipe – Rb.ª Filipe (Anel superior)
III.1.3.2. Empreiteiro: Engeobra
III.2.3.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.3.4. Período de execução: 24 meses
III.1.3.5. Valor do Contrato Global: 69.900.011$60 (Iva incluído)
III.1.3.6. Valor pago: 3.411.622,17

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

69.900.911,60

Montante realizado (até Dezembro 2010)

3.411.622,17

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

30.325.530,36

Montante realizado (até Dezembro 2010)

3.411.622,17

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

11%

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

18.923.957,25

Montante realizado (até Dezembro 2010)

0.00

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

20.651.424,00

Montante realizado (até Dezembro 2010)

0.00

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

0%

18

Instituto de Estradas

Relatório de Actividades 2010

Relativamente à este contrato GEMANS, foi feita uma visita no mes de Dezembro de
2010, verificando-se que ainda o Empreiteiro não se encontra completamente
mobilizado. Na sequência desta visita, o Empreiteiro foi notificado, pelo IE a manter
suspensa a facturação tendo um prazo até 31 de Dezembro de 2010, para regularizar
as exigências da mobilização completa, assim como a entrega dos documentos
exigidos contratualmente para garantir uma eficiente execução dos trabalhos.
Assim sendo, será efectuada neste mês de Janeiro/2011, uma visita pela Gestora do
Projecto do IE a Ilha do Fogo e as estradas que formam parte deste contrato
GEMANS. Será analisado junto da Fiscalização o trabalho do Empreiteiro, conferindo
assim se existem as condições de ser levado a cabo o contrato com o sucesso
esperado.
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III.1.4 EMPREITADA GEMANS - LOTE ST – 01 - ILHA DE SANTIAGO
III.1.4.1 Estradas objecto das intervenções: Praia – Tarrafal; Praia – S.
Francisco; Circular da Praia; Órgãos – Pedra Badejo; Assomada – Porto Rincão;
Cruz Grande – Calhetona;
III.1.4.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.4.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.4.4. Período de execução: 24 meses
III.1.4.5. Valor do Contrato Global: 140.470.266$70 (Iva incluído)
III.1.4.6. Valor pago: 13.506.933$00
a) Montante Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Montante realizado (até Dezembro 2010)

140.470.266$70
13.506.933$00

b) Manutenção Corrente (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Montante realizado (até Dezembro 2010)
Taxa de realização (até Dezembro 2010)

77.542.752$00
10.032.093$00
12%

c) Manutenção periódica/Estabelecimento de nível (12 meses)
Montante previsto
Montante realizado (até Dezembro 2010)
Taxa de realização (até Dezembro 2010)

25.845.319$00
937.865$00
3%

d) Urgências (24 meses)
Montante previsto

18.759.987$00

Montante realizado (até Dezembro 2010)

2.539.475$00

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

13%
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III.1.5 EMPREITADA GEMANS - LOTE ST – 02 - ILHA DE SANTIAGO
III.1.5.1 Estradas objecto das intervenções: Variante – Tarrafal; S. Domingos
– Monte Tchota; Volta Monte – Rb.ª da Barca; Praia – Cidade de Santiago; Praia
– Hospital de Trindade;
III.1.5.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.5.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.5.4. Período de execução: 24 meses
III.1.5.5. Valor do Contrato Global: 101.073.216$64 (Iva incluído)
III.1.5.6. Valor pago: 6.798.360$00
a) Montante Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Montante realizado (até Dezembro 2010)

101.073.216$64
6.798.360$00

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

52.547.712$00

Montante realizado (até Dezembro 2010)

6.798.360$00

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

13%

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

16.145.955$00

Montante realizado (até Dezembro 2010)

Nulo

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

0%

d) Urgências (24 meses)
Montante previsto

19.273.856$00

Montante realizado (até Dezembro 2010)

Nulo

Taxa de realização (até Dezembro 2010)

0%
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EXECUÇÃO DOS CONTRATOS PROGRAMAS

IV.1 NA ILHA DE SANTO ANTÃO

IV.1.1 CONTRATO PROGRAMA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO PAUL

Objectivo:

Realização de trabalhos de manutenção da estrada nacional
Pombas/Cabo da Ribeira (EN3-SA-08) .

Montante:

2.222.335$00 ECV (Dois milhões, duzentos e vinte e dois mil,
trezentos e trinta e cinco mil escudos)

Data de assinatura 14/04/2010.
do Contrato:
Data efectiva de 14/04/2010
início dos trabalhos:
Prazo

3 meses

Observações

Os trabalhos foram realizados de acordo com o contrato celebrado e
o orçamento apresentado.

IV.2 NA ILHA DE S. NICOLAU

IV.2.1 CONTRATO PROGRAMA COM A CÂMARA MUNICIPAL DE

TARRAFAL

Objectivo:

Realização de trabalhos de manutenção das
estradas.

Troços de Estradas:

Praia Branca/Fragata
Cruzinha/Matinho
Ortelã/Ribeira dos Calhaus,Barril, Praia de
Francês, Praia Branca, Carbeirinho e Boca Ribeira

Data de assinatura do contrato:

12 de Março de 2010

Montante:

4.000.000,00 (quatro milhões de escudos)

Data de início dos trabalhos:

12 de Março de 2010

Prazo:

3 (três meses)

Observações:

Os objectivos traçados com este contrato
programa foram cumpridos já que foram
efectuadas as limpezas de pavimento (pedras,
pedregulhos
e
terras),
desobstrução
e
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melhoramento de algumas zonas, nomeadamente
na largura da estradas para a passagem de
viatura.
Em muitas zonas foram melhoradas as condições
de drenagem com a execução de valas para
escoamento das águas pluviais melhorando deste
modo o acesso a estas pequenas populações.

IV.2.2 CONTRATO PROGRAMA COM A CÂMARA MUNICIPAL DE RB.ª

BRAVA
Objectivo:

Realização de trabalhos de manutenção da estrada
nacional Ribeira Brava/Água das Patas (EN3-SN-04)

Montante:

3.154.430$00 (três milhões, cento e cinquenta e quatro
mil, quatrocentos e trinta mil escudos)

Data de assinatura do contrato:

05 de Fevereiro de 2010

Data efectiva
trabalhos:

de

início

dos 05 de Fevereiro de 2010

Prazo:

3 (três meses)

Observações:

Os trabalhos verificados foram a limpeza do pavimento
e das bermas (terras, pedras e ervas), tapamento de
pequenos buracos e respectivo calcetamento e limpeza
de aquedutos.

IV.3 ILHA DE BOAVISTA
IV.3.1 CONTRATO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Objectivo:

Realização de trabalhos de manutenção de
estradas nacionais.

Troços de Estradas:

Estrada de SalRei/Aeroporto de Rabil (EN1-BV-01)
Aeroporto
de
Rabil/João
Galego/Fundo
Figueira/Cabeço dos Tarafes (EN3-BV-01)

Data de assinatura do contrato:

31 de Março de 2010

Montante:

5.000.000,00 (Cinco milhões de escudos)

Data de início dos trabalhos:

31 de Março de 2010

Prazo:

5 (cinco meses)

Observações:
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IV.4 ILHA DE SANTIAGO

IV.4.1 CONTRATO DO IE COM A CÂMARA MUNICIPAL DOS ÓRGÃOS

Objectivo:

Realização de trabalhos de limpeza, desobstrução
e calcetamento de estradas.

Troços de Estradas:

Pico de Antónia/Padjon (5 km),
São Jorge/Ribeirão Galinha/Gigay (5 km)
Nhagar/,ontanhinha/Rasta (6 km)

Data de assinatura do contrato:

05 de Abril de 2010

Montante:

4.000.000,00 (quatro milhões de escudos)

Data de início dos trabalhos:

12 de Março de 2010

Prazo:

3 (três meses)

Observações:
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EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS
CONTRATO
PARA LEVANTAMENTO
DE TODAS
AS
OBRAS DE
RESTABELECIMENTO DE NÍVEL DAS ESTRADAS NACIONAIS DE S. VICENTE
ENTRE O IE E A SPENCER CONSTRUÇÃO

Objectivo:

Levantamento de todas as obras de restabelecimento
de nível das estradas nacionais de S. Vicente

Montante:

400.000$00 (Quatro Centos Mil escudos).

Data de assinatura do Contrato:

20 de Outubro de 2010

Prazo de entrega:

20 de Novembro de 2010

Observações:

Foram identificados e localizados os troços de estrada
que
requerem
a
execução
de
obras
de
restabelecimento de nível. Os estudos já foram
elaborados pela empresa Spencer & Construção e
entregues para o IE para a referida apreciação.
Foi pago 50% do valor do contrato com a assinatura do
mesmo e aguarda-se o pagamento dos restantes 50%.
Para a execução dos trabalhos será feito por ajuste
directo ou então através de lançamento do concurso
público para selecção da empresa.

5.2.

ADENDA N.º 2 AO CONTRATO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CELEBRADO COM A EMPRESA ENGEOBRA;

Objectivo:

Reparação da Passadeira aérea localizada em Fontes
Almeida – Ribeirão Chiqueiro

Montante:

4.916.500,00 (Quatro milhões, novecentos
dezasseis mil e cinquenta escudos) Iva incluído.

de

Data de assinatura do Contrato:
Prazo de entrega:

17 de Dezembro de 2010

Observações:

Trata-se de uma obra de urgência pelo que não exige
contrato mas sim uma adenda ao contrato. Entretanto,
esta adenda só veio a ser assinada em 2011
juntamente com o referido pagamento, apesar da obra
ter sido entregue em 2010.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ENTRE O IE E
CARLA SULAN SILVA SEQUEIRA

Objectivo:

Prestação de serviços de contabilidade ao IE

Montante:

137.000$00 (Cento e trinta e sete mil escudos).

Data de assinatura do Contrato:

16 de Agosto de 2010

Prazo do Contrato:

24 de Setembro de 2010

Observações:

O contrato foi assinado dado que a contabilista do IE
entrou de férias, pelo que houve necessidade de se
contratar os serviços duma empresa de contabilidade
para dar vazão aos trabalhos.

5.4.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS ENTRE O IE E O
SR. ROLANDO ARAÚJO

Objectivo:

Prestação de serviços de informática ao IE

Montante:

55.000$00 (Cinquenta e cinco mil escudos).

Data de assinatura do Contrato:

04 de Janeiro de 2010

Prazo do Contrato:

04 de Julho de 2010

Observações:

O contrato com o referido técnico tinha sido renovado
em Janeiro de 2010. No entanto, dado ao não
cumprimento das obrigações por parte do contratado
foi rescindido no mês de Julho
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EXECUÇÃO DA ESTRADA S. FRANCISCO/SAMBALA

Os trabalhos tiveram início em 3 de Maio de 2010 e foram concluídos no dia 25 de
Novembro de 2010, tendo sido executados ao longo dos cerca de 2.608 m de
extensão, tendo ultrapassado a extensão prevista (2.088,30m) tendo em conta que se
fez um prolongamento da estrada até a Povoação de Vale da Custa.

Trata-se de uma obra que exigiu esforços redobrados dos intervenientes do processo,
devido aos problemas de certas zonas do traçado da estrada que estavam dentro de
terrenos de privados o que obrigou que se optasse por um outro traçado, sem custos
adicionais para o Dono da Obra.

O prolongamento da estrada ate a Povoação de Vale da Custa implicou um aumento
no custo da Empreitada em mais 25.661.230$00.

O balanço final, indica que o valor da empreitada, é de 195.051.993 ECV o que
implica um custo à volta dos 75 mil contos por Km, custo esse, que está muito
abaixo do custo por Km (110 à 120 mil contos por Km) actualmente praticado em
estradas desta dimensão .
A estrada de São Francisco/Sambala/Vale da Custa foi inaugurada no dia 6 de
Dezembro de 2010. Com 2,608 kms de comprimento 7 metros de largura (o troço
Sambala/Vale da Custa tem 6 metros de largura) e 0.5 metros de berma, foi
executada em 7 meses, com um valor global de 195,051.993$00, pela empresa
portuguesa Monte Adriano, com a fiscalização da Norvia e a Gestão do Instituto de
Estradas.
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6.1. ADENDA AO CONTRATO INICIAL DA EMPREITADA FRANCISCO/SAMBALA
COM A MONTE ADRIANO

Objectivo:

Prolongamento da estrada

Troço de estradas:

Sambala/vale da Custa

Montante:

25.661.230$00

Total da Empreitada c/Adenda

195.051.993$00

Data de assinatura da Adenda

20 de Outubro de 2010

Data efectiva do início dos trabalhos:

5 de Outubro de 2010

Prazo de execução:

2 meses

Observações:

6.2. ADENDA AO CONTRATO INICIAL DA FISCALIZACAO COM A NORVIA

Objectivo:

Prorrogação do prazo de execução do
contrato de fiscalização da construção da
estrada S.Francisco/Sambala

Troço de estradas:

Sambala/Vale da Custa

Montante:

2.006.750$00

Data de assinatura da Adenda

20 de Outubro de 2010

Data efectiva do início dos trabalhos:

1 de Novembro de 2010

Prazo:

2 meses

Observações:
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ACTIVIDADES FINANCEIRAS

VII.1 ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO FINANCIADO PELO

TESOURO
O Orçamento de Funcionamento (despesas correntes – Tesouro) aprovado foi de
27.016.857$00. A execução global, foi de 25.515.964,ou seja, 94,4% do orçamento
bruto sendo 19.962.061$00 referentes a custos com o pessoal e 5.553.903$00
referentes a Outros Fornecimentos e Serviços. Ficando assim, um saldo orçamental
de 1.500.893$00.

A execução das despesas com o pessoal, foi de 99% e das despesas de
fornecimentos e serviços de 80,9%. Não houve execução das despesas de capital.
Das despesas com o pessoal foi restituído junto ao Tesouro o montante de
386.841$00, que tinha sido pago a titulo de adiantamento à funcionária Maria Josefa
Castellon Hernandez a quando da sua evacuação à Portugal.

Para corrigir algum défice, no decorrer da execução orçamental, foram feitas as
seguintes transferências inter rubricas:
a) 362.459$00 da rubrica 3.03.11.00 “ Vigilância e Segurança”, sendo:


22.244$00 para a rubrica 3.03.14.00 “ Limpeza, Higiene e Conforto”;



340.215$00 para a rubrica 3.03.12.01 “Assistência Técnica Residente

b) 300.000$00 da rubrica “ 3.03.13.00 “ Deslocações e Estadias”, sendo:


30.000$00 para a rubrica 3.03.12.01 “Assistência Técnica Residente“;



70.000$00 para a rubrica 3.03.06.00 “ Materiais de Secretaria”;



200.000$00 para a rubrica 3.03.09.00 “Comunicações”.

.
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VII.2 ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO FINANCIADO PELO FAMR

O Orçamento de Funcionamento (despesas correntes -FAMR) foi de 7.900.000$00. A
execução global foi de 6.034.661$00, sendo 559.708$00 referentes a custos com o
pessoal e 5.474.953$00 referentes a Fornecimentos e Serviços Externo.
A taxa de execução das despesas com o pessoal contratado foi de 27,2% e das
despesas com outros fornecimentos e serviços foi de 93,6%. A baixa taxa de
execução à nível das despesas com o pessoal contratado, deve-se à não contratação
de um engenheiro civil inicialmente previsto. O saldo orçamental é de 1.865.339$00.
Foram transferidos para a conta bancária do Fundo Autónomo de Manutenção
Rodoviária o montante de 2.281.002$00 referente à parcela da garantia bancária
devolvida pela empresa SGE, Lda ( FL – 01) e 400.000$00 da indemnização paga
pela Garantia pelos danos causados na passadeira aérea do Ribeirão Chiqueiro.

VII.3 DESPESAS EXTRA – ORÇAMENTAL
Foram realizadas despesas extra – orçamentais no valor global de 768.479$00 das
quais, 144.969$00 são despesas relacionadas com a Via Rápida, 463.415$00
relacionadas com as vendas de Dossiers de concurso, 111.218$00 pagamento de
honorário para posterior reposição, 46.377$00 com outras pequenas despesas e
2.500$00 referente as despesas bancárias.

VII.4 RECEITAS PROPRIAS
Apesar do Instituto não ter previsto receitas próprias para o ano de 2010, conseguiu
arrecadar com a venda de dossiers de concurso o montante de 4.320.992$00, sendo:
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 2.900.000$00, proveniente de vendas de dossier de concurso para Gestão e
manutenção de estradas (GEMANS);
 540.000$00, de vendas de dossier de concurso para fiscalização das
empreitadas de gestão e manutenção de estradas;
 700.000$00, de vendas de dossier de concurso para reabilitação da estrada
Ribeira Brava – Juncalinho , Ilha de S. Nicolau;
 180.000$00 de venda de dossier de concurso para reabilitação da estrada
Espargos – Santa Maria – Ilha do Sal.

VII.5 EMPREITADAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS -

CONTRATOS GEMANS

VII.5.1 Contratos Pilotos Gemans

Os contratos de Gestão e Manutenção, são de carácter plurianual, foram celebrados em
2006 e envolvem o montante contratual inicial de 993.944.973$52.
Esses contratos foram prorrogados para Setembro de 2010.
Quadro I
Empreitada
Engeobra – ST – 01
Engeobra – ST - 03

Valor Contratual Montante Executado Inicial
2010
443.444.139$93
111.471.663$08
67.586.981$38
7.311.057$84

Montante Pago
2010
123.792.693$45
8.935.736$90

Semico – ST - 02

36.446.720$00

785.267$54

1.046.597$82

Semico – FG - 01

65.481.115$00

1.539.336$13

5.656.262$94

333.474.269$91

57.499.399$80

70.648.632$05

47.511.447$30

2.536.292$86

3.663.534$13

Armando Cunha – SA – 01
Empil – SA - 02
TOTAL

993.944.673$72

181.143.017$25

213.743.457$29
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Quadro II
Montante Global
Executado

Adiantamenta pago
C/IVA

513.004.256$34

44.344.413$99

56.964.253$92

2.864.125$60

59.828.379$52

Semico – ST - 02

13.316.811$45

2.020.630$50

15.337.441$95

Semico – FG - 01

57.188.076$12

6.375.789$75

63.563.865$87

351.818.380$41

25.455.825$00

377.274.205$41

16.595.861$37

4.277.517$35

20.873.378$72

1.008.887.639$61

85.338.302$19

1.094.225.941$80

Empreitada
Engeobra – ST – 01
Engeobra – ST - 03

Armando Cunha – SA
– 01
Empil – SA - 02
TOTAL

Montante Global Pago
557.348.670$33

Do montante global dos trabalhos executados, deve-se considerar o montante de
2.381.350$00, referente às Obras de Urgência realizadas pela Empresa Spencer
Construções em regime de subempreitada da empreitada Empil, na Estrada Paúl –
Janela, nas localidades de Tarafe, cuja factura só veio a ser apresentada no mês de
Janeiro de 2011.

A execução global, relativamente às Empreitadas de Gestão e Manutenção de
Estradas (Gemans) é no valor, de 1.011.268.989$61. Mais os adiantamentos pagos no
valor de 85.338.302$19, perfaz um total global de 1.096.607.291$80, o que significa
um acréscimo de 102.662.318$28 em relação ao valor contratual inicial.
Até Dezembro de 2010, todos os adiantamentos concedidos foram descontados com
excepção da empresa Empil, cujo o montante de 1.431.511$21 vai ser descontado
sobre a factura da Spencer Construções em Janeiro de 2011.

Em 2010, foram pagos à Empresa Armando Cunha o montante de 119.834.628$00,
referente a Adenda à Empreitada SA – 01 , para reabilitação e reposição do nível de
serviço da estrada Ribeira Grande/Garça de Cima – Ilha de Santo Antão.
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VII.5.2 Novos Contratos Gemans

Em 2010, foram celebrados os seguintes contratos, no âmbito de Gestão e
Manutenção de Estradas e de Fiscalização das Empreitas:

Quadro III
EMPREITADA
Monte Adriano – ST – 01 - 2010

MONTANTE
ADIANTAMENTO
CONTRATUAL
PAGO(IVA incluído)
140.470.266$70
14.047.026$90
101.073.216$64

10.107.321$25

61.703.837$88

6.170.383$65

69.900.911$00

6.990.091$00

151.046.242$00

15.104.624$40

524.194.474$22

52.419.447$20

Monte Adriano – ST – 02 - 2010
Monte Adriano – SN – 01 - 2010
Engeobra –FG – 01 - 2010
Spencer Construções – SA – 01 2010
TOTAL
Quadro IV
FISCALIZAÇÃO
Pengest – FL - SA – 01 - 2010

MONTANTE
ADIANTAMENTO
CONTRATUAL
PAGO (IVA incluído)
19.423.500$00
1.942.350$00

Técnica Consultoria, Lda – FL - SN – 01 2010

22.525.946$30

0,00

Norvia – FL - ST – 01 e ST – 02 - 2010

21.264.125$75

2.126.412$10

Norvia –FL - FG – 01 - 2010

21.030.251$25

2.103.024$55

84.243.823$30

6.171.786$65

TOTAL

Estes contratos foram são de carácter plurianual, têm um período de dois anos e
envolvem um montante global de 608.438.297$52 e o adiantamento pago foi no valor
global de 58.591.233$85 (IVA incluído). Já, foi pago à empresa Spencer Construções
o montante de 13.880.044$00.

33

Instituto de Estradas

Relatório de Actividades 2010

VII.6 CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ESTRADA PRAIA - SÃO

FRANCISCO – SAMBALA –VALE DA CUSTA

Em Março de 2010, foi celebrado com a empresa Monte Adriano, uma primeira
Adenda ao contrato de construção da estrada que da acesso à S. Francisco no valor
de 194.799.378$00(Iva incluído) para a construção da estrada S. Francisco –
Sambala.
Para dar continuidade a construção da estrada Sambala

–

Vale da Custa, foi

assinado uma 2ª adenda fixando assim, o valor global contratual em 224.121.812$00
(Iva Incluído).

Em Março de 2010, foi igualmente assinado entre o Instituto de Estradas e a Empresa
Norvia, uma primeira Adenda ao contrato de construção da estrada Praia - S.
Francisco no valor de 5.660.875$00 (Iva incluído) para a Fiscalização de construção
da estrada S. Francisco – Sambala. E para a fiscalização da estrada Sambala – Vale
da Custa foi assinado uma 2ª adenda no valor de 2.006.750$00 fixando assim o valor
global contratual em 7.667.625$00.
O montante global pago em 2010, foi de 324.642.371$00, sendo:
 93.252.639$00 - referente às facturas de 2009 da empresa Monte Adriano –
estrada Praia – S. Francisco;
 1.791.125$00 – referente às facturas de 2009 da empresa Norvia – estrada
Praia – S. Francisco;
 29.219.906$10 - adiantamento concedido à empresa Monte Adriano no âmbito
de construção da estrada S. Francisco – Sambala;
 194.358.452$05 – referente às facturas da empresa Monte Adriano – estradas
- S. Francisco – Sambala - Vale da Custa;
 6.020.250$00 – referente ás facturas da empresa Norvia

- estradas S.

Francisco – Sambala – Vale da Custa.
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VII.7 CONTRATOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

(FAMR)
a) Contrato para Gestão e Manutenção por Níveis de serviço, nas estradas
Praia – S. Francisco, Assomada – Rincão e Órgãos – Pedra Badejo.
Este contrato com a Monte Adriano foi assinado em 2009 por um período de três
meses. No entanto, o período de execução de trabalhos foi prorrogado para de
Setembro de 2010. Com base nessa prorrogação, foram assinadas as seguintes
adendas:
 Para a estrada Praia – S. Francisco no valor de 2.063.016$00;
 Para a estrada Assomada – Rincão no valor de 5.234.512$50 e
 Para a estrada Orgãos – Pedra Badejo no valor de 2.771.212$50.
Perfazendo assim, um valor contratual global de 15.002.184$00, sendo pago o
montante de 4.245.771$09.

b) Reabilitação da Estrada que liga Manta Velha /Chã de Igreja/Cruzinha
Com o objectivo de reabilitar a estrada que liga manta Velha /Chã de Igreja/ Cruzinha,
no Concelho de Ribeira Grande – Santo Antão,em Maio de 2010, foi assinado um
contrato com a empresa MSF, Engenharia SA no valor de 8.330.718$00, montante
este pago em julho do mesmo ano.
c) Limpeza e Desobstrução da Estrada Nacional EN1 – SN – 01
Foi assinado um contrato com a empresa Empreitel Figueiredo S.A, no valor de
1.299.040$00 com o intuito de fazer limpeza na estrada nacional EN1 – SN – 01 –
Ribeira Brava – Tarrafal – Ilha de S. Nicolau.

Em Julho de 2010, foi pago o montante de 9.629.758$00, referente aos dois contratos
acima referidos.
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VII.8 CONTRATOS PROGRAMA (FAMR)

No que se refere aos contratos programas assinados em 2009, foram pagos
3.026.910$00, à Câmara Municipal de Ribeiras Brava de S. Nicolau, 1.752.830$00 à
Câmara Municipal de Tarrafal de S. Nicolau e 2.100.000$00 à Câmara Municipal
de S . Lourenço dos Órgãos, sendo o montante global , 6.879.740$00.

Em 2010, Foram celebrados contratos com as Câmaras de:
Valor Contratual

Montante
executado

Montante
Pago

4.000.000$00

4.000.000$00

3.200.000$00

3.154.430$00

3.154.430$00

3.154.430$00

5.000.000$00

4.000.000$00

4.000.000$00

4.037.750$00

4.037.750$00

4.037.750$00

2.222.335$00

2.222.335$00

2.222.335$00

18.414.515$00

17.414.515$00

16.614.515$00

Tarrafal – S. Nicolau
Ribeira Brava –S. Nicolau
Boavista
São Lourenço
Orgaos
Paúl

dos

TOTAL:

O montante contratual global foi de 18.414.515$00. Foram realizados trabalhos no
valor de 17.414.515$00 e foi pago o montante global de 16.614.515$00.
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS
HUMANOS E LEGISLAÇÃO DO SECTOR

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

ADINTRAÇÃO
CONSELHO
RODOVIÁRIO

PRESIDENTE

UNIDADE
TÉCNICA

PLANEAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO

UNIDADE
ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA

GESTÃO
DE
CONTRATOS

CONTABILIDADE

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E DE RECURSOS
HUMANOS
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Com a aprovação de novos estatutos e o alargamento das suas áreas de efectiva
intervenção, deverá certamente o IE pensar e propor a adopção de uma nova
orgânica, mais adequada à diversidade e complexidade das suas intervenções e com
as adequadas estruturas intermédias de gestão.
O quadro e o gráfico a seguir apresentado, reflectem as características dos Recursos
Humanos que se encontram em actividade no período de referência deste relatório.

Nível de Escolaridade

Homens Mulheres

Total

Ensino Básico Secundário

1

1

2

Ensino Médio

1

Licenciatura

2

3

5

Total

4

4

8

1

Para além desse quadro de pessoal que inclui um Presidente e dois administradores
nomeados em comissão de serviço, cinco técnicos superiores, um técnico médio e
dois auxiliares, o IE contava ainda com a contribuição de mais três técnicos em
regime de prestação de serviços, nomeadamente um Jurista, uma consultora técnica,
um técnico informático.
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No mês de Julho e Setembro do ano 2010 foi rescindido o contrato de prestação de
serviços com o informático e a consultora técnica respectivamente. No entanto, em
Novembro de 2010 foi assinado um novo contrato de prestação de serviço de
informática com a empresa ADVANCE, Management & Technology.

No quadro dos seus objectivos de qualificação e capacitação dos Recursos
Humanos, em 2010 o Instituto de Estradas promoveu as seguintes acções para
dinamização dos Recursos humanos:
 Foi lançado em Dezembro um concurso para recrutamento de um engenheiro
civil para integrar a Unidade Técnica do IE, com vista a dar vazão ao aumento
do fluxo de trabalho e no acompanhamento dos vários contratos assinados
com empresas a nível de estradas;
 Foi reactivado o SADI (Sistema de Avaliação do Desempenho Individual). O
SADI é um processo de análise, avaliação e desenvolvimento dos Recursos
Humanos que permite avaliar um conjunto de tarefas, conhecimentos,
competências, atitudes e comportamentos e tem como objectivo melhorar a
produtividade e rendimento de equipa de trabalho e motivar o desempenho da
equipa dentro da organização.
 Foram feitos duas promoções a dois técnicos, nomeadamente um técnico
Superior e um Auxiliar de níveis 101 e 102 para os níveis 103 e 104
respectivamente;
 Cursos de formação do seu pessoal a fim de melhorar o seu desempenho e a
qualidade dos seus serviços. Procedeu-se a participação de alguns técnicos
em formações e seminários, nomeadamente:
 Célia Francisca: Formação em Inglês promovido pela ISBS – 6 meses;
 Manuel Carvalho: Formação em Inglês promovido pela ISBS – 6 meses;
 Maria L. Ferreira: Formação sobre o Novo Sistema de Normalização
Contabilística e do Relato Financeiro promovido pela ACV Consulting;
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 Maria de Lurdes Ferreira: Formação em Processo de Execução Orçamental
promovido pela Direcção Geral da Administração Pública;
 Maria de Lurdes Ferreira: Atelier sobre a Gestão de Stocks promovido pelo
ministério das Finanças;
 Maria de Lurdes Ferreira: Atelier sobre o Novo Classificador de Receitas e
Despesas promovido pelo ministério das Finanças;
A participação dos quadros do IE nas formações acima mencionados, têm permitido
aperfeiçoar os seus conhecimentos facilitando deste modo, um melhor desempenho e
uma melhor qualidade na prestação dos seus serviços.

A nível institucional procedeu-se a:
 Participação no Congresso Internacional das Federações de Estradas em
Portugal ocorrido no mês de Maio e promovido pela INIR Portugal. O IE esteve
representado pelo seu Administrador Eng.ª Arlindo do Rosário e pelos técnicos
Manuel Carvalho e Isaurindo Furtado;
 Realização de várias missões de serviços no âmbito do programa de visitas de
trabalho para o seguimento da execução dos contratos em curso nos diversos
concelhos do país;
No que respeita à legislação do sector, em 2010 não foi possível proceder a
elaboração dos regulamentos dos Estatutos das estradas nacionais, pelo que tal
tarefa fica remetida para o ano de 2011.
A Lei Reguladora das bases dos institutos públicos de carácter empresarial foi
aprovada em 2009, estando agora o IE incumbido de apresentar nova proposta de
Estatutos, esta já de acordo com o novo regime jurídico dos institutos públicos de
carácter empresarial.
Espera-se que com a aprovação dos novos estatutos o IE possa ter uma maior
agilidade e flexibilidade na celebração e execução dos contratos.
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ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

IX

A Secção de Informática do Instituto de Estradas contou com um técnico de
informática que trabalhava em regime de prestação de serviço até ao mês de Julho,
altura em que foi rescindido o contrato. Este técnico tinha como principais atribuições:
1.

Administração dos sistemas do IE;

2.

Manutenção dos equipamentos e sistemas informáticos;

3.

Operador do Sistema de Gestão de Estradas;

4.

Elaboração e manutenção do site do IE;

Para fazer face a lacuna deixada pela rescisão do contrato pelo técnico de
informática, o IE contratou uma empresa de informática para dar vazão as demandas
nessa área e a reactivar alguns instrumentos de apoio à gestão, nomeadamente:
 Reactivação do site do IE;
 Reactivação do Sistema de Gestão de Estradas (IDR) que contêm informação
de dados rodoviários;
 Reactivação da Base de Dados de Gestão de Projectos que faz a gestão de
obras, estudos, acções de fiscalização etc.;

O Instituto de Estradas, conta com um parque informático constituído por 10
computadores de trabalho, um computador a desempenhar as funções de servidor, e
dois portáteis. No entanto ainda há necessidade de adquirir mais dois computadores,
dois monitores, cinco colunas e quatro impressoras, o qual esperamos adquirir no
próximo ano, dado que o orçamento do IE para 2010 não previu estas despesas.
O IE continua ligada à rede do estado e a utilizar o sistema de gestão contabilística
online.
A nível de assistências em casos de avarias nos computadores, ao longo dos meses
esse trabalho foi sendo realizado sempre que necessário. Foi adquirido duas
memórias adicionais e instalados em dois computadores, passando todos a contar
com 1GB de memória, suficientes para todas as actividades realizadas no IE.
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Com intuito de prestar um melhor serviço e garantir uma maior segurança a rede do
estado, a NOSI iniciou um processo de uniformização de antivirus – Microsoft
Forefront Security ao qual o Instituto de Estradas também foi contemplado. Este
processo proporciona a protecção unificada contra as ameaças emergentes, tais
como spyware e rootkits, bem como contra as ameaças tradicionais, tais como vírus,
worms e cavalos de Tróia.
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CONCLUSÃO

As actividades desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante o ano 2010
traduziram-se em ganhos e avanços importantes para a instituição pesa embora a
não concretização de algumas actividades inicialmente programadas.

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