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INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2012 o Instituto de Estradas trabalhou no sentido de melhorar a
qualidade das ações que vem desenvolvendo e promover a sua intervenção nas
novas áreas ou matérias que conformam o objeto das suas atribuições.

Os instrumentos de conservação e proteção das estradas nacionais em 2012 foram
sobretudo e em primeiro lugar, os contratos de Gestão e Manutenção de Estradas por
Níveis de Serviço – GEMANS e os Estatutos das Estradas Nacionais aprovado pelo
D. Lei n.º 22/2008, de 30 de Junho.

Continuou-se a registar a melhoria na execução dos contratos de Gestão e
Manutenção de Estradas por níveis de Serviço e um melhor aproveitamento dos
investimentos feitos e evidentes ganhos para o estado geral de conservação das
estradas nacionais.

No entanto, existem ainda muitas estradas menos novas que requerem um enorme
aumento do investimento em obras de restabelecimento de nível, todos os anos se
constata a inexistência de financiamento para uma grande quantidade de obras de
urgência, muitas ilhas e muitas estradas nacionais não beneficiam sequer da
manutenção corrente por falta de verba.

Por tudo isto, é pois imprescindível duplicar ou triplicar a verba anual destinada aos
contratos GEMANS para os próximos cinco anos.

E enquanto o IE não assume a responsabilidade pela construção total de novas
estradas como dispõe o Estatuto das Estradas Nacionais, é manifesta a necessidade
da sua completa integração institucional nas equipes que acompanham a elaboração
dos projetos, a condução dos concursos, a execução e a receção das obras, pondo
assim fim à atual situação em que o IE gere as estradas nacionais sem que sequer
disponha dos respetivos projetos.
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Foi aprovado o regulamento ao Estatuto das Estradas Nacionais aprova as taxas e
emolumentos a cobrar por atos e serviços prestados pelo IE e finalizado o Decreto-Lei
que estabelece o regime das contraordenações aplicáveis aos comportamentos e
fatos que violam o disposto no EEN. Estes diplomas constituem sem dúvida um
contributo maior para a completa e cabal implementação do EEN, nomeadamente no
que se refere à cobrança das receitas e à diminuição de eventuais infrações em face
do carácter sancionatório das multas, requerendo-se para este efeito, antes da mais e
em primeiro lugar, um inquestionável apoio a nível das autarquias locais.

Daí que durante 2012 o IE teve encontros com todas as câmaras municipais e outras
instituições do país no sentido de compreenderem a importância, assimilarem e
comungarem do contexto desse estatuto para que possam funcionar como parceiros
indispensáveis à sua concretização, seja no que se refere às suas próprias atuações,
seja no que se refere às atuações de terceiras entidades.

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

Este relatório tem pois como principal objetivo, fazer uma descrição e análise das
atividades desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante o ano de 2012, no que
respeita aos Estudos e Projetos desenvolvidos, Concursos lançados, Execução dos
Contratos Gemans, à implementação do EEN, Plano rodoviário Nacional, bem como
alistar algumas ações importantes de cada sector que fazem parte da sua orgânica.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO IE

II

Em Abril de 2012 foi empossado um novo conselho de Administração do IE, composto
pelo Presidente, Manuel Nascimento Carvalho e por dois administradores executivos,
Eng.ª Leontina Ribeiro e Dr. Josefá Barbosa.

O novo CA traçou um conjunto de estratégias, políticas, planeamento e controlo,
como forma de dar cumprimentos aos objetivos do Instituto que passam por:


Aumentar gradualmente as estradas contratualizadas para que a maior parte
da rede (malha) nacional seja coberta com trabalhos de manutenção;



Melhorar a capacidade e qualidade dos recursos humanos, equipamentos e
materiais, assim como a segurança do tráfego;



Elaboração dos regulamentos aos Estatuto das Estradas Nacionais;



Substituir e/ou reparar as barreiras laterais danificadas das estradas com o
objetivo de melhorar a segurança rodoviária;



Criar um Conselho de conservação e segurança rodoviária com a participação
dos utentes e companhias seguradoras.



Avaliar as necessidades de financiamento da rede rodoviária em matéria de
manutenção. Torna-se necessário comparar essas necessidades com as
receitas provenientes da taxa de manutenção rodoviária;



Identificar e implementar de Projetos de Apoio ao Sector Rodoviário (RSSP);



Finalizar Plano rodoviário nacional.



Valorizar e conservar o património rodoviário, adotando uma estratégia de
intervenção de forma sustentada, integrando as valências técnicas, económica,
social e ambiental com níveis de segurança e conforto

Com a aprovação do Estatuto das Estradas Nacionais e o alargamento das suas
áreas de efetiva intervenção, houve uma necessidade de trabalhar na reestruturação
da estrutura organizacional do IE. Assim, no primeiro semestre de 2012, o novo CA
do IE aprovou uma nova estrutura orgânica para o IE. Esse novo organigrama está
mais adequada à diversidade e complexidade das intervenções do IE uma vez que
foram criados departamentos com as respetivas chefias intermediárias e serviços
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dentro dos departamentos por forma a dinamizar toda a estrutura organizacional no
sentido de dar resposta aos objetivos propostos pelo IE.

NOVO ORGANIGRAMA DO IE
PRESIDENTE DO IE

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIA

CONSELHO
CONSULTIVO

ASSESSORIA
JURÍDICA

APOIO
INFORMÁTCO

ADMINISTRADOR PARA
ÁREA TÉCNICA

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Serviços de
Planeamento da
Rede de Estradas
Serviço de
Gestão
dos Projectos

ADMINISTRADOR PARA ÁREA
FINANCEIRA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO E DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE GESTÃO
FINANCEIRA

Serviço
Administrativo

Serviços de
Controlo
Financeira

Serviço de
Recursos Humanos

Serviços de
Planeamento e
Gestão

Serviço de
Gestão de
contratos
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ESTUDOS, PROJECTOS, CONCURSOS E
CONTRATOS EM CURSO

III.1 ESTUDOS E PROJECTOS
1) Estudos e projetos de execução para reabilitação de duas estradas rurais
em Santiago
O IE continuou a fazer o acompanhamento dos estudos do projeto de execução
para reabilitação de duas estradas rurais em Santiago.

A empresa selecionada para a elaboração dos estudos de viabilidade, do
anteprojeto detalhado e da elaboração dos cadernos de encargos das Estradas
da Ribeira Principal e da Ribeira de São Miguel foi a SCET TUNISIE, com o qual
o Instituto de Estradas assinou o contrato em 22 de Julho de 2011 no valor de
18.257.127,40 ECV. Os estudos iniciaram-se em Outubro e o relatório final foi
entregue no início de Julho.

No entanto, em Dezembro de 2011, aquando da visita do pessoal do Banco
Mundial a Cabo Verde e após várias análises ao projeto constataram que os dois
traçados inicialmente propostos (Ribeira Principal e Ribeira S. Miguel) seriam
muito custoso para o projeto e o tempo para a execução das obras extrapolava
em grande medida o prazo de execução estipulado, pelo que decidiram manter o
projeto Ribeira Principal (4 km) e propor um novo projeto em substituição a da
Ribeira S. Miguel, que passou a ser Ponta do Talho – Igreja (2,4km).

Estas alterações trouxeram consigo alterações nos Termos de Referência e a
elaboração de uma adenda ao Contrato no valor de 2.205.300,00 ECV que foi
assinado a 16/01/2012.
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III.2 CONCURSOS
1) Concurso para Fiscalização da Reabilitação e Asfaltagem da estrada Praia –
Cidade Velha
O pedido de manifestação de interesse para o concurso de fiscalização das obras da
estrada Praia - Cidade Velha, foi lançado a 25/09/2011 em simultâneo com o
concurso de reabilitação, tendo 34 empresas de vários países manifestado interesse.
Destas 34 manifestações de interesse foi escolhido seis empresas para apresentação
das propostas que aconteceu a 17 de Janeiro de 2012.
A avaliação das propostas foi concluída e escola recaiu sobre a empresa Norvia que
apresentou a melhor proposta no valor de com 13.617.600,00 ECV.

2)

Concurso de Manifestação de interesse para seleção de consultores no

âmbito da Fiscalização dos trabalhos de reabilitação das estradas rurais Ribeira
Principal (4 km) e de Pilão Cão/Ponta Talho – Igreja (2,6 km) na ilha de Santiago
O concurso de pedido de manifestação de interesse para seleção de consultores no
âmbito da Fiscalização dos trabalhos de reabilitação das duas estradas rurais foi
lançado nos jornais internacionais “Dg Market”, “UNDB” e jornais nacionais “Expresso
das Ilhas” de 18/01/2012 a 25/01/2012, “A Nação” de 19/01/2012 a 26/01/2012 e “A
Semana” de 20/01/2012 a 27/01/2012. Para este anúncio responderam 13
concorrente de acordo com o quadro em baixo:
Consultores Concorrentes
Scet Tunísie
Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.
Norvia C.V. – Consultores de Engenharia Lda./Norvia S.A.
Ripórtico Engenharia
Luís Monsanto Unipessoal Lda.
Projecto Detalhe – Global Engineering
Icinco
Incoydesa ingennya,S.L.
Hydroplan Ingenieur – Gesellschaft mbh
Comete International
Tecnic Consulting Engineers/SWS S.r.l Consulting Engineering
Geosolve
Ace Ingénieurs Conseils/Alpha Consult

País de Orígem
Tunisia
Portugal
Cabo Verde
Portugal/ Cabo Verde
Portugal
Cabo Verde
Ilhas Canárias
Espanha
Alemanha
Tunisia
Italia
Portugal
Burkina Faso/Mauritania
8
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Após a avaliação dos documentos apresentados pelos concorrentes, seis empresas
foram selecionados para apresentação das suas propostas técnica e financeira,
nomeadamente:
Consultores Concorrentes
Ace Ingénieurs Conseils/Alpha Consult
Comete International
Norvia C.V. – Consultores de Eng. Lda./Norvia S.A.
Scet Tunísie
Ripórtico Engenharia
Luís Monsanto Unipessoal Lda.

País de Origem
Burkina Faso/Mauritania
Tunisia
Cabo Verde
Tunisia
Portugal
Portugal

Após a apresentação das propostas dos gabinetes de consultoria foi feita a avaliação
das propostas técnicas e financeiras onde a escolha recaiu sobre a empresa Ripórtico
Engenharia. O contrato de fiscalização foi assinado a 2 de outubro de 2012 no valor
de 7.980.000 ECV.

3)

Concurso para reabilitação e construção de duas estradas rurais na ilha

de Santiago: Ribeira Principal (4 km) e Ponta Talho – Igreja (2,4 km)

O governo de Cabo Verde recebeu um crédito do IDA (International Development
Association) através do Projeto de Apoio ao Sector Rodoviário, para financiar os
trabalhos de reabilitação e construção de duas estradas em Santiago.

O concurso foi lançado no dia 29 de Junho de 2012 e inclui trabalhos de reabilitação
da estrada Boca da Ribeira-Hortelã numa extensão de 4 km e trabalhos de
construção da estrada Ponta Talho – Igreja numa extensão de 2,4 km.

A abertura das propostas foi efetuada no dia 10/08/2012 e a escolha recaiu sobre a
empresa Spencer Construções. Segue a seguir alguns dados da obra:

PRAZO de CONSTRUÇÃO
DATA de ASSINATURA do CONTRATO de EMPREITADA
DATA de CONSIGNAÇÂO
INÍCIO do PRAZO de EMPREITADA
FIM do PRAZO de EMPREITADA
VALOR CONTRATO EMPREITADA

08 meses
16 de Novembro de 2012
28 de Dezembro de 2012
07 de Janeiro de 2013
07 de Agosto de 2013
133.023.664,71 ECV
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4) Concurso para recrutamento de dois consultores individuais para assistência
técnica ao Instituto de Estradas
Na sequência da rescisão do contrato para assistência técnica ao IE com o consultor
José Carlos Horta ocorrido 09/11/11, e para dar continuidade ao objetivo previsto na
consultoria, foi acordado com o Banco Mundial a contratação de dois consultores
individuais (um engenheiro rodoviário e um economista de transportes) na base de
comparação de curriculums.
Após a análise curricular a escolha recaiu sobre Carlos Correia da Fonseca,
Economista de Transporte e Maria da Conceição Azevedo, Engenheira Rodoviária.

Essa contratação teve essencialmente quatro objetivos principais:
 No âmbito do Objetivo 1 (Plano Rodoviário Nacional), a assistência técnica
deverá finalizar o Plano Rodoviário Nacional PRN).
 No âmbito do Objetivo 2 (Plano de Gestão da Superfície de Estradas), a
assistência técnica deverá elaborar um Manual de Manutenção de Estradas para
os diferentes tipos de estradas nacionais e implementar o Modelo de
Manutenção de Estradas.
 No âmbito do Objetivo 3 (Contagem de tráfego nacional), a assistência técnica
deverá atualizar a contagem de tráfego das estradas nacionais. A contagem de
tráfego será coordenada pela assistência técnica, sendo que os custos logísticos
serão financiados através do orçamento do I.E.
 No âmbito do Objetivo 4 será utilizada uma abordagem de formação em
exercício. A Assistência Técnica deverá promover a participação do pessoal
técnico do IE em todas as atividades a serem desenvolvidas.
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5) Concurso para escolha de um Gabinete de consultoria para fazer o
levantamento das estradas de Cabo Verde com vista ao carregamento da
Base de Dados do Instituto de Estradas – IGR;
O Instituto de Estradas (IE) lançou em Setembro um concurso para seleção empresas
(serviços de consultoria) para carregamento da base de dados rodoviária IGR do
Instituto de Estradas (IE),.
O financiamento desta prestação de serviços é feito ao abrigo do acordo de crédito
assinado entre o Estado de Cabo Verde e a IDA (IDA 490040), através do RSSP
(Projeto de Apoio ao Sector Rodoviário) e a seleção feita em conformidade com os
procedimentos estabelecidos nas Normas do Banco Mundial, “Seleção e Contratação
de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial”, de Maio de 2004, revistos em
Outubro de 2006 e Maio de 2010, com base nas Qualificações do Consultor - SQC.

A Base de Dados IGR tem como objetivos:


Consultar as características estruturais e geométricas de cada estrada;



O estado de conservação e de degradação da estrada;



Inventariar a rede rodoviária nacional;



Inventariar os acidentes rodoviários e de trafego médio diários;

Ao anúncio responderam 7 empresas nomeadamente: ID RESEARCH – INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO S.A; PROENGEL – INTERNATIONAL PROJECTS/PIP
PROJECTOS

C.V./ENAQUE;

NORVIA

S.A./NORVIA

C.V.;

RIPÓRTICO

ENGENHARIA; MÉTRICO C.V.; FERREIRA LEMOS ENGENHARIA/ LEADER
CONSULTING/WORLD VEC TOR; PROSPECTIVA – PROJECTOS,SERVIÇOS,
ESTUDOS S.A./ MC ONSTRUCÇÕES E SERVIÇOS LDA.
A escolha recaiu sobre a empresa NORVIA S.A./NORVIA C.V., e já iniciou o processo
de negociação do contrato.
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6) Concurso para escolha de um consultor individual que ira fazer um SIG
(Sistema de Informação Geográfica) para auxílio no carregamento da
Base de Dados do IE - IGR.

O Instituto de Estradas convidou 3 consultores a apresentar currículos (CV) para o
estabelecimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) associado à Base de
Dados BD/IGR do Instituto de Estradas (IE).
O financiamento desta prestação de serviços é feito ao abrigo do acordo de crédito
assinado entre o Estado de Cabo Verde e a IDA (IDA 490040), através do RSSP
(Projeto de Apoio ao Sector Rodoviário).
Com base nos CV dos 3 concorrentes o IE selecionou o concorrente com qualificação
e referências mais adequadas para a prestação da consultoria em causa.

O concorrente posicionado em primeiro lugar foi convidado a apresentar propostas
técnica e financeira e a negociar o contrato.

7) Concurso para fornecimento e instalação de equipamentos informáticos
ao IE, DGI e RSSP
A Republica de Cabo Verde recebeu um financiamento da Associação Internacional
de Desenvolvimento (IDA) para financiar o Projeto de Apoio ao Sector RodoviárioRSSP, e propôs-se utilizar parte dos recursos deste empréstimo para pagamentos
elegíveis na aquisição de equipamentos informáticos para o IE, DGI e RSSP. Assim, o
IE solicitou a 6 empresas a apresentação em envelopes fechados, de propostas de
oferta para o fornecimento e instalação de tais equipamentos

Das 6 empresas convidadas deram entrada no IE apenas duas propostas e a escolha
recaiu sobre a empresa MULTITÉCNICA VELOSO que apresentou a melhor proposta
no valor de 2.891.151$75 (Dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e
cinquenta e um escudos e setenta e cinco centavos),com IVA incluído. A assinatura
do contrato está previsto para 16 de Janeiro de 2013.
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III.3 CONTRATOS
1) Contrato para Reabilitação e Asfaltagem da estrada Praia – Cidade Velha
O contrato para reabilitação e asfaltagem da estrada Praia – Cidade Velha foi
assinado a 13/02/2012 com o consórcio CVC e Tecnovia no valor de 316.055.550,07
ECV (Trezentos e dezasseis milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta
escudos e sete centavos) e terá a duração de 10 meses.
A data da consignação da obra foi a 19/03/2012 mas a ordem de serviço para o início
dos trabalhos foi dada a 03/04/2012, sendo o prazo de início da contagem de
execução a 24/04/2012.
O projeto de execução foi entregue a 06/07/2012 e a sua apresentação aconteceu a
09/07/2012 e apontava para um aumento de cerca de 13% do valor inicial da proposta
que era de 316.617.600 ECV passando para 358.355.522,18 ECV.
Esse aumento foi justificado pelo empreiteiro devido a propostas de melhorias que
foram introduzidas no projeto de execução, nomeadamente: execução de passagens
hidráulicas (aquedutos), sinalização, reperfilamento de taludes, escavação, entre
outros, e será enquadrado dentro do pacote de financiamento do IDA que prevê uma
rúbrica de imprevistos no montante máximo de 15%.
No entanto, na sequência da análise do projeto de execução apresentado foi feito
uma análise detalhada de cada proposta e verificando-se in situ a real necessidade da
obra proposta. Assim, algumas das propostas do empreiteiro foram aceites e outras
não, resultando num montante de 319.541.591,48 ECV para o projeto de execução
aprovado.
No acompanhamento dos trabalhos e sobretudo em zonas de escavação, onde foram
encontrados materiais instáveis nos taludes, foram aceites muros de proteção e que
somado resultou num montante de 323.897.252,08 ECV, aumento de 2.5 % em
relação ao montante contratual.

Ainda no decorrer das obras, alguns trabalhos foram considerados oportunos visto
que se relacionam com a segurança de circulação em relação com as populações,
13
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acessos e paragens de transportes interurbanos, assim como a dignificação do
acesso à Fortaleza de S. Filipe (Património da UNESCO). Estes trabalhos foram
estimados e acusaram um montante final de 360.941.461,78 CVE, 14,2 % em relação
ao Montante contratual.

Relativamente ao prazo das obras e tendo-se consumido algum tempo extra no
processo de definição do projeto de execução, o plano de trabalhos atualizado
entregue pelo Consórcio empreiteiro em Dez/2012, prevê a conclusão da empreitada
em 29 de Março de 2013.
Neste momento apesar dos constrangimentos no desalfandegamento dos materiais e
equipamentos para a execução do betão betuminoso que provocaram atrasos da
ordem de um mês de trabalho, conta-se ser possível recuperar o tempo e dar
conclusão no prazo pretendido.

De maneira geral as características geométricas inicialmente previstas mantem-se, ou
seja, perfil transversal numa primeira fase secção do pk 0,000 – pk 3.000 com 7
metros de largura da faixa de rodagem e 1 metro de largura de bermas em ambos os
lados da estrada, tendo como velocidade de referência 70 km/h. O revestimento da
camada de desgaste em betão betuminoso de 5 cm de espessura. N segunda secção
do pk 3.000 – pk 5.900, a faixa de rodagem é de 6 metros de largura e bermas de 0,5
m em ambos os lados, velocidade de referência 60km/h e a camada de desgaste de 4
cm de espessura.

A realização financeira da obra está na ordem dos 40% até Dez/2012 e uma
realização física de 75%, até Janeiro 2013. Faltando um 50% da camada de base, já
que sendo uma estrada aberta ao tráfego, este trabalho se encontra condicionada ao
inicio do Betuminoso.

A sinalização e segurança do trabalho, assim como o cumprimento do PGES e PAQ é
aceitável. Foram feitas pelo empreiteiro no passado mês de Nov/2012, algumas ações
de formação (Dialogo com trabalhadores) nas frentes de trabalho no âmbito do uso
dos equipamentos de segurança.
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2) Contrato para Fiscalização da Reabilitação e Asfaltagem da estrada Praia –
Cidade Velha
O contrato para fiscalização da reabilitação e asfaltagem da estrada Praia – Cidade
Velha foi assinado a 30/03/2012 com a empresa Norvia no valor de 13.617.600,00
ECV e terá a duração de 11 meses. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi
dada a 03/04/2012 sendo o prazo de início da contagem de execução a 24/04/2012.
De acordo com a programação atualizada da obra de “Reabilitação e Asfaltagem da
estrada Praia-Cidade Velha” o término para a conclusão da empreitada está prevista
para 29 de Março de 2013, ou seja, um acréscimo de mais nove semanas do
contratualmente acordado. Sendo, que parte desta dilatação do prazo foi causada na
fase de Projeto de Execução, por motivos de definição dos trabalhos efetivamente
necessários para a execução do projeto, onde foram feitos acertos “in situ” das
soluções propostas, materiais propostos, traçado proposto (correção ou não das
curvas de raio 40), tudo isto, para garantir um equilíbrio (quantidade e tipo de
trabalhos/custos) e satisfazer ao mesmo tempo os objetivos preconizados.
Por outro lado, com o Projeto de execução, foram considerados aceites alguns
trabalhos para a execução de muros e outras melhorias como reforço da segurança
nas zonas de traçado insuficiente, assim como a escavação e estabilização de
taludes.
Na sequência deste facto, foi o parecer do Instituto de Estradas, que com a dilatação
do prazo de conclusão das obras, deverá haver uma adenda para a Fiscalização.
Tendo em conta, que brevemente irá ter inicio a execução do Betão Betuminoso, será
difícil dispensar a equipa da fiscalização na sua totalidade, já que o controlo
laboratorial e topográfico é de suma importância na colocação da camada de
desgaste.
Neste sentido, o Instituto de Estradas sugeriu a negociação da prorrogação do
contrato da Fiscalização. Esta Adenda prevê um custo de 2.738.400,00 ECV.
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3) Contrato para reabilitação e construção de duas estradas rurais na ilha de
Santiago: Ribeira Principal (4 km) e Ponta Talho – Igreja (2,4 km)
Em finais de 2012, foi assinado com a empresa Spencer – Construções & Imobiliária
um contrato no valor de 133.023.664$71 financiado pelo Banco Mundial, cujo objeto é
a obra de Reabilitação e Construção de duas estradas rurais na Ilha de Santiago –
Ribeira Principal (4Km) & Ponta Talho – Igreja (2,4Km). Foi pago o adiantamento de
20% do montante contratual no valor de 26.604.733$00.

4) Contrato para Fiscalização da reabilitação e construção de duas estradas
rurais na ilha de Santiago: Ribeira Principal (4 km) e Ponta Talho – Igreja (2,4
km)
A Fiscalização da obra acima mencionada está á cargo da empresa Ripórtico
Engenharia Lda. O montante contratual é de 7.852.070$00.
5) Contrato para execução obras de urgência nas estradas – Variante – Tarrafal,
S. Domingos – Monte Tchota, EN1 – ST – 01 (Volta monte) – Ribeira da Barca,
Praia – Hospital de Trindade (ST – 02).
Em Setembro de 2012, foi assinado um contrato com a empresa Monte Adriano no
valor de 14.961.755$00 financiado pelo Banco Mundial cujo objeto era executar as
obras de urgência causados pelas chuvas. Os trabalhos referentes a esta contratação
foram concluídos em Dezembro.
Foi pago o montante de 13.352.429$00,ficando o saldo de 1.609.326$00 a ser pago
em 2013.
6) Contrato para execução de obras de urgência nas estradas – Praia – Tarrafal,
Praia – S. Francisco, Circular de Praia – Órgãos – Pedra – Badejo, Assomada
– Porto – Rincão, Cruz Grande – Calhetona (ST – 01)
Em Setembro de 2012, foi assinado um segundo contrato com a empresa Monte
Adriano no valor de 31.659.287$25 financiado pelo Banco Mundial, para a execução
de obras de urgência nas estradas acima mencionadas provocadas pelas chuvas. Os
trabalhos referentes a esta contratação foram concluídos em Dezembro.
Foi pago o montante de 19.774.226$00 ficando o saldo de 11.885.081$00.
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7) Contrato de empreitada de reparação, tapamento de Buracos nas estradas
Espargos – Santa Maria, ilha do Sal
A Direcção Geral das Infraestruturas (DGI) assinou a 20/06/2012 com a empresa
Armando Cunha um contrato de empreitada para reparação, tapamento de Buracos
nas estradas Espargos – Santa Maria, ilha do Sal, no valor de 7.171.745,00 ECV.
Os custos derivados desta contratação foram assumidos pelo Instituto de Estradas de
Cabo Verde. Os trabalhos tiveram a duração de 30 dias e o prazo de garantia da obra
será de 1 ano, contando com a data da receção provisória da obra.

8) Contrato para assistência técnica ao IE
Os contratos para assistência técnica ao Instituto de Estradas foram assinados a
23/02/2012 com dois consultores individuais sendo um engenheiro rodoviário e um
economista de transportes.
Os dois consultores iniciaram a sua atividade em Março de 2012, tendo já realizados
as seguintes ações:


Conclusão da arquitetura e implementação da Base de Dados Rodoviária IGR;



Contagens de tráfego, propondo a metodologia para as futuras contagens,



Apoio na elaboração de alguns regulamentos ao EEN;



Elaboração de normas para apoio do futuro Plano Rodoviário Nacional (PRN)
nomeadamente:
o Norma 1: Classificação das intervenções rodoviárias com o objetivo de
sanar com as confusões terminológicas e clarificar e fixar conceitos nas
matérias de intervenção rodoviária;
o Norma 2: Características técnicas e níveis de serviço das estradas
ligando-os ao tipo de tráfego e ao tráfego médio diário de veículos;
o Norma 3: Características geométricas das estradas em função da
classificação administrativa;
o Norma 4: Acesos às estradas nacionais;
o Norma 5 : Áreas de Serviço
o Norma 6: Classificação das Patologias das estradas;
17
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Uma vez que os contratos com o economista de transporte e a engenheira rodoviária
terminaram a 27/08/12 e 15/11/12 respetivamente e com o objetivo de dar
prosseguimento aos objetivos do contrato inicial foram assinados duas adendas com
os respetivos consultores, nomeadamente:


Economista de transporte: duração: de 28/08/12 até 28/02/13



Engenheira rodoviária: duração: 22/11/12 até 30/06/13.

9) Contrato para prestação de serviços de consultoria jurídica ao IE
Foi assinado a 07/03/2012 um contrato de prestação de serviços de consultoria
jurídica no valor de 870.000$00, com o escritório Ilídio Cruz e Associados –
Sociedade de Advogados – RL, para elaboração dos regulamentos ao Estatutos das
Estradas Nacionais (EEN), aprovado pelo DL n.º22/2008 de 30 de Junho.
O objetivo desse contrato é assessorar o IE no cumprimento das suas atribuições
legais mediante a elaboração dos projetos de diplomas de regulamentação dos EEN,
a serem aprovados pelo Governo.

Os regulamentos a serem elaborados são:










As características técnicas que devem possuir os acessos às estradas
nacionais bem como as condições às quais deve obedecer a sua
localização. No que se refere a esta norma ela já se encontra finalizada.
As condições de instalação e de exploração de áreas de serviços,
postos de abastecimento e requisitos para a sua localização;
Os limites da área de servidão de visibilidade e especificar as restrições
do seu uso, ocupação e transformação do terreno
Taxas relativas à emissão de licenças, autorizações ou aprovações,
bem como emolumentos e demais montantes a cobrar pelos atos e
serviços prestados pelo IE;
Requisitos técnicos de execução dos trabalhos de reposição de
pavimento nas estradas nacionais ou de quaisquer dos seus pertences
que tenham sido destruídos ou danificados por motivo de obras ou
intervenção de terceiros;
Regime de contraordenações aplicáveis aos comportamentos e factos
que violam o disposto do EEN;
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EXECUÇÃO DOS CONTRATOS GEMANS

As estradas nacionais somam uma extensão de 1057 KM e que somente 437,87 Km
constituem objeto dos contratos de manutenção, o que representa uma taxa de
cobertura de aproximadamente de 41%.

Os contratos Gemans constituem já uma boa prática, atendendo aos bons resultados
obtidos nos últimos anos no domínio da manutenção rodoviária em Cabo Verde. Este
tipo de contrato estabelece um tipo de vínculo jurídico entre o Estado e a empresa
encarregada da manutenção corrente e periódica, uma vez que a empresa que ganha
o concurso responsabiliza-se por assegurar, durante o período de contrato, o nível de
serviço proporcionado pela estrada. Isto significa que a empresa assume o risco da
qualidade das obras de manutenção que vai realizando.

No entanto, vale a pena frisar, que mesmo as estradas contratualizadas não
beneficiam de orçamentos suficientes, de tal sorte que não são feitas as necessárias
obras de restabelecimento de nível e em muitas ocasiões, sobretudo depois das
chuvas, são necessárias avultadas verbas adicionais do Tesouro para fazer face a
situações urgência.

Tendo em vista a importância de se conhecer as necessidades, as disponibilidades
financeiras e as prioridades a ter em conta em matéria de manutenção, o IE está a
conceder uma atenção especial aos trabalhos finais que lhe permitem iniciar muito
brevemente a implementação de um Plano de Gestão das Estradas Nacionais.

O segundo pacote dos contratos GEMANS que iniciou em 2010 teve o seu término a
31 de Outubro de 2012. No entanto, devido a necessidade de se manter a qualidade
dos níveis de serviços dessas estradas, o IE prorrogou estes contratos para até 31 de
Dezembro de 2012.
Seguem a seguir a lista das ilhas e estradas contempladas e as empresas
contratualizadas:
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ILHA DE SANTIAGO

ILHA DO FOGO

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

ILHA DE S.
NICOLAU

Lote ST-01-2010
CGM-001-10

Lote ST-02-2010
CGM-002-10

Lote FG-01-2010
CGM-004-10

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

Praia Assomada
(EN1-ST-01)

Calheta - Tarrafal

S. Filipe- Aeroporto
(EN2-FG-01

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

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

São Domingos -Monte
Tchota

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

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

Fundura Ribeira
Barca

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

Órgãos-P.Badejo
(EN1-ST-03)

Praia-Cidade Velha
(EN1-ST-05)

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

Assomada-Porto
Rincão
(EN3-ST-22)

Praia-Hospital
Trindade
(EN3-ST-02)

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

Nazaré - Praia Baixo

Praia

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

Cidade Velha – Porto
Mosquito
Cidade velha Santana

As empresas contratadas são as seguintes:
Empreitadas GEMANS
Lotes
ST-01-2010

Fiscalização GEMANS

Empresas

Montante

Monte Adriano

185.373.691$00

Lotes
FL-ST-01-2010

Empresas

Montante

Norvia

24.304.348

ST-02-2010

Monte Adriano

120.570.700$00

FL-ST-02-2010

SN-01-2010

Monte Adriano

125.297.669

FL-SN-01-2010

Técnica

24.358.356

SA-01-2010

Spencer Const

382.466.095

FL-SA-01-2010

Pengest

20.964.500

Norvia

22.965.873

FG-01-2010

Engeobra

Total empreitada

100.983.176
899.699.907

FL-FG-01-010

Total Fiscalização

92.593.077

Obs: * Valores atualizados após assinaturas das adendas, inclusive as prorrogações.
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IV.1 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPREITADA GEMANS
IV.1.1 EMPREITADA GEMANS - SA – 01 - ILHA DE S. ANTÃO
III.1.1.1. Estradas objeto 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 do contrato após assinatura das adendas: 382.466.095$00
a) Montante Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses )
Valor da adenda n.º 1
Valor da adenda n.º 2
Valor da adenda n.º 3
Valor da adenda n.º 4
Valor da adenda n.º 5 (prorrogação de 1/10 a
31/12/12)
Valor global do contrato após assinatura das 5
adendas
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 10 a
Dez.12)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até
Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

151.046.242$00
40.000.000$0
25.000.000$00
30.000.000$00
119.228.318$00
17.191.535$00
382.466.095$00

372.109.174$09
363.645.328$00
198.554.662$25
198.554.662$00
246%
131%
241%
131%

b) Manutenção Corrente (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Valor da adenda n.º 5
Valor global após assinatura da adenda
Valor global executado (Out. 2010 até Dez.2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez.
2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.2012)
Taxa de Realização do valor pago 2012

104.732.284$80
17.191.535$00
121.923.819$00

114.769.120$00
110.405.275$00
52.366.140$00
52.366.140$00
109,58%
50,00%
105,42%
50,00%
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c) Manutenção periódica/Estabelecimento de nível (12 meses)
Montante previsto (24 meses)
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez.2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez..2012)
Taxa de Realização do valor pago 2012
d) Urgências (24 meses)
Montante previsto (24 meses)
Valor da adenda n.º 1
Valor da adenda n.º 2
Valor da adenda n.º 3
Valor da adenda n.º 4
Valor global após assinatura das adendas
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez.. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.2012)
Taxa de Realização do valor pago 2012

29.758.957$10

30.661.386$25
30.661.386$25
0,0
0,0
103,03%
0,00%
103,03%
0,00%

16.555.249$35
40.000.000$00
25.000.000$00
30.000.000$00
119.228.318$00
230.783.567$00

226.678.667$84
222.578.667$16
146.188.522$25
142.088.521$57
1369,23%
883,03%
1344,46%
858,27%

e) Adenda n.º 3 ao contrato GEMANS SA-01-2010
Objetivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote SA-01 – Santo Antão

Montante:

30.000.000$00 (trinta milhões de escudos)

Preço Global do contrato após 246.046.424 (duzentos e quarenta e seis milhões, quarenta
assinatura dessa 3.ª Adenda:
e seis mil. Duzentos e quarenta e dois escudos)
Data de assinatura da adenda

14/03/12

Data da assinatura da adenda

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

Observações:

Dado que a 1.ªe 2.ª adenda do contrato GEMANS SA-012010 não conseguiu cobrir todos os estragos provocados
pelas chuva, o IE, com a anuência do MIEM, assinou esta
3.ª adenda que faz parte integrante do contrato inicial.
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f) Adenda n.º 4 ao contrato GEMANS SA-01-2010
Objetivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote SA-01 – Santo Antão

Montante:

119.228.318 (Cento e dezanove milhões, duzentos e vinte e
oito mil, quatrocentos e vinte e quatro escudos)

Preço Global do contrato após 365.274.742 (trezentos e sessenta e cinco milhões,
assinatura dessa 4.ª Adenda:
duzentos e setenta e quatro um, setecentos e quarenta e
dois escudos)
Data de assinatura d a adenda

18/05/12

Data da assinatura da adenda

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

Observações:

Dado que a 1.ª, 2.ª e 3.ª adenda do contrato GEMANS SA01-2010 não conseguiu cobrir todos os estragos
provocados pelas chuvas, o IE, com a anuência do MIEM,
assinou esta 4.ª adenda que faz parte integrante do
contrato inicial.

g) Adenda n.º 5 ao contrato GEMANS SA-01-2010
Objetivo:

Prorrogação dos contratos Gemans

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote SA-01 – Santo Antão

Montante:

17.191.535 (Dezassete milhões, cento e noventa e um mil,
quinhentos e trita e cinco mil escudos)

Preço Global do contrato após 382.466.095$00 (trezentos e oitenta e dois milhões,
assinatura dessa 5.ª Adenda:
quatrocentos e sessenta e seis mil e noventa e cinco
escudos)
Data de assinatura da adenda

25/09/12
A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir do dia 01/10/2012 até 3/12/2012.

Prazo

3 meses

Os diversos trabalhos de manutenção realizados na ilha de Santo Antão repartiram-se
por todas as estradas afetas ao contrato. Relativamente ao controlo dos Níveis de
Serviço que tem por finalidade aferir mensalmente o cumprimento do contrato baseiase em três requisitos: a Viabilidade da estrada, Conforto do utente e a Durabilidade da
estrada.
As adendas n.ºs 1, 2 ao contrato Gemans SA-01-2010 assinados em 2011, deram
cobertura bastante parcial a um conjunto de obras de urgência provocadas pelas
chuvas. No entanto, constatou-se que após a liquidação integral dos valores, houve
necessidade de se proceder ao pagamento de outras obras de urgência provocadas
pelas citadas chuvas. Tendo em conta que havia disponibilidade de verba por parte
do FAMR, o IE procedeu em 2012 a assinatura das adendas n.º 3 e 4 (conforme
quadros acima referidos) com a empresa que faz a manutenção das estradas ilha de
Santo Antão.
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IV.1.2 EMPREITADA GEMANS - SN – 01 - ILHA DE S. NICOLAU
III.1.2.1 Estradas objeto das intervenções: Rb.ª Brava–Tarrafal; Tarrafal–Praia
Francês; Preguiça–Aeroporto; Rbª Brava–Água das Patas; EN1-SN1-01–Monte Gordo
III.1.2.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.2.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.2.4. Período de execução: 24 meses
III.1.2.5. Valor do Contrato Global: 61.703.837$88 (Iva incluído)
III.1.2.6. Valor global do contrato após assinatura da adenda: 125.297.669$00

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)

61.703.837$88

Valor da Adenda nº 1

58.650.000$00

Valor da adenda n.º 2 (prorrogação dos contrato de 01/10 até 31/12/
Valor Global após assinatura das adendas

4.943.832$00
125.297.669$00

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)

119.127.286$00

Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)

115.287.069$00

Valor global executado 2012

83.577.424$23

Valor global Pago 2012

86.347.652$00

Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)

193%

Taxa de Realização do valor executado 2012

135%

Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)

187%

Taxa de Realização do valor pago 2012

140%

b) Manutenção Corrente
Montante previsto (24 meses)

39.550.662,00

Valor da adenda n.º 2

4.943.832$00

Valor global após assinatura da adenda

44.494.494$00

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)

41.198.588$00

Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)

39.550.644$00

Valor global executado 2012

18.951.353$00

Valor global Pago 2012

20.269.707$00

Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

104,17%
47,92%
100,00%
51,25%
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c) Manutenção periódica/Estabelecimento de Nível

Montante previsto (24 meses)
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

10.790.093,50

11.270.728$00
11.270.728$00
5.950.162$00
9.285.499$00
104,45%
55,14%
104,45%
86,06%

d) Urgências
Montante previsto (24 meses)
Montante Adenda nº 1
Montante Global após assinatura da Adenda
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

11.363.082,38
58.650.000$00
70.013.082$00
66.657.970$00
64.465.697$00
58.675.909$00
56.792.446$00

586,62%
516,37%
567,33%
499,80%

e) Adenda n.º 1 ao contrato GEMANS SN-01-2010
Objectivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

Ribeira Brava - Juncalinho

Montante:

58.650.000$00(cinquenta e oito milhões e seis centos e
cinquenta mil escudos)

Preço Global do contrato após 120.353.837$88 (Cento e vinte milhões, trezentos e
assinatura dessa 2.ª Adenda:
cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e sete escudos)
Data de assinatura da adenda

25/01/12

Prazo:

5 meses

Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir da data da sua assinatura.
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f) Adenda n.º 2 ao contrato GEMANS SN-01-2010
Objetivo:

Prorrogação dos contratos Gemans

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote SN-01 – Santo Antão

Montante:

4.943.832$00(Quatro milhões, novecentos e quarenta e
três mil, oitocentos e trinta e dois mil escudos)

Preço Global do contrato após 125.297.669$00 (Cento e vinte cinco milhões, duzentos e
assinatura dessa 2.ª Adenda:
noventa e sete mil, seis centos e sessenta e nove mil
escudos)
Data de assinatura da adenda

26/09/12
A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir do dia 01/10 até 31/12/12

Prazo:

3 meses

Os diversos trabalhos de manutenção realizados na ilha de S. Nicolau repartiram-se
por todas as estradas afetas ao contrato.
A estrada nacional Ribeira Brava/Juncalinho encontrava-se bastante degradada, com
cortes parciais e totais em toda a sua estrutura e significados danos no seu
pavimento.
Considerando que do concurso público lançado para execução dessa reabilitação,
resultou vencedora a empresa Monte Adriano.
Considerando ainda que a urgente necessidade de reabilitação funcional da citada
estrada se vem arrastando há já cerca de dois anos, sem que tenha possível até por
razões de conjuntura, mobilizar recursos financeiros para acudir à totalidade dos
trabalhos, entendeu-se de todo conveniente proceder à execução daqueles que à
referida estrada conferem maior garantia de estabilidade face a eventuais
intempéries, ajustando-se assim o financiamento imediato às reais possibilidades de
momento.
Tendo em conta que esse financiamento seria proveniente do FAMR e que a empresa
Monte Adriano é também a adjudicatária do contrato Gemans em curso na ilha, o IE e
a Monte Adriano entenderam que a parcela de reabilitação funcional que se pretendia
levar a cabo, podia ser executada no âmbito do contrato Gemans em curso.
Nestes termos o IE assinou com a empresa Monte Adriano a adenda n.º 2 ao contrato
Gemans SN-01-2010 no valor de 58.650.000$00.
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IV.1.3 EMPREITADA GEMANS - FG – 01 - ILHA DE FOGO
III.1.3.1 Estradas objeto 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.1.1.6 Valor global do contrato após assinatura das adendas: 100.983.176$60
a) Montante Global (24 meses)
Montante previsto (24 meses)

69.900.911$60

Valor da Adenda n.º 1

5.083.950$60

Valor da Adenda n.º 2

20.936.615$26

Valor da adenda n.º 3 (Prorrogação contratos de 01/10 até 31/12/12

5.061.699$00

Valor global do contrato apos a assinatura das 2 adendas

100.983.176$60

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

93.992.935$00
88.101.711$00
48.171.141$00
43.798.418$00
134,47%
68,91%
126,04%
62,66%

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

30.325.530,36

Valor Adenda n.º 1

5.083.950$60

Valor Adenda n.º 3 (Prorrogação contratos de 01/10 até 31/12/12
Montante global do contrato apos a assinatura das adendas
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

5.061.699$00
40.471.179$00
37.272.306$37
27.148.966$27
19.453.540$85
19.284.817$85
122,91%
64,15%
89,53%
63,59%
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c) Manutenção periódica/Estabelecimento de nível (12 meses)
Montante previsto (24 meses)

18.923.957,25

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)

16.401.940$35

Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)

16.401.940$

Valor global executado 2012

374.273$00

Valor global Pago 2012

374.273$00

Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

86,67%
1,98%
86,67%
1,98%

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

20.651.424,00

Valor Adenda n.º 2

20.936.615$26

Montante global do contrato apos a assinatura da adenda
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

41.588.039$00
40.318.687$65
35.869.351$15
28.343.327$62
24.139.327$12

195,23%
137,25%
173,69%
116,89%

e) Adenda n.º 2 ao contrato GEMANS FG-01-2010

Objetivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

Cova Figueira - Mosteiros

Montante:

20.936.615$26 (vinte milhões, novecentos e trinta e seis
mil, seis centos e quinze escudos)

Preço Global do contrato após 95.921.477$60 (noventa e cinco milhões, novecentos e
assinatura dessa 2.ª Adenda:
vinte e um mil, quatrocentos e setenta e sete mil escudos)
Data da assinatura da adenda

25/01/2012

Prazo:

3 meses
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f) Adenda n.º 3 ao contrato GEMANS FG-01-2010

Objetivo:

Prorrogação dos Contratos Gemans

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote FG-01 – Fogo

Montante:

5.061.699$00 (Cinco milhões, sessenta e um mil, seis
centos e noventa e nove mil escudos)

Preço Global do contrato após 100.983.176$60 (Cem milhões, novecentos e oitenta e três
assinatura dessa 3ª Adenda:
mil, cento e setenta e seis escudos)
Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir do dia 01/10 até 31/12/12

Prazo:

3 meses

Os diversos trabalhos de manutenção realizados na ilha do Fogo repartiram-se por
todas as estradas afetas ao contrato.
A estrada nacional EN3-FG-01, troço Cova Figueira – Mosteiros encontrava-se
bastante degradada, com cortes em toda a sua estrutura e significativos danos no seu
pavimento que implicavam uma reabilitação que implicavam uma reabilitação de mais
de cinquenta milhões de escudos.

Não havendo disponibilidade financeira para acudir à totalidade dos trabalhos
necessários mas todavia necessário proceder-se à execução daqueles, o IE assinou
com a empresa Engeobra, que faz a manutenção dos contratos Gemans na referida
ilha, a adenda n.º 2 ao contrato Gemans FG-01-2010 no valor de 20.936.615$26.
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IV.1.4 EMPREITADA GEMANS - LOTE ST – 01 - ILHA DE SANTIAGO
III.1.4.1 Estradas objeto das intervenções: Praia – Assomada; Praia - S. Francisco -V. Custa;
Circular da Praia; Órgãos – Pedra Badejo; Assomada – Rincão; Cruz Grande – Calhetona;
Assomada – Fonte Lima; Volta Monte - Rª Prata - Chão Bom;
III.1.4.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.4.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.4.4. Período de execução: 24 meses
III.1.4.5. Valor do Contrato Global: 140.470.266$00
III.1.4.6. Valor global do Contrato após assinatura da adenda: 185.373.691$00

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)
Montante da Adenda nº 1
Valor da adenda n.º 2
Valor da Adenda n.º3 (Prorrogação contratos de 01/10 a 31/12/12
Montante Global após assinatura das adenda
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

140.470.266$00
30.838.496$30
2.852.147$00
11.212.782$00
185.373.691$00

171.326.666$00
167.755.164$00
75.150.783$00
74.896.740$00
121,97%
53,50%
119,42%
53,32%

b) Manutenção Corrente
Montante previsto (24 meses)
Valor da adenda n.º 1
Valor da adenda n.º 2
Valor da adenda n.º 3 (prorrogação contratos de 01/10 a
31/12/12
Montante Global após assinatura das adendas
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez.
2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

89.174.220$00
30.838.496$30
2.852.147$00
11.212.782$00
134.077.645$30
124.580.612$00
121.009.110$00
74.377.277$00
74.123.234$00

139,70%
83,41%
135,70%
83,12%
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c) Manutenção periódica/Estabelecimento de Nível

Montante previsto (24 meses)
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

29.722.095$00
27.104.149$00
27.104.149$00
0,00
0,00

91,19%
0,00%
91,19%
0,00%

d) Urgências
Montante previsto (24 meses)
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

21.574.000$00
19.641.905$00
19.641.905$00
773.506$00
773.506$00

91,04%
3,59%
91,04%
0,36%

e) Adenda n.º 1 ao contrato GEMANS ST-01-2010
Objetivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

EN3 – MA-01 – Circular do Maio – Ilha do Maio

Montante:

30.838.496$00 (trinta milhões, oitocentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e noventa e seis escudos)

Preço Global do contrato após 171.308.763$00 (Cento e setenta e um milhões, trezentos e
assinatura dessa 2.ª Adenda:
oito mi, setecentos e sessenta e três mil escudos)
Data de assinatura do contrato 25/01/12
inicial:
Prazo:

3 meses

Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir da data da sua assinatura.
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f) Adenda n.º 2 ao contrato GEMANS ST-01-2010
Objetivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

EN3 – MA-01 – Circular do Maio – Ilha do Maio

Montante:

2.852.147$00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois
mil, cento e quarenta e sete escudos escudos)

Preço Global do contrato após 174.160.909 (Cento e setenta e quatro milhões, cento e
assinatura dessa 2.ª Adenda:
sessenta mil, novecentos e nove escudos escudos)
Data de assinatura da adenda:

20/08/12

Prazo:
Observações

Obras de urgência na ilha do Maio

g) Adenda n.º3 ao contrato GEMANS FG-01-2010

Objetivo:

Prorrogação dos Contratos Gemans

Troços de Estradas:

Empreitada Gemans Lote ST-01 – Santiago

Montante:

11.212.782$00 (Onze milhões, duzentos e doze mil,
setecentos e oitenta e dois escudos)

Preço Global do contrato após 182.521.545$70 (Cento e oitenta e dois milhões, quinhentos
assinatura dessa 3ª Adenda:
e vinte e um mi, quinhentos e quarenta e cinco escudos)
Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir do dia 01/10 até 31/12/12

Prazo:

3 meses

Os diversos trabalhos de manutenção realizados na ilha de Santiago repartiram-se
por todas as estradas afetas ao contrato.
A estrada nacional EN3-MA-01, circular do Maio, na ilha do Maio encontrava-se
bastante degrada, com cortes em toda a sua estrutura e significativos danos no seu
pavimento que implicavam uma reabilitação que implicavam uma reabilitação de mais
de oitenta milhões de escudos.
Não havendo disponibilidade financeira para acudir à totalidade dos trabalhos
necessários mas todavia necessário proceder-se à execução daqueles, o IE assinou
com a empresa Monte Adriano, que faz a manutenção dos contratos Gemans na ilha
de Santiago, dado que a ilha do não estava contemplada nos contratos Gemans, a
adenda n.º 1 ao contrato Gemans ST-01-2010 no valor de 30.838.496$30 e a adenda
n.º 2 no valor de 2.852.147$00.
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IV.1.5 EMPREITADA GEMANS - ST – 02 - ILHA DE SANTIAGO
III.1.5.1 Estradas objeto das intervenções: Calheta - Tarrafal; São Domingos – Monte
Tchota; Fundura – Ribeira Barca; Praia – Cidade Velha; Praia – Hospital Trindade;
Nazaré – Praia Baixo; Cidade Velha Porto Mosquito; Salineiro:
III.1.5.2. Empreiteiro: Monte Adriano
III.1.5.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.5.4. Período de execução: 24 meses
III.1.5.5. Valor do Contrato Global: 101.073.216$00
III.1.5.6. Valor Global após assinatura das adendas: 120.570.700$00

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)
Valor da adenda n.º 1
Valor da adenda n.º 2 (Prorrogação contratos de 01/10 a 31/12/12
Valor global após assinatura das adendas
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

101.073.216$00
12.139.279$00
7.358.205$00
120.570.700$00

110.034.721$00
107.581.986$00
40.424.422$00
39.875.829$00
108,87%
40,00%
106,44%
39,45%

b) Manutenção Corrente
Montante previsto (24 meses)
Valor da adenda n.º 1
Valor da adenda n.º 2 (Prorrogação contratos de 01/10 a
31/12/12
Valor Global após assinatura das adendas
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez.
2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

60.429.868$00
12.139.279$00
7.358.205$00
79.927.352$80
73.241.552$00
70.788.817$00
40.424.422$00
39.875.829$00

121,20%
66,89%
117,14%
65,99%
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c) Manutenção periódica/Estabelecimento de Nível
Montante previsto (24 meses)

18.567.848$25

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)

16.993.486$00

Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)

16.993.486$00

Valor global executado 2012

0,00

Valor global Pago 2012

0,00

Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

91,52%
0,00%
91,52%
0,00%

d) Urgências

Montante previsto (24 meses)

22.075.499$59

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)

19.799.683$00

Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)

19.799.683$00

Valor global executado 2012

0,00

Valor global Pago 2012

0,00

Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

89,69%
0,00%
89,69%
0,00%

Os diversos trabalhos de manutenção realizados na ilha de Santiago repartiram-se
por todas as estradas afetas ao contrato e têm decorrido com normalidade e num bom
ritmo.

34

IV.2 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
EMPREITADA GEMANS

DE

FISCALIZAÇÃO

DAS

IV.2.1 FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE SA – 01 - ILHA DE S. ANTÃO
III.2.2.1 Estradas objeto das intervenções: Ponta do Sol – Porto Novo (EN1SA-01); Povoação da Ribeira Grande – Paúl (EN1-SA-02); Paúl – Porto Novo
(EN1-SA-03); Pombas – Cabo da Ribeira (EN3-SA-08); Povoação da Ribeira
Grande – Garça de Cima (EN3-SA-02); Porto Novo – Ribeira da Cruz (EN3-SA12);
III.2.2.2. Fiscal: Pengest CV - Planeamento, Engenharia e Gestão, Lda.
III.2.2.3. Data de início: 24/09/2010
III.2.2.4. Período de execução: 25 meses
III.2.2.5. Valor do Contrato Global: 19.423.500$00 (ECV) (Iva incluído)

a) Montante Global

Montante previsto (25 meses)
Valor da adenda n.º 1 (Prorrogação contratos de 01/11 a
31/12/12
Valor global após assinatura das adendas

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até
Dez. 2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

19.423.500$00
1.541.000$00
20.964.500$00
19.022.150$00
17.483.847$00
8.792.210$00
7.947.357$00
98%
45%
90%
41%

Os diversos trabalhos de fiscalização dos trabalhos de manutenção realizados na ilha
de S. Antão repartiram-se por todas as estradas afetas ao contrato e têm decorrido
com normalidade e num bom ritmo.
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IV.2.2 FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE SN – 01 - ILHA DE S. NICOLAU
III.1.2.1 Estradas objecto das intervenções: Rb.ª Brava – Tarrafal; Tarrafal –
Praia Francês; Preguiça – Aeroporto; Rbª Brava – Água das Patas; EN1-SN1-01
– Monte Gordo;
III.1.2.2. Fiscal: Técnica
III.1.2.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.2.4. Período de execução: 25 meses
III.1.2.5. Valor do Contrato Global: 22.525.946$00 (Iva incluído)

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)
Valor da adenda n.º 1 (Prorrogação contratos de 01/11 a
31/12/12
Valor global após assinatura das adendas
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez.
2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

22.525.946$00

1.832.410$00
24.358.356$30
24.358.356$30
23.821.330$00
10.615.281$00
10.994.460$00
108%
47%
106%
49%

Os diversos trabalhos de fiscalização dos trabalhos de manutenção realizados na ilha
de S. Nicolau repartiram-se por todas as estradas afetas ao contrato.

De salientar que na sequência da adenda n.º 2 assinada com a empresa Monte
Adriano para a reabilitação de parte do troço de estrada Ribeira Brava- Juncalinho, foi
negociada com a Tecnica, empresa que faz a Fiscalização das estradas em S.
Nicolau, a fiscalização das obras assinadas através da referida adenda a custo zero.
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IV.2.3 FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE FG – 01 - ILHA DE FOGO
III.2.3.1 Estradas objeto das intervenções: S. Filipe – Aeroporto; S. Filipe –
Porto de Vale dos Cavaleiros; Cova Figueira – Mosteiros (Anel Principal do
Fogo), S. Filipe – Rb.ª Filipe (Anel superior)
III.2.3.2. Fiscal: Norvia
III.2.3.3. Data de início: 01/10/2010
III.2.3.4. Período de execução: 24 meses
III.2.3.5. Valor do Contrato Global: 21.030.251 (Iva incluído)

a) Montante Global
Montante previsto (25 meses)

21.030.251$00

Valor da adenda n.º 1 (Prorrogação contratos de 01/11 a
31/12/12
Valor global após assinatura das adendas

1.935.622$00
22.965.873$25

Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)

20.862.848$00

Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)

20.136.529$00

Valor global executado 2012

9.255.974$00

Valor global Pago 2012

9.242.330$00

Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez.

99%

2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012

44%

Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)

96%

Taxa de Realização do valor pago 2012

44%

Os diversos trabalhos de fiscalização dos trabalhos de manutenção realizados na ilha
de Fogo repartiram-se por todas as estradas afetas ao contrato e têm decorrido com
normalidade e num bom ritmo.
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IV.2.4 FISCALIZAÇÃO GEMANS - LOTE ST–01/02 - ILHA DE SANTIAGO
III.1.4.1 Estradas objeto das intervenções: Praia – Assomada; Praia - S. Francisco -V.
Custa; Circular da Praia; Órgãos – Pedra Badejo; Assomada – Rincão; Cruz Grande –
Calhetona; Assomada – Fonte Lima; Volta Monte - Rª Prata - Chão Bom; Calheta Tarrafal; São Domingos – Monte Tchota; Fundura – Ribeira Barca; Praia – Cidade
Velha; Praia – Hosp.Trindade; Nazaré – Praia Baixo; C. Velha Porto Mosquito; Salineiro:
III.1.4.2. Empreiteiro: Norvia
III.1.4.3. Data de início: 01/10/2010
III.1.4.4. Período de execução: 25 meses
III.1.4.5. Valor do Contrato Global: 21.264.125$00
III.1.4.6. Valor global do contrato após assinatura da adenda: 22.364.125$00

a) Montante Global
Montante previsto (24 meses)
Montante Adenda nº1
Valor da adenda n.º 2 (Prorrogação contratos de 01/11 a
31/12/12
Montante Global após assinatura da adenda
Valor global executado (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global pago (Out. 2010 até Dez. 2012)
Valor global executado 2012
Valor global Pago 2012
Taxa de Realização do valor executado (Out. 2010 até Dez.
2012)
Taxa de Realização do valor executado 2012
Taxa de Realização do valor pago (Out. 2010 até Dez.)
Taxa de Realização do valor pago 2012

21.264.125$00
1.100.000$00
1.940.222$00
24.304.347$75

22.177.939$00
20.945.261$00
10.413.488$00
9.924.276$00
104%
49%
99%
47%

b) Adenda n.º 2 ao contrato GEMANS ST-02-2010
Objectivo:

Gestão e manutenção das estradas

Troços de Estradas:

EN3 – MA-01 – Circular do Maio – Ilha do Maio: P.H.
Figueira P.K. 6+900; P.K. 21+500 e P.K. 27+600)

Montante:

1.100.000$00 (um milhão e cem mil escudos)

Preço Global do contrato após 22.364.125$00$00 (vinte e dois milhões, trezentos e
assinatura dessa 2.ª Adenda:
sessenta e quatro mil, cento e vinte e cinco escudos)
Data de assinatura do contrato 15/03/12
inicial:
Prazo:

3 meses

Data da assinatura da adenda

A Adenda faz parte integrante do contrato inicial e produz
efeitos a partir da data da sua assinatura.
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Os diversos trabalhos de fiscalização dos trabalhos de manutenção realizados na ilha
de Santiago repartiram-se por todas as estradas afetas ao contrato.

Na sequência da adenda n.º 2 ao contrato Gemans ST-01-2010 que o IE assinou com
a empresa Monte Adriano para desenvolver trabalhos de reabilitação na circular da
ilha do Maio, houve necessidade de também assinar uma adenda com uma empresa
que de fiscalização para fazer a fiscalização dos trabalhos efetuados pela empresa
Monte Adriano.

Assim sendo, assinou-se uma adenda N.º 2 ao contrato FL.ST-01 E 02-2010 com a
empresa Norvia, que faz a fiscalização dos contratos Gemans ST-01 E 02 -2010 no
valor de 1.100.000$00.
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ACTIVIDADES FINANCEIRAS

5.1. ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO APROVADO PELO
TESOURO
O orçamento de funcionamento (despesas correntes) de 2012 aprovado pelo Tesouro
foi de 28.658.575$00, sendo de 26.899.799$00 após deduções dos cativos.

A execução global foi no valor de 24.855.157$00, ou seja, 92,3% do orçamento líquido.
Do valor global executado (24.855.157$00), 20.126.682$00 refere-se a custos com o
pessoal e 4.728.475$00 refere-se a Aquisição de Bens e Serviços.

O saldo orçamental é de 3.803.418$00 relativamente ao orçamento bruto e de
2.044.642$00 relativamente ao orçamento liquido, sendo que 1.682.232$00 dos
citados 2.044.3642$00 se refere às despesas com o pessoal

Do saldo com o pessoal (1.682.232$00) deve-se ter em conta o montante de
886.896$00 previsto para o recrutamento de um Técnico Médio, cujo processo não
ficou concluído em 2012 e o montante de 372.000$00 para outras dotações que só foi
utilizado o montante de 118.000$00.

2. ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO APROVADO PELO FAMR
O Orçamento de Funcionamento (despesas correntes) financiado pelo FAMR foi de
8.511.849$00. A execução global foi de 8.142.662$00, o que representa 95,66% do
orçamento, sendo 5.907.584$00 referentes a Aquisição de Bens e Serviços e
2.235.078$00 referentes a custos com o pessoal contratado.

O saldo orçamental foi de 369.187$00.
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3. RECEITAS PRÓPRIAS
O saldo inicial foi de 7.783.245$30.
Apesar de o Instituto de Estradas não ter previsto receitas próprias para o ano de
2012, conseguiu arrecadar com a venda de dossiês de concurso para Reabilitação
das estradas secundarias na Ilha de Santiago - Ribeira Principal e Ponta Talho –
Igreja o montante de 538.661$00. Foi depositado na conta do IE para posterior
levantamento a quantia de 90.000$00 proveniente de donativo concedido pela
empresa Pengest no âmbito do Seminário realizado pelo IE.
Houve ainda reposição de fundo no valor de 93.000$00 perfazendo a receita própria
no valor global de 8.504.906$30.

4. DESPESAS EXTRA – ORÇAMENTAIS
Mediante autorização do então Ministro de Tutela e do Presidente do IE realizou-se
despesas extras - orçamentais no valor global de 7.852.070$00 das quais:
 4.192.500$00 São despesas relacionadas com contratos de prestação de
serviços no âmbito de assessoria jurídica para a via rápida Praia – Tarrafal;
 1.365.569$00 São despesas com aquisição de equipamentos informáticos e
Administrativo;
 337.000$00 referente ao pagamento mensal do grilo profissional;
 226.195$00 São despesas de representação;
 886.029$00 São despesas no âmbito de deslocações e Estadias dos técnicos
do IE;
 467.738$00

São

despesas

com

aquisição

de

materiais

publicitários,

publicidade e outras despesas relacionadas com o seminário patrocinado pelo
IE;
 68.000$00 São despesas com aquisição de senhas de combustíveis;
 120.000$00 São despesas com donativos concedidos à Federação Caboverdiana de futebol, Associação de Quelém e ao grupo organizador de feira de
saúde na localidade do paiol e
 189.039$00 São despesas diversas de fornecimentos e serviços.
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O montante global das despesas correntes (Tesouro), mais as despesas correntes
(FARM), mais as despesas extra - orçamentais, mais despesas de capital no decurso
de 2012 ascendeu a 40.849.889$00.

5. CONTRATOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Em 2010, foram celebrados contratos de Gestão e Manutenção de estradas por um
período de dois anos, no valor global de 524.194.474$22 e pagos adiantamentos no
valor de 52.419.447$20 (IVA incluído).
5.1 Empreitada ST – 01 – 2010 – Monte Adriano cujo valor do contrato
inicial era de 140.470.266$70 (IVA incluído).
Em 2012, foi assinado uma adenda n.º 1 no valor de 30.838.496$30, uma adenda n.º 2
no valor de 2.852.147$00 cujo objeto é a reabilitação e manutenção de estrada
nacional da Ilha do Maio e uma adenda n.º 3 adenda no valor de 11.212.782$00 cujo
objeto é prorrogação dos contratos Gemans no período compreendido entre 01 de
Outubro e 31 de Dezembro de 2012,perfazendo o preço da respetiva empreitada em
185.373.691$00.
Em 2012, foram executados trabalhos no valor de 74.377.277$00 e efetuados
pagamentos no valor de 74.123.234$00 sendo,3.317.459$00 pagamentos referentes a
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até dezembro de 2012 foi de 171.326.666$00.
5.2 Empreitada ST – 02 – 2010 – Monte Adriano cujo valor do contrato
inicial era de 101.073.216$64 (IVA incluído).
Em 2012, foi assinado uma adenda n.º 2 no valor de 12.139.279$00 cujo objeto é
gestão e manutenção de estrada EN3-MA-01 – Cascabulho/Mourinho e uma adenda
n.º 3 no valor de 7.358.205$00 para prorrogação dos contratos Gemans no período
compreendido entre 01 de Outubro e 31 Dezembro de 2012.
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Em 2012, foram executados trabalhos no valor de 40.424.422$00 e efetuados
pagamentos no valor de 39.875.829$00, sendo 1.904.142$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até dezembro de 2012 foi de 73.241.552$00.
5.3 Empreitada SN – 01 – 2010 – Monte Adriano cujo valor do contrato
inicial era de 61.703.837$88 (IVA incluído).
Em 2012,foi assinado uma primeira adenda no valor de 58.650.000$00 para a
reabilitação da estrada nacional – Ribeira Brava – Juncalinho e uma segunda adenda
no valor de 4.943.832$00 no âmbito de prorrogação do referido contrato para o
período compreendido entre 01 de Outubro e 31 de dezembro de 2012 passando o
preço da respetiva empreitada a ser de 125.297.669$00.

Em 2012,foram executados trabalhos no valor de 83.577.424$23 e efetuados
pagamentos no valor de 86.347.652$00, sendo 4.818.486$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2012 foi de 119.127.286$00
5.4 Empreitada FG – 01 – 2010 – Engeobra cujo valor do contrato inicial era
de 69.900.911$00 (IVA incluído).
Em Outubro de 2011, foi assinado uma adenda no valor de 5.083.950$00 para
integração no referido contrato das Estradas, São Filipe / Aeroporto e São Filipe /
Porto de Vale dos Cavaleiros em substituição da estrada Relva / Corvo. Deve-se
adicionar também o troço da Estrada que vai de São Filipe a Salto pertencente a
Estrada nacional.
Em 2012, foi assinado uma segunda adenda no valor de 20.936.615$26 para
integração no referido contrato os trabalhos de reabilitação da estrada nacional EN3FG-01 e uma terceira adenda no valor de 5.061.699$00 no âmbito de prorrogação do
contrato para o período compreendido entre 01 de outubro e 31 de dezembro de 2012
perfazendo o montante contratual no valor de 100.983.176$60.
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Em 2012, foram executados trabalhos no valor de 48.171.141$00 e efetuados
pagamentos no valor de 43.798.418$00, sendo 1.518.500$00 pagamentos referentes a
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2012 foi de 93.992.935$00
5.5 Empreitada SA – 01 – 2010 – Spencer construções cujo valor do
contrato inicial era de 151.046.242$00 (IVA incluído).
A fim de executar trabalhos de urgência, no âmbito dos estragos causados pelas
chuvas caídas em 2010, foi assinado com a mesma empresa uma primeira adenda no
valor de 40.000.000$00, uma segunda no valor de 25.000.000$00,uma terceira
adenda no valor de 30.000.000$00 e uma quarta adenda no valor de 119.228.500$00.

No âmbito de prorrogação do referido contrato no período compreendido entre 01 de
outubro e 31 de dezembro de 2012 foi assinado uma quinta adenda no valor de
17.191.535$00 fixando o montante contratual em 382.466.095$00.
Em 2012, foram executados trabalhos no valor de 198.554.662$25 e efetuados
pagamentos no valor de 194.454.662$00,sendo 88.432.973$00 pagamentos referentes
à trabalhos de urgência e 4.363.845$00 referente à trabalhos de manutenção
executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2012 foi de 372.109.174$09.

6. FISCALIZAÇÃO DAS EMPREITADAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
DE ESTRADAS
Em 2010, foram celebrados contratos de Fiscalização das Empreitadas de Gestão e
Manutenção de estradas por um período de dois anos, no valor global de
84.243.823$30 e pagos adiantamentos no valor de 6.171.786$65 (IVA incluído).
6.1 Fiscalização FL – SA – 01 – 2010 – Pengest cujo valor do contrato
inicial era de 19.423.500$00 (IVA incluído).
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No âmbito de prorrogação do contrato no período compreendido entre 01 de
outubro e 31 de dezembro de 2012, foi assinado uma adenda no valor de
1.541.000$00 perfazendo o montante contratual no valor de 20.964.500$00
Em 2012,foram executados trabalhos no valor de 8.792.210$00 e efetuados
pagamentos no valor de 7.947.357$00, sendo 693.450$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2012 foi de 19.022.150$00.
6.2 Fiscalização FL – SN – 01 – 2010 – Técnica Consultoria, Lda cujo valor
do contrato inicial era de 22.525.946$30 (IVA incluído).
No âmbito de prorrogação do referido contrato foi assinado uma adenda no
valor de 1.832.410$00 para o período compreendido entre 01 de Outubro e 31
Dezembro de 2012 perfazendo o montante contratual no valor de 24.358.356$30.
Em 2012, foram executados trabalhos no valor de 10.615.281$00 e efetuados
pagamentos no valor de 10.994.460$00 sendo 916.205$00 pagamentos referentes a
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até Dezembro de 2012 foi de 24.358.356$30
6.3 Fiscalização FL – ST – 01 e ST 02 – 2010 – Norvia cujo valor do
contrato inicial: 21.264.125$75 (IVA incluído).
Em 2012, foi assinado com a referida empresa uma adenda no valor de 1.100.000$00
para a fiscalização das obras de reabilitação da estrada nacional da Ilha do Maio.
No âmbito de prorrogação do contrato no período compreendido entre 01 de outubro e
31 de dezembro de 2012 foi assinado uma segunda adenda no valor de 1.940.222$00
perfazendo o montante contratual no valor de 24.304.347$75.
Em 2012, foram executados trabalhos no valor de 10.413.488$00 e efetuados
pagamentos no valor de 10.413.488$00, sendo 743.466$00 pagamentos referentes à
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até finais de dezembro de 2012 foi de
22.177.939$00
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6.4 Fiscalização FL – FG – 01 – 2010 – Norvia cujo valor do contrato inicial
era de 21.030.251$25 (IVA incluído).

No âmbito de prorrogação do contrato no período compreendido entre 01 de Outubro e
31 de dezembro de 2012 foi assinado uma adenda no valor de 1.935.622$00
perfazendo o montante contratual no valor de 22.965.873$25.
Em 2012, foram executados trabalhos no valor de 9.255.974$00 e efetuados
pagamentos no valor de 9.242.330$00, sendo 712.675$00 pagamentos eferentes à
trabalhos executados em 2011.
O total geral dos trabalhos executados até finais de Dezembro de 2012 foi de
20.862.848$00

7. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E DESCONTOS EFECTUADOS
ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO
EMPREITADA

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

MONTANTE

MONTANTE

MONTANTE

PAGO

PAGO

DEDUZIDO

DEDUZIDO

POR

(IVA incluído)

(Líquido de IVA)

ATÈ 2011

EM 2012

DESCONTAR

14.047.026$90

12.214.806$00

6.817.757$00

5.942.389$00

-545.340$00

10.107.321$25

8.788.975$00

5.443.774$00

3.345.201$00

6.170.383$65

5.365.551$00

2.969.223$00

2.396.328$00

0,0

6.990.091$00

6.078.340$00

3.951.611$00

2.126.541$00

188$00

15.104.624$40

13.134.455$00

13.134.455$00

0,0

0,00

52.419.447$20

45.582.127$00

32.316.820$00

13.810.459$00

0,00

Quadro I

46

Instituto de Estradas

Relatório de Atividades 2012

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

MONTANTE

MONTANTE

MONTANTE

O PAGO

PAGO

DEDUZIDO

DEDUZIDO

POR

(IVA incluído)

(Líquido de IVA

ATÈ 2011

EM 2012

DESCONTAR

1.942.350$00

1.689.000$00

923.745$00

765.255$00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

2.126.412$10

1.849.054$00

1.064.837$00

784.217$00

0,00

2.103.024$55

1.828.717$00

1.052.587$00

776.143$00

0,00

6.171.786$65

5.366.771$00 3.041.169$00 2.325.615$00

0,00

Quadro II

8. OUTROS CONTRATOS DE EMPREITADAS
8.1 Em 2012, foi assinado um contrato com a empresa Monte Adriano no valor de
14.961.755$00 financiado pelo Banco Mundial cujo objeto é executar obras de
urgência nas estradas – Variante – Tarrafal, S. Domingos – Monte Tchota, EN1 – ST –
01 (Volta monte) – Ribeira da Barca, Praia – Hospital de Trindade (ST – 02). Foi pago
o montante de 13.352.429$00,ficando o saldo de 1.609.326$00 a ser pago em 2013.

8.2 Neste mesmo ano foi assinado com a referida empresa um segundo contrato no
valor de 31.659.287$25, para a execução de obras de urgência nas estradas – Praia –
Tarrafal, Praia – S. Francisco, Circular de Praia – Órgãos – Pedra – Badejo, Assomada
– Porto – Rincão, Cruz Grande – Calhetona (ST – 01). Foi pago o montante de
19.774.226$00 ficando o saldo de 11.885.081$00.
Ambos os contratos foram financiados pelo Banco Mundial.

8.3 No decurso deste ano foi assinado com a empresa Armando Cunha um contrato no
valor de 7.171.745$00 com o intuito de tapar os buracos na estrada Espargos – Santa
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Maria – Ilha do Sal. O referido montante foi pago através do Fundo Autónomo de
Manutenção Rodoviária.
8.4 Em finais de 2012, foi assinado com a empresa Spencer – Construções &
Imobiliária um contrato no valor de 133.023.664$71 financiado pelo Banco Mundial,
cujo objeto é a obra de Reabilitação e Construção de duas estradas rurais na Ilha de
Santiago – Ribeira Principal (4Km) & Ponta Talho – Igreja (2,4Km). Foi pago o
adiantamento de 20% do montante contratual no valor de 26.604.733$00.

8.5 A Fiscalização da obra acima mencionada está á cargo da empresa Ripórtico
Engenharia Lda. O montante contratual é de 7.852.070$00.

8.6 No âmbito do orçamento de investimento para o ano de 2012 financiado pelo
FAMR, foi transferido o montante de 2.620.000$00 para a rúbrica “ Viatura Mista “ para
aquisição de uma viatura marca Toyota Hilux - Lan 25 L – PRMDEN.

8.7 Em 2012, foi assinado com a empresa CVC/Tecnovia um contrato para reabilitação
e asfaltagem da estrada Praia/Cidade Velha no valor de 316.055.550,07. Devido aos
vários ajustamentos o valor global do contrato passou para 363.143.977,88 ECV sendo
que deverá ser assinado uma adenda com o valor os aumentos.
A execução global desse contrato até Dezembro de 2012 foi de 102.300.817, sendo
51.15.408 ECV para CVC e igul valor para Tecnovia.

O montante global pago em 2012 foi de 73.483.588 sendo 36.741794 para CVC e igual
valor para Tecnovia.

8.8 Em 2012, foi assinado com a empresa Norvia um contrato para Fiscalização da
reabilitação e asfaltagem da estrada Praia/Cidade Velha no valor de 13.617.600.
O valor global dos trabalhos em 2012 foi de 11.852.600 e o valor global pago em 2012
foi de 10.496.200 ECV.
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9. CONTRATOS PROGRAMA (FAMR)

9.1 Em 2011, foram celebrados contratos com as Câmaras de:

Valor Contratual

Montante Pago

Montante pago

2011

2012

Santa Catarina - Fogo

6.000.000$00

3.000.000$00

3.600.000$00

Mosteiros – Fogo

6.000.000$00

3.000.000$00

3.000.00$,00

Brava

6.000.000$00

3000.000$00

3.000.000$00

5.177.435$00

5.177.435$00

0,00

23.177.435$00

14.177.435$00

9.600.000$00

São

Lourenço

dos

Órgãos
TOTAL:

O montante contratual global foi de 23.177.435$00. Foi pago o montante global de
23.777.435$00, estando pendente a assinatura de uma adenda com a Câmara
Municipal de Santa Catarina do Fogo no valor de 600.000$00 para compensar o
montante pago referente a segunda tranche no valor de 1.800.000$00 quando deveria
ser pago 1.200.000$00.

9.2 Mediante autorização de sua Excia. Senhora Ministra das Infraestruturas e
Economia Marítima foi transferido do Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária
para a Câmara Municipal de Ribeira Brava de S. Nicolau o montante de 1.500.000$00
Para execução de trabalhos visando a prevenção de estragos causados pelas chuvas
na estrada que liga Ribeira Brava Juncalinho.
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE
RECURSOS HUMANOS (RH)

A gestão das atividades administrativas e de RH é feita no sentido de proporcionar a
área administrativa e dos recursos humanos boa organização e as melhores
condições de trabalho em termos de gestão, logística, 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 quadro e o gráfico a seguir apresentado, refletem as características dos Recursos
Humanos que se encontravam em atividade no período de referência deste relatório.

Nível de Esciolaridade Homens Mulheres

Total

Ens. Secundário

1

1

2

Ensino Médio

1

Licenciatura

3

3

6

Total

5

4

9

1
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Conforme o quadro e gráfico acima apresentado, o quadro de pessoal do IE inclui 5
engenheiros civis, sendo um engenheiro técnico e 4 engenheiros superiores, uma
contabilista com formação superior, uma administrativa com formação superior e dois
auxiliares com o ensino secundário, e conta ainda com a contribuição de mais três
técnicos em regime de prestação de serviços, nomeadamente um engenheiro civil,
um Jurista, e um engenheiro informático.
Para além deste quadro de pessoal o IE tem um Presidente e dois administradores
executivos nomeados em comissão de serviço em Abril de 2012.

No quadro das ações de qualificação e capacitação dos Recursos Humano, em 2012,
o Instituto de Estradas promoveu a:
 Recrutamento de um Engenheiro Civil com vista a dar vazão ao aumento do
fluxo de trabalho e no acompanhamento dos vários contratos assinados com
empresas a nível de estradas.
O concurso foi lançado em Maio de 2012 e o processo prosseguiu os seus
trâmites legais, tendo o técnico iniciado as suas funções em Setembro de
2012.
 Contratação de um engenheiro civil em regime de prestação de serviços.
 Contratação de um condutor em regime de prestação de serviços
 Formação do seu pessoal e a participação em eventos a fim de melhorar o seu
desempenho e a qualidade dos seus serviços.

No plano de formações destaca-se:





Mário Alves: Formação em RONET (Software para Gestão e Manutenção
de Estradas e pavimentos), promovido pela SSATP em Tanzânia;
Leontina Ribeiro, Mario Alves, Maria Josefa Hernandez, Isaurindo Furtado:
Formação em Técnicas de Inspeção, Manutenção e Reabilitação de
Pavimentos Rodoviários, promovido pela LEC na cidade da Praia;
Eng.º Isaurindo: Reabilitação e Conservação de Pavimentos Rodoviários
ministrado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC nas
instalações do Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde (LEC).
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Houve também participações em seminários, ateliers, workshops sobre
temas relacionados com:


Jornada Técnica sobre “O Ordenamento Territorial e Urbanístico em C.
Verde, promovido pelo MAHOT;



“Socialização da proposta do novo estatuto dos municípios”: promovido pelo
MAHOT;



“Apresentação do Plano detalhado de Expansão de Achada Grande Trás”,
promovido pela Câmara Municipal da Praia;



“Aplicação prática das NRS (Normas de Realto Financeiro), promovida pela
OPAC (Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas) na cidade da
Praia;



“Encerramento de Contas do contexto do SNCRS (Novo Sistema de
Normalização

Contabilística

e

Relato

Financeiro),

promovida

pela

OPAC(Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas) na cidade da Praia;


“Encontro sobre o turismo”, promovida pela Câmara Municipal da Praia e
MIEM;

Aquisição de uma viatura marca Toyota Hilux - Lan 25 L – PRMDEN.
O IE há muito vinha necessitando de mais uma viatura para poder responder a
todas

as

solicitações

respeitantes

às

deslocações

no

terreno

para

acompanhamento não só dos contratos Gemans, como também das estradas
nacionais que não são objetos dos contratos Gemans e também intervenções
de terreiros na zona de servidão rodoviária.

Assim, no âmbito do orçamento de investimento para o ano de 2012 financiado
pelo FAMR, foi transferido o montante de 2.620.000$00 para a rúbrica “ Viatura
Mista “ para aquisição da referida viatura.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

O novo conselho de administração do IE, pretende dar uma maior dinâmica e
visibilidade da instituição com o intuito de dar a conhecer o papel da instituição como
autoridade rodoviária, as suas funções e atribuições.

NO QUE SE REFERE A ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, O IE, desenvolveu uma
série de ações nesse sentido nomeadamente:
 Promoção de encontros com várias instituições públicas e privadas: com
o objetivo de dar a conhecer o papel do IE, socializar os Estatutos das
Estradas nacionais e busca de parcerias institucionais para uma atuação mais
concertada que podem ser traduzidos na celebração de protocolos pelas
tutelas e em planos de atuação concreto de cooperação entre as instituições.
Foram realizados encontros com as seguintes instituições: Policia Nacional;
Agência de Aviação Civil; Enapor; Direcção Geral dos Transportes Rodoviários;
Direcção Geral do Ordenamento de Território e Desenvolvimento Urbano;
Laboratório de Engenharia Civil; Ministério de Ensino Superior, Ciência e
Inovação; Universidade Jean Piaget; Jornal A Semana; Impar; Garantia;
Instituto Marítimo Portuário; Proteção Civil; Ministério do Ambiente; Agência de
Segurança Aérea; e todas as câmaras municipais do país;

 Elaboração de um plano de comunicação institucional: Foi elaborado um
plano de comunicação com a finalidade de aprimorar, estruturar e ampliar os
processos comunicacionais da instituição tanto interna como externamente,
tendo também como intenção dar a conhecer o papel da instituição como
autoridade rodoviária, as suas funções e atribuições.

Entretanto, por dificuldades financeiras ainda não se implementou o referido plano. O
objetivo da comunicação externa desse plano passará por:
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 Fortalecer a imagem institucional aos diversos públicos;
 Aprimorar o relacionamento com diversas instituições e busca de
parcerias.
 Dar a conhecer ao seu público externo as funções e atribuições do IE;
 Dar a conhecer o público externo o papel do IE como autoridade
rodoviária;
 Não deixar diminuir o valor patrimonial da rede de estradas nacionais de
C. Verde;
 Contribuir para a redução de ocorrências em estradas e para uma
cultura de prevenção e segurança rodoviária.
 Realização de várias missões de serviços a nível nacional no âmbito do
programa de visitas de trabalho para o seguimento da execução dos contratos
em curso nas diversas ilhas e diversos concelhos do país;
 Realização de missões de serviços a nível internacional.
Convindo a alargar cooperações com instituições internacionais, questões mais
imediatas como, por exemplo, a aplicação prática do Estatuto das Estradas
Nacionais, planificação, conceção, construção e reabilitação de estradas,
conservação e novos modelos de financiamento, coloca neste momento o IE
perante desafios que reclamam soluções relativamente urgentes e para os
quais é de muita utilidade contar com a colaboração de instituições ligadas ao
setor rodoviário.
Neste contexto, o IE recebeu um convite da empresa de consultoria Norvia
Portugal para visitar a sua sede e escritórios em Portugal de 19 a 25 de
Novembro. O objetivo deste convite foi de estreitar ainda mais as relações
institucionais existentes entre as duas instituições e partilhar a sua experiência
em projetos inovadores que têm vindo a desenvolver em Portugal e no
estrangeiro no setor de estradas.
A comitiva que se deslocou a Portugal foi constituída por uma equipa do IE
representada pelo seu Presidente, Eng.º Manuel Carvalho e pela Diretora
Administrativa, Dr.ª Elisângela Rosário. Seguiu juntamente com a equipa do IE,
o representante da Norvia – Cabo Verde, Eng.º João Paulo Spencer.
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Nessa visita, o IE teve a oportunidade de conhecer as áreas de atuação da Norvia
Portugal no que se refere a :
a) A “Auscultação e Gestão de Pavimentos” onde a nível de auscultação dos
pavimentos tem uma atuação na : Avaliação estrutural; Inspeção visual e
inventário fotográfico; Análise da irregularidade longitudinal e textura
superficial; Medição do coeficiente de atrito; Avaliação de marcas rodoviárias.
Quanto a gestão dos pavimentos tem uma atuação na: Monitorização
periódica; Parametrização de dados de auscultação; Implementação de
Software de gestão de pavimentos; Propostas de intervenção na rede.
b) No apoio à Gestão da Conservação onde realizam o inventário rodoviário e
fazem a recolha de dados através de: Equipamentos instalado em viatura;
Elevada recolha de dados; Referenciação quilométrica complementada por
coordenadas GPS; Recolha e imagens sequenciais referenciadas; Atualização
de inventários detalhados; Operado manualmente; Análise e inspeção
detalhada de elementos; Georreferenciação com informação quilométrica;
Criação de base de dados SIG.
c) Estudo onde realizam as medições de ruído ambiental para efeitos de
licenciamento, monitorização de pontos críticos e dimensionamento de
barreiras acústicas; modelação de mapas de ruído com o software Cadna;
Elaboração de mapas de ruído de municípios, planos de pormenor,
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias; Isolamento do nível de isolamento
sonoro em edifícios.

Ainda, no âmbito de missões internacionais, o IE efetuou uma visita ao Brasil de 25 de
Outubro a 1 de Novembro com o objetivo de apreender com a experiencia brasileira a
nível da gestão rodoviária (onde a vertente de reabilitação está incluída nessa gestão)
em temas como o planeamento, programação das obras e organização da
manutenção rodoviária, organização institucional, panorama do setor dos países.
Tudo isto no contexto de uma cooperação sul sul financiada pelo Banco Mundial.
O Brasil é considerado pelo Banco Mundial como um caso de sucesso na gestão dos
contratos de estradas ao abrigo do financiamento externo, incluindo os do Banco
Mundial, com produções de resultados em práticas e estudos de caso com elevado
nível de performance. Daí esta visita revelou-se bastante importante uma vez que o IE
está a preparar um novo caderno de encargos onde pretende introduzir a parte da
reabilitação dentro dos contratos Gemans.
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APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

NO QUE RESPEITA À LEGISLAÇÃO DO SECTOR, O IE PROCEDEU A:
 Embargo a algumas obras construídas na zona de servidão das estradas
nacionais.
No desempenho do seu papel como autoridade rodoviário e preservação dos
bens de domínio público, o IE procedeu em 2012 ao embargo de 17 obras
sendo todas na ilha de Santiago.
O IE emitiu ainda uma ordem de demolição referente a um embargo efetuado
em 2011 a uma obra em S. Nicolau.
 Encontros com vista ao desenvolvimento de Ações concertadas com
diversas entidades.
O IE promoveu encontros com diversas entidades na procura de soluções para
uma melhor implementação dos EEN.
 Aprovação e finalização de alguns regulamentos ao EEN.
O EEN remete a regulamentação de diversas e relevantes matérias para
portarias e decreto governamentais que importa materializar sob pena de a
reforma operada no domínio rodoviário pelos EEN ficar incompleta e o IE ficar
privada dos instrumentos normativos imprescindíveis.
É neste sentido que foi aprovado a Portaria n.º 45/2012 de 15 de Novembro
que aprova as taxas, bem como os emolumentos e demais montantes a cobrar
por atos e serviços prestados pelo IE e foi também finalizado o Decreto-Lei que
estabelece o regime das contraordenações aplicáveis aos comportamentos e
fatos que violam o disposto no EEN e que se espera no início de 2013 seja
publicado.
Estes diplomas constituem um contributo maior para a completa e cabal
implementação do EEN, nomeadamente no que se refere à cobrança das receitas e à
diminuição de eventuais infrações em face do carácter sancionatório das multas,
requerendo-se para este efeito, antes da mais e em primeiro lugar, um inquestionável
apoio a nível das autarquias locais.
Apesar destes avanços, ainda falta por elaborar outros regulamentos de
suporte ao Estatuto nomeadamente:
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As características técnicas que devem possuir os acessos às estradas
nacionais bem como as condições às quais deve obedecer a sua
localização. No que se refere a esta norma ela já se encontra finalizada.
As condições de instalação e de exploração de áreas de serviços,
postos de abastecimento e requisitos para a sua localização;
Os limites da área de servidão de visibilidade e especificar as restrições
do seu uso, ocupação e transformação do terreno
Requisitos técnicos de execução dos trabalhos de reposição de
pavimento nas estradas nacionais ou de quaisquer dos seus pertences
que tenham sido destruídos ou danificados por motivo de obras ou
intervenção de terceiros;

 Elaboração outras normas de interesse para o IE.
Para além nas normas previstas no EEN que devem ser matérias para
portarias e decreto governamentais, foram desenvolvidas no IE, pelos
consultores contratados, uma série de outras normas que definem conceitos,
especificações técnicas ou regras de funcionamento associadas à gestão da
rede de estradas nacionais nomeadamente:
o Norma 1: Classificação das intervenções rodoviárias com o objetivo de
sanar com as confusões terminológicas e clarificar e fixar conceitos nas
matérias de intervenção rodoviária;
o Norma 2: Características técnicas e níveis de serviço das estradas
ligando-os ao tipo de tráfego e ao tráfego médio diário de veículos;
o Norma 3: Características geométricas das estradas em função da
classificação administrativa;
o Norma 6: Classificação das patologias;
Faltam ainda concluir outras normas, nomeadamente:
o Norma 7: Orçamento padrão para as obras rodoviárias;
 Norma 8: Requisitos técnicos de execução dos trabalhos de reposição
de pavimento nas estradas nacionais ou de quaisquer dos seus
pertences que tenham sido destruídos ou danificados por motivo de
obras ou intervenção de terceiros;
Após a sua conclusão, essas normas serão aprovadas pelo CA do IE após a consulta
pública e recolha de comentários e pareceres de diversas instituições ligadas a área
rodoviária nomeadamente: LEC, DGI, IGOP,OE, ANEOP, etc. Serão ainda revistas de
5 em 5 anos, mas poderão sofrer revisões extraordinárias caso necessário.
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ACTIVIDADES DE GESTÃO RODOVIÁRIA

Foram desenvolvidos no IE uma série de instrumentos que servirão para ajudar na
gestão do património rodoviário, nomeadamente:

 Finalização da contagem de tráfego que permite:
 A obtenção de volumes de tráfego atualizados
 A calibração e validação das contagens efetuadas em 2008
 Análise dos resultados dos volumes de tráfego e velocidades médias
praticadas;
 Percentagens de veículos ligeiros e pesados
 Conclusão da Base de Dados IGR (Informação e Gestão Rodoviária): que
permite:


Consultar as características estruturais e geométricas de cada estrada;



O estado de conservação e de degradação da estrada;



Inventariar a rede rodoviária nacional;



Inventariar os acidentes rodoviários e de trafego médio diários;

 Realização do seminário sobre Seminário sobre Engenharia, Economia e
Segurança Rodoviária
O Seminário realizou-se no quadro do processo de desenvolvimento e afirmação do
IE enquanto representante do Estado para o exercício das funções previstas no
Estatuto das Estradas Nacionais – Decreto-lei 22/2008 de 30 de Junho.

No Seminário foram abordadas questões eminentemente técnicas (gestão das
infraestruturas, plano rodoviário nacional, segurança rodoviária, avaliação económica
de investimentos em infraestruturas de transporte) numa perspetiva de divulgação das
melhores práticas nos domínios de referência deste Seminário.
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As intervenções estiveram a cargo de consultores internacionais e de quadros
nacionais, incluindo um espaço de diálogo e discussões com contribuições dos
quadros técnicos presentes e outros responsáveis institucionais.

 Realização da Jornada sobre os “Contratos por Desempenho no Sector
Rodoviário”.
A jornada realizou-se no âmbito do programa de intercâmbio de experiencias entre
Cabo Verde e Brasil nas áreas ligadas aos transportes rodoviário.

No que toca em particular a área dos transportes rodoviários, os especialistas
brasileiros convidados para o evento apresentaram o modelo de gestão e
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manutenção de estradas implementada a nível federal e estadual no Brasil - o
CREMA (Contratos de Recuperação e Manutenção) e o PREMAR (Programa de
Restauração e Manutenção de rodovias) respetivamente, que integram a parte da
reabilitação das estradas.

O IE apresentou o novo modelo do Dossier de Concurso dos Projetos de Reabilitação
e Manutenção de Estradas de Cabo Verde a ser implementado de 2013, pelo que o
evento abordou questões eminentemente numa perspetiva de divulgação e
intercâmbio da prática brasileira e cabo-verdiana no domínio da gestão e manutenção
das infraestruturas rodoviárias
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ACTIVIDADES INFORMÁTICAS

O Instituto de Estradas, na qualidade de Instituição responsável pela gerência,
manutenção e conservação das Estradas em Cabo verde, tem estado a dar passos
no sentido de adequar o seu parque informático de meios Tecnológicos que permitem
o seu normal funcionamento.
Neste sentido, em 2012, ultrapassou-se algumas questões importantes, tomou-se
decisões que contribuíram para melhorar a prestação de serviços dos Técnicos, mas
também melhorou-se os serviços administrativos assegurando as bases para um bom
funcionamento global, de entre as quais podemos destacar:
1. Reativação e publicação online do Site do Instituto de estradas –
www.ie.gov.cv , contribuindo assim para 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. Este site que apesar de já estar online, ainda continua a merecer
atenção, no sentido de melhorar alguns aspetos necessários.
2. Desenvolvimento de uma base de dados de gestão e controlo de Assiduidade
que não se chegou a implementar, devido a limitação do próprio software, não
respondendo de forma fiável, a questões de ordem interna, podendo constituir
fontes de conflito. Para ultrapassar esta situação partiu-se para uma análise
mais profunda desta questão e neste momento está-se a equacionar passar
para um sistema de controlo de acesso e Assiduidade usando ferramentas
próprias – Relógios de ponto.
3. Melhorou-se a rede estruturada, identificando todos os pontos de rede.
Adquiriu-se um ponto de acesso Wireless, que apesar de não abranger todo o
edifício, permite aos Técnicos com portátil e aos “ Visitantes autorizados”
aceder a internet de forma cómoda e segura, sem estarem devidamente
autenticados na rede do estado. Este sistema permitiu enquadrar os
consultores do Banco Mundial que apesar de não estarem registados na rede
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do Estado, conseguirem aceder à internet de forma controlada, sem causar
problemas à extensiva rede do Estado.
4. Adquiriu-se mais computadores e impressoras. Com estas aquisições
ofereceu-se melhores condições de trabalho, particularmente a alguns
Técnicos e ao pessoal Administrativo, cujas máquinas, já estavam a dificultar o
seu próprio trabalho e usando algumas das máquinas antigas, colocou-se um
posto na receção, para responder às solicitações da própria Instituição.
5. Os consultores do Banco Mundial desenvolveram uma base de dados para
gerir as estradas nacionais, uma base de dados que já está a ser usada neste
momento.
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CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante 2012 traduziram-se em
ganhos e avanços importantes para a instituição.

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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