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1. INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2013 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 foram sobretudo,
e em primeiro lugar, os contratos de Gestão e Manutenção de Estradas e o Estatatuto
das Estradas Nacionais aprovado pelo D. Lei n.º 22/2008, de 30 de Junho.
Foi aprovado o regulamento ao Estatuto das Estradas Nacionais que estabelece o
regime de contraordenações aplicáveis aos comportamentos e fatos que violam o
disposto no EEN. Este diploma constitui sem dúvida um contributo maior para a
completa e cabal implementação do EEN, nomeadamente no que se refere 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.
O Plano Rodoviário Nacional, em fase de atualização, fez parte das preocupações do
IE enquanto instrumento indispensável à definição de uma cadeia de prioridades no
investimento em matéria de construção reabilitação e manutenção de estradas.
O Governo de Cabo Verde celebrou, a 17 de setembro, com o Banco Mundial (BM)
um Acordo de Crédito (financiamento IDA – Associação Internacional de
Desenvolvimento) para a reforma do Sector dos Transportes nos próximos 4 anos.
No domínio rodoviário, o crédito inclui o financiamento dos contratos para a execução
de trabalhos de reabilitação e a fiscalização destas obras em estradas das ilhas do
Maio, Fogo, S. Antão e S. Nicolau. Inclui, ainda, a assistência técnica no plano da
gestão rodoviária (patrimonial e funcional), a aquisição de equipamentos e a
capacitação técnica (maioritariamente formação on job).
Este relatório tem pois como principal objetivo, fazer uma descrição e análise das
atividades desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante o ano de 2013, no que
respeita aos concursos lançados, contratos em curso, ações a nível de gestão
rodoviária, bem como alistar algumas ações importantes de cada sector que fazem
parte da orgânica do IE.
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2. GESTÃO CONCURSOS E CONTRATOS RODOVIÁRIOS

2.1.

CONCURSOS/CONTRATOS REMADORS

No âmbito do financiamento do Banco Mundial foram lançados, durante 2013, os
concursos para a contratação das empresas que vão realizar as obras e fiscalização
das obras REMADORs ( REabilitação e Manutenção com Base no Desempenho e por
Obrigação de Resultados), em algumas ilhas.
Foram elaboradas os requisitos de qualificação técnica e financeira para incorporar
nos Dossier de Concurso dos REMADOR. Esses requisitos seguem as diretivas do
Banco Mundial, mas foram adaptadas às especificidades da rede rodoviária nacional
de Cabo Verde e aos materiais existentes no País, sendo por isso, totalmente
inovadoras.
No quadro seguinte indicam-se as ilhas e a rede de estradas abrangidas pelos novos
contratos REMADOR, cujos trabalhos de reabilitação são financiados pelo BM.

Fogo

Serviços de Manutenção, Trabalhos
de Melhorias e de Urgências
-São Filipe – Aeroporto
-São Filipe – Porto de Vale dos Cavaleiros
-Cova Figueira – Mosteiros
-São Filipe – Ribeira Filipe
-Salto - Chã-das - Caldeiras

Maio

-EN3-MA-01, Circular
Previsto nas mesmas estradas a reabilitar, do Maio;
consoante disponibilidade de fundos
-Entroncamento com
a EN3-MA-01 –
Ribeira de D. João
(EM-MA-05).

- Ribeira Brava – Tarrafal;
- Ribeira Brava – Aeroporto;
- Tarrafal - Ribeira da Prata.
S. Nicolau - Preguiça – Aeroporto;
- Ribeira Brava – Água das Patas;
- EN1-SN-01 – Monte Gordo;
- Ribeira Brava – Juncalinho

Trabalhos de
Reabilitação
-Cova Figueira –
Mosteiros

Ribeira Brava –
Juncalinho
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Ponta do Sol – Porto Novo;
Povoação da Ribeira Grande – Paúl;
Paúl – Porto Novo;
Povoação da Ribeira Grande – Xôxô;
Povoação da Rba Gde – Garça de Cima;
Pombas – Cabo da Ribeira;
Selada de Alto Mira – Alto Mira;
Porto Novo – Ribeira da Cruz.

2.1.1.

- Selada de Alto
Mira- Alto Mira;
- Porto Novo –
Ribeira da Cruz

Concursos Obras REMADORS

a) Concurso para Reabilitação e Manutenção de Estradas por Desempenho e
Obrigação de Resultados – REMADOR - na Ilha de Santo Antão
O Concurso foi lançado no dia 22/05/2013 com a publicação no Jornal Expresso das
Ilhas e teve uma segunda publicação, no mesmo Jornal, a 29/05/2013.O Concurso
teve ainda primeiras e segundas publicações, respectivamente, nos dias 23/05/2013 e
30/05/2013 no Jornal “A Nação” e 24 e 31/05/2013 no Jornal “A Semana”.Sete (7)
empresas entregaram propostas para a execução deste Contrato, que foram
entregues a 08/07/2013 às 09:00 horas. Dentre as empresas que entregaram as
propostas e após Avaliação pela Comissão de Avaliação foi escolhida a Empresa
Spencer Construção e Imobiliária para a execução do Contrato que foi assinado a 20
de Novembro de 2013.

b) Concurso para Reabilitação e Manutenção de Estradas por Desempenho e
Obrigação de Resultados – REMADOR – na Ilha de São Nicolau
O Concurso foi lançado no dia 22/05/2013 com a publicação no Jornal Expresso das
Ilhas e teve uma segunda publicação, no mesmo Jornal, a 29/05/2013.O Concurso
teve ainda primeiras e segundas publicações, respectivamente, nos dias 23/05/2013 e
30/05/2013 no Jornal “A Nação” e 24 e 31/05/2013 no Jornal “A Semana”. Quatro (4)
empresas entregaram propostas para a execução deste Contrato, que foram
entregues a 12/08/2013 às 09 horas e 30 minutos (09:30).Dentre as empresas que
entregaram as propostas e após Avaliação pela Comissão de Avaliação foi escolhido
a empresa Monte Adriano, Sucursal de Cabo Verde, para execução do contrato que
foi assinado no dia 22/11/13.
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c) Concurso para Reabilitação e Manutenção de Estradas por Desempenho e
Obrigação de Resultados – REMADOR – na Ilha do Fogo
O Concurso foi lançado no dia 22/05/2013 com a publicação no Jornal Expresso das
Ilhas e teve uma segunda publicação, no mesmo Jornal, a 29/05/2013.O Concurso
teve ainda primeiras e segundas publicações, respectivamente, nos dias 23/05/2013 e
30/05/2013 no Jornal “A Nação” e 24 e 31/05/2013 no Jornal “A Semana”.Oito (8)
empresas entregaram propostas para a execução deste Contrato, que foram
entregues a 08/07/2013 às 09.00 horas. Dentre as empresas que entregaram as
propostas e após Avaliação pela Comissão de Avaliação foi escolhido a empresa
Monte Adriano para a execução do Contrato que foi assinado no dia 22/11/13.

d) Concurso para Reabilitação e Manutenção de Estradas por Desempenho e
Obrigação de Resultados – REMADOR – na Ilha do Maio
O Concurso foi lançado a 23/05/2013, tendo levantado o dossier 9 empresas.
abertura das propostas teve lugar a 08/07/2013, pelas 12:00 h, com as mesmas
empresas a entregar as propostas. Das 8 empresas que levantaram Dossier,
proposta da Empresa Setti Prestige, não foi recebida por esta ter apresentado
proposta após o limite do tempo estipulado.

A
9
a
a

Após análise técnica das propostas dos concorrentes, dos custos propostos, das
verbas disponíveis e de uma reflexão sobre as especificações técnicas, conclui-se
pela anulação deste processo de Concurso, em vez da atribuição do Contrato.
A justificação para essa anulação foi porque a maioria das empresas que
concorreram apresentaram um quadro técnico muito fraco; apresentam, na
generalidade, muitas reservas e omissões substanciais, o que torna as propostas não
conforme, no essencial, à luz do exigido no dossier de concurso, logo consideradas
rejeitadas (ver anexo 1); Os preços unitários por km para os serviços de manutenção
são elevados

2.1.2. Concursos Fiscalização Obras REMADORS
a) Concurso para Fiscalização das obras de Reabilitação de Estradas
(REMADOR) na Ilha de Santo Antão
Este processo iniciou-se com a publicação, para solicitação de Manifestações de
Interesse, no Dg Market, UNDB e Jornais Nacionais respectivamente no Jornal
“Expresso das Ilhas” no período de 23/01/2013 a 30/01/2013,no Jornal “A Nação” de
24/01/2013 a 31/01/2013 e No “A Semana” de 18/01/2013 a 25/01/2013. As seguintes
Empresas manifestaram interesse para a execução deste Contrato:
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Consultant Companies
Pengest S.A./Pengest C.V.
Madureira & Madureira/Planproject/Pluricarta C. Verde
Ripórtico Engenharia/Ripórtico Engenharia C.V.
Duplano/Duplano C.V.
VhM – Coordenação e Gestão de Projectos
Scet Tunísie
Norvia/Norvia C.V.
Proengel – International Projects/EFS – Engenharia,
Fiscalização e Serviços
MC2E/CPR – Centro de Projectos e Representações Lda.
Fase/Arqui M
Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.
Técnica – Consultoria, estudos e Projectos de Engenharia
Prospectiva Portugal/Prospectiva C.V.
Paulo Renato Silva Leite

Country Origin
Portugal
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Portugal
Tunisia
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde

Destas 14 (catorze) Empresas seis (6) foram escolhidas para apresentarem propostas
técnicas e financeiras para a execução deste Contrato. As seis escolhidas foram as
seguintes:
Consultants
Norvia/Norvia C.V.
Ripórtico Engenharia/Ripórtico Engenharia C.V.
Pengest S.A./Pengest C.V.
Técnica – Consultoria, estudos e Projectos de Engen.
Scet Tunísie
Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.

Country Origin
Cape Verde
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Tunisia
Portugal

Das seis escolhidas e após avaliação pela Comissão de Avaliação foi seleccionada a
Empresa Técnica – Consultoria, Estudos e Projectos de Engenharia para a execução
do Contrato sob o valor de 4.666.500$00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e
seis mil e quinhentos escudos).

b) Concurso para Fiscalização das obras de Reabilitação de Estradas
(REMADOR) na Ilha de São Nicolau
Este processo iniciou-se com a publicação, para solicitação de Manifestações de
Interesse, no Dg Market, UNDB e Jornais Nacionais respectivamente no Jornal
“Expresso das Ilhas” no período de 23/01/2013 a 30/01/2013,no Jornal “A Nação” de
24/01/2013 a 31/01/2013 e no “A Semana” de 18/01/2013 a 25/01/2013. As seguintes
Empresas manifestaram interesse para a execução deste Contrato:
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Consultant Companies
Madureira & Madureira/Planproject/Pluricarta Cabo Verde
Ripórtico Engenharia Portugal/Ripórtico Engenharia C.V.
Duplano Portugal/Duplano C.V.
VhM – Coordenação e Gestão de Projectos
Scet Tunísie
Norvia Portugal/Norvia C.V.
Proengel – International Projects/EFS – Engenharia,
Fiscalização e Serviços
MC2E/CPR – Centro de Projectos e Representações Lda.
Fase/Arqui M
Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.
Técnica – Consultoria, Estudos e Projectos de Engenharia
Prospectiva Portugal/Prospectiva C.V.
Paulo Renato Silva Leite

Country Origin
Cape Verde
Cape Verde
Portugal
Tunisia
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde

Destas 13 (treze) Empresas seis (6) foram escolhidas para apresentarem propostas
técnicas e financeiras para a execução deste Contrato. As seis escolhidas foram as
seguintes:
Consultants
Norvia Portugal/Norvia C.V.
Ripórtico Engenharia/Ripórtico Engenharia C.V.
Técnica – Consultoria, Estudos e Projectos de Engenhar.
Scet Tunísie
Fase/Arqui M
Duplano Portugal/Duplano C.V.

Country Origin
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Tunisia
Portugal
Portugal

Das 6 (seis) escolhidas e após avaliação pela Comissão de Avaliação foi
seleccionada a Empresa Ripórtico Engenharia para a execução do Contrato sob o
valor de 8.780.000$00 (oito milhões,setecentos e oitenta mil escudos).

c) Concurso para Fiscalização das obras de Reabilitação de Estradas
(REMADOR) na Ilha do Fogo
Este processo iniciou-se com a publicação, para solicitação de Manifestações de
Interesse, no Dg Market, UNDB e Jornais Nacionais respectivamente no Jornal
“Expresso das Ilhas” no período de 23/01/2013 a 30/01/2013,no Jornal “A Nação” de
24/01/2013 a 31/01/2013 e no “A Semana” no dia 01/02/2013.As seguintes Empresas
manifestaram interesse para a execução deste Contrato:
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Consultant Companies
Pengest Portugal/Pengest C.V.
Madureira & Madureira/Planproject/Pluricarta Cabo Verde
Ripórtico Engenharia Portugal/Ripórtico Engenharia C.V.
Duplano Portugal/Duplano C.V.
VhM – Coordenação e Gestão de Projectos
Scet Tunísie
Norvia Portugal/Norvia C.V.
Proengel – International Projects/EFS – Engenharia,
Fiscalização e Serviços
MC2E/CPR – Centro de Projectos e Representações Lda.
Fase/Arqui M
Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.
Prospectiva Portugal/Prospectiva C.V.
Varela Engenharia – Sociedade Unipessoal Lda.
Consul – Engenharia e Construção
Mirela Costa
Técnica – Consultoria, estudos e Projectos de Engenharia

Country Origin
Portugal
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Tunisia
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Portugal
Cape Verde

Destas 16 (dezaseis) Empresas seis (6) foram escolhidas para apresentarem
propostas técnicas e financeiras para a execução deste Contrato. As seis escolhidas
foram as seguintes:
Consultants
Norvia Portugal/Norvia C.V.
Ripórtico Engenharia
Portugal/Ripórtico Engenharia C.V.
Pengest Portugal/Pengest C.V.
Técnica – Consultoria, estudos e
Projectos de Engenharia
Scet Tunísie
Fase/Arqui M

Country Origin
Cape Verde
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Tunisia
Portugal

Das 6 (seis) escolhidas e após avaliação pela Comissão de Avaliação (perdoe-se a
redundância) foi selecionado o consórcio Norvia S.A./Nórvia C.V. para a execução do
Contrato sob o valor de 6.301.000$00 (seis milhões,trezentos e um mil escudos).
d) Concurso para Fiscalização das obras de Reabilitação de Estradas
(REMADOR) na Ilha do Maio
Este processo iniciou-se com a publicação, para solicitação de Manifestações de
Interesse, no Dg Market, UNDB e Jornais Nacionais respectivamente no Jornal
“Expresso das Ilhas” no período de 23/01/2013 a 30/01/2013,no Jornal “A Nação” de
24/01/2013 a 31/01/2013 e no “A Semana” no dia 01/02/2013.As seguintes Empresas
manifestaram interesse para a execução deste Contrato:
9

Instituto de Estradas

Relatório de Atividades de 2013

Consultant Companies
Pengest Portugal/Pengest C.V.
Madureira & Madureira/Planproject/Pluricarta C. Verde
Ripórtico Engenharia Portugal/Ripórtico Engenharia C.V.
VhM – Coordenação e Gestão de Projectos
Norvia Portugal/Norvia C.V.
Proengel – International Projects/EFS – Engenharia,
Fiscalização e Serviços
MC2E/CPR – Centro de Projectos e Representações Lda.
Fase/Arqui M
Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão S.A.
Prospectiva Portugal/Prospectiva C.V.
Consul – Engenharia e Construção
Técnica – Consultoria, Estudos e Projectos de Engenharia
Varela Engenharia Lda.
Mirela Costa

Country Origin
Portugal
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Portugal
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Portugal

Destas 14 (catorze) Empresas seis (6) foram escolhidas para apresentarem propostas
técnicas e financeiras para a execução deste Contrato. As seis escolhidas foram as
seguintes:
Consultants
Norvia Portugal/Norvia C.V.
Ripórtico Engenharia Portugal/Ripórtico Engenharia C.V.
Técnica – Consultoria, Estudos e Projectos de Engenharia
Pengest Portugal/Pengest C.V.
VhM – Coordenação e Gestão de Projectos
MC2E/CPR – Centro de Projectos e Representações Lda.

Country Origin
Cape Verde
Cape Verde
Cape Verde
Portugal
Portugal
Cape Verde

Das 6 (seis) escolhidas e após avaliação pela Comissão de Avaliação foi selecionado
o consórcio Norvia S.A./Nórvia C.V. para a execução do Contrato sob o valor de
5.455.000$00 (cinco milhões,quatrocentos e cinquenta e cinco mil escudos).
Para a rede de estradas da ilha de Santiago foram, também, elaborados e lançados
os concursos para empreitadas REMADOR. Trata-se de 2 lotes, o primeiro
englobando cerca de 197,7 km, respeitando as estradas com o pavimento com o
revestimento em betão betuminoso, e o segundo, correspondente a cerca de 83,3 km
de estradas com o pavimento com o revestimento em pedra. Estes contratos são
financiados pelo FAMR.
No quadro seguinte indicam-se as estradas abrangidas pelos contratos REMADOR,
na ilha de Santiago:
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Serviços de Manutenção, Trabalhos de
Melhorias e de Urgências
- Praia – Tarrafal (EN1 – ST - 01)
- Variante – Calheta (EN1 – ST - 02)
- Praia – S.Francisco – V. Custa (EN3 – ST - 01)
- Praia – Cidade de Santiago (EN1 – ST - 05)
Santiago
- Circular da Praia (EN1 – ST - 06)
Lote 1
- Órgãos – Pedra Badejo (EN1 – ST - 03)
- Assomada – Porto Rincão (EN3 – ST - 22)
- Cruz Grande – Calhetona (EN1 – ST - 04)
- Volta Monte - Ribeira da Prata (EN3 – ST -26)
- Fonte Lima – João Bernardo (EN3 – ST – 21)
- Achada Leitão – Jalalo Ramos (EN3-ST-17)
Serviços de Manutenção, Trabalhos de Melhorias
e de Urgências
- Calheta – Tarrafal (EN1-ST-02)
- São Domingos – Monte Tchota (EN3-ST-09)
- Volta Monte – Ribeira da Barca (EN2-ST-01)
Santiago - Cidade de Santiago – P. Mosquito (EN3-ST-05)
Lote 2 - Praia – Hospital de Trindade (EN3-ST-02)
- Nazaré – Praia Baixo (EN3-ST-14)
- Cabeça Carreira – Ribeirão Manuel (EN3-ST-23)
- São Jorge – Longueira (EN3-ST-12)
- Achada Leitão – Jalalo Ramos (EN3-ST-17)
- Ribeira Prata – Chão Bom (EN3-ST-26)

Trabalhos de Reabilitação

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

Trabalhos de Reabilitação

- Calheta – Tarrafal (EN1ST-02)
- Nazaré – Praia Baixo
(EN3-ST-14)

Como os Dossier de Concurso (DAO, Dossier d’Appel d’Offres) das empreitadas
REMADOR foram redigidos na língua francesa (uma dos 3 idiomas do BM) e seguem
as regras de procurement do BM, foi necessário traduzir o Dossier para português e
introduzir a legislação cabo-verdiana, no caso dos REMADOR de Santiago (fundos
totalmente do FAMR).
Os contratos GEMANS anteriormente assinados para o período de 2010 a 2012
tinham uma cobertura de 41% de estradas contratualizadas. Com os novos contratos
REMADOR prevê-se uma cobertura de 53%, o que equivale a um aumento de 12%
comparativamente aos anos anteriores.
Globalmente estes novos contratos REMADOR, com início em Janeiro do próximo
ano, consistirão basicamente nas 4 componentes a seguir indicadas:
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 Trabalhos de Reabilitação (intervenções efetuadas na estrada existente, ou secção
de estrada, que apresenta degradações, e destina-se a repor as características
geométricas, funcionais e de conforto que a estrada tinha quando nova);
 Serviços de Manutenção corrente (conjunto de intervenções que se executam em
estradas ou seções de estrada novas, reabilitadas ou melhoradas, de forma a
manter o valor patrimonial da estrada ou da secção, para evitar a degradação que
o tráfego e a passagem do tempo ocasionam);
 Trabalhos de Melhorias (intervenções que modificam, melhorando as
características iniciais da estrada, para responder às necessidades do tráfego
existente ou futuro, por razões de segurança, conforto ou outras);
 Trabalhos de urgência (conjunto de atividades necessárias e suficientes para
recuperar a estrada e restabelecer a sua estrutura ou o seu valor patrimonial na
sequência de danos causados por fenómenos naturais imprevisíveis, com
consequências excecionais, como sejam fortes temporais, sismos, terramotos e
inundações, ou outros de efeitos análogos).
A componente de reabilitação será financiada pelo Banco Mundial em cerca de
9 milhões de dólares e terão início sempre no primeiro ano do contrato. Para cobrir as
despesas (manutenção corrente, trabalhos de melhoria e urgência estão previstos o
montante de cerca de 450.000.000 ECV num período de 1 ano arrecadada através
das receitas da taxa de manutenção rodoviária de 7$ para cada litro de combustível.

2.2.

CONTRATOS DE REABILITAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO

No âmbito da reabilitação e da construção de trechos de estradas foram levadas a
cabo durante o ano de 2013 as seguintes empreitadas:
 O contrato de reabilitação e asfaltagem da estrada Praia – Cidade Velha
(5,95 km) foi assinado no dia 13/02/12 com a empresa TECNOVIA/CVCConstruções de Cabo Verde no valor de 316.055.550,07 ECV.Após a análise e
inclusão dos trabalhos necessários de estabilização e reperfilamento de
taludes da descida para Cidade Velha e respetiva proteção lateral, melhorias
da drenagem e do pavimento, acesso para o Fortes de São Filipe e reposição
da ligação em calçada, o valor passou para 363.247.320,47 ECV, ou seja um
acréscimo de 14,9% em ralação ao valor do contrato. Ou seja o valor de 15%
para imprevistos foi utilizado na execução de trabalhos necessários e não
previstos inicialmente no projecto para garantir a segurança e durabilidade de
trechos contíguos à estrada reabilitada.
Ainda no âmbito dessa estrada foi assinado um contrato de Fiscalização dessa
obra com a empresa Norvia no valor de 13.617.600,00 onde osteriormente veio
a se assinar uma adenda no valor de 2.738.400,00 ECV.
12
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A receção provisória foi realizada no dia 26 de Junho de 2013 e a inauguração
efetuada no dia 27 de Julho de 2013.

 O contrato de reabilitação das duas estradas rurais no interior de Santiago
Ponta Talho - Igreja (2,4 km) e Boca Ribeira – Hortelã (4 km) foram assinados
com a Spencer Construção em finais de 2012 no valor 133.023.664$71 ECV
Após a análise e inclusão dos trabalhos necessários o valor da empreitada teve
um montante final de 149.082.142,48 ECV correspondendo a um acréscimo de
11,95 % relativamente ao valor do contrato.
Ainda no âmbito dessa obra foi assinado um contrato de fiscalização com a
empresa Ripórtico Engenharia no valor de 7.852.070$00.
.

 O contrato para a construção de 2 travessias na Ilha da Boa Vista, assinado no
mês de Junho de 2013, localizadas na estrada EM-BV-03, denominadas
Ribeira do Rabil e Dique do Rabil, no valor de 40.817.469,09 ECV (quarenta
milhões, oitocentos e dezassete mil, quatrocentos e sessenta e nove escudos e
nove centavos). As obras foram concluídas no prazo previsto de 2 meses,
tendo sido feita a Recepção Provisória da empreitada no dia 16/10/13.
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 Acordo de cedência temporária de terrenos com 4 proprietários na Boa Vista
no âmbito da construção das 2 travessias, no valor de 2.000.000,00 ECV.
No âmbito da construção dessas duas travessias foi necessário de proceder a
dois desvios para permitir a circulação de veículos enquanto durava essa
construção e que passavam necessariamente por terrenos de terceiros. Assim,
houve necessidade de se proceder a assinatura de um protocolo de cedência
temporária de terrenos por um período de 2 meses com os proprietários no
valor de 2.000.000$00.
 Contrato com o Eng.º Nadir Frederico, no valor de 65.000$00 mensais por um
período de 6 meses para fiscalização das obras de construção das duas
travessias e de obras de manutenção nessa Ilha, incluindo as futuras obras da
ponte de Ribeira D”Agua; o Eng.º Nadir fez o seu papel tendo acompanhado os
trabalhos e produzido os respectivos relatórios de acompanhamento dos
trabalhos e um relatório final;O Contrato teve o seu termino a 31 de Dezembro
de 2013.
 Contrato de execução do desvio provisório da Ribeira d’Água – Boa Vista no
valor de 5.218.016,71. ECV (cinco milhões, duzentos e dezoito mil, dezasseis
escudos e setenta e um centavos).
 O contrato para demolição da ponte Rbª dÁgua na Ilha da Boa Vista,
aumentando a sessão de vazão, no valor de 15.107.843,14 ECV celebrado com
a empresa MonteAdriano, por um periodo de 30 dias. Os trabalhos foram
executados na integra.
 Reabilitação e asfaltagem da estrada Cabeça Carreira/Presídio no Tarrafal de
Santiago assinado no dia 28 de Fevereiro de 2013, no valor total de
92.010.207$00. O término da obra foi em finais de Dezembro de 2013.
 Contrato para Construção da estrada entre Pontinha de Janela e estrada de
ligação Porto Novo Ilha de Santo Antão foi assinado no mês de Julho de 2013
no valor de 10.963.525 ECV (Dez milhões, novecentos e sessenta e três mil,
quinhentos e vinte e cinco escudos). A obra terminou em finais de Dezembro.
Contrato de primeira fase da construção das estradas Manta
Velha/Cruzinha/Fanado Ilha de Santo Antão foi assinado no dia 19 do mês de
Junho de 2013 no valor de 15.009.331,38 ECV (quinze milhões, nove mil,
trezentos e trinta e um escudos e trinta e oito centavos). A obra terminou em
finais de Dezembro.
 Contrato de segunda fase da construção das estradas Manta
Velha/Cruzinha/Fanado Ilha de Santo Antão foi assinado no dia 16 de Julho de
2013 no valor de 9.414.705 ECV (nove milhões, quatrocentos e catorze mil,
setecentos e cinco escudos). A obra terminou em finais de Dezembro.


 Contrato para construção da Via acesso à escola do Maio, no valor de
4.294.427 ECV (quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos
e vinte e sete escudos) celebrado com a empresa Jinan Sijian (Group) Lda., por
um periodo de 60 dias. As obras deverão ter inicio em Janeiro de 2014.
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CONTRATOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

 Contratos de manutenção em regime de piquete em 4 ilhas: Com a finalização
dos contratos GEMANS em Dezembro de 2012, houve necessidade de assinar
contratos de manutenção em regime de piquete nas 4 ilhas que eram objeto de
contratos GEMANS, com vista a assegurar o nível de serviço das estradas.
Assim, no início de ano 2013 foram assinados 5 contratos de manutenção nas
ilhas de Santiago, Fogo, S. Nicolau e S. Antão no valor de 21.345.000 ECV
enquanto se aguardava pelo início dos novos contratos REMADOR.
 Contrato para alguns trabalhos de urgência, mais concretamente, de
reabilitação, reparações e limpezas de estradas nacionais, entre as quais, a Via
Estruturante, as estradas Bofareira/Santinha e Rabil/Cabeça dos Tarafes na Ilha
da Boa Vista assinada com a empresa Tomar Construções por um periodo de
2,5 meses no valor de 4.217.050 ECV.
A empresa executou os trabalhos parcialmente e de forma deficiente, mormente
ter havido atrasos com a assinatura do Contrato, concessão do adiantamento e
também a suspensões dos trabalhos devido a forte precipitações nos meses de
Setembro e Outubro. Foram apenas utilizados 50% do montante global do
Contrato no Ano de 2013, não tendo os trabalhos sido concluídos na
generalidade. O IE devera tomar uma posição sobre o que fazer dos restantes
50% da Empreitada que poderão ser utilizados em outros fins.
 Contrato para alguns trabalhos de urgência, mais concretamente,
proteção/contenção e execução da calçada (pavimentos) reparações e
limpezas de estradas nacionais, entre as quais, as estradas Calheta/Tarrafal,
São Domingos/Monte Tchota e Cruz Grande/Calhetona Praia/São Francisco e
Circular da Praia Fonte Lima/João Bernardo, Volta Monte/Ribeira da Prata e
Praia/Trindade na Ilha de Santiago totalizaram um valor de 41.873.437 ECV.
 Contrato para limpeza da plataforma da estrada, construção de muros de
espera, tratamento de taludes e desassoreamento de passagens hidráulicas na
estrada de F. Lima/João Bernardo, Praia/Assomada, Órgãos Pedra Badejo,
Calheta/Tarrafal e Praia/São Francisco na Ilha de Santiago no valor de
24.443.847,97 ECV.
 Contrato para melhorias de alguns trechos das Estradas de Manta
Velha/Cruzinha, Manta Velha/Chã da Igreja nomeadamente a execução de
muros de proteção/contenção na Ilha de Santo Antão no valor de 8.532.210,2
ECV.
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 Contrato para limpeza da plataforma da estrada, tratamento de taludes e
desassoreamento de passagens hidráulicas na estrada de Ribeira da
Cruz/Martiene; Chã Norte e C. Redondo, reparação da cratera na estrada que
liga cidade de R.ª Grande e construção de passadeira na estrada entre
pontinha de janela e estrada de porto novo e construção de muros na estrada
manta velha – chã de Igreja, na Ilha de Santo Antão no valor de 16.943.549,34
ECV.
 Contrato para alguns trabalhos de urgência, mais concretamente, de
Reparações e Limpezas de estradas nacionais, entre as quais, Praia Branca e
Ribeira Brava/ Tarrafal – Zona de Cabeçalinho, Branca Ribeira Prata e
Juncalinho/Carriçal na Ilha de S. Nicolau no valor de 3.190.445,9 ECV.
 Contrato para melhorias das estradas Espargos/Palmeiras e Espargos/Santa
Maria na Ilha do Sal no valor de 6.168.600 ECV por um período de 30 dias.
Os trabalhos foram concluídos na data prevista, tendo sido feita a Recepção
Provisória da Empreitada. De ressalvar que a população da Ilha do Sal exige
uma intervenção de fundo na estrada Espargos/Santa Maria, tendo marcado
uma manifestação publica que foi cancelada tendo em conta que o IE mostrou a
disposição em dar atenção a essa reivindicação da população salense.
 Contrato para alguns trabalhos de urgência, mais concretamente, de
Reparações e Limpezas de estradas nacionais da Ilha da Brava 3.817.520
ECV

2.4.

CONTRATOS PROGRAMAS

O IE e o FAMR assinaram no início do ano contratos programas com todas as
câmaras Municiais do Pais no valor total de 100.047.501 ECV, os quais se encontram
listados nos quadros seguintes.
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CONTRATOS-PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS PAGOS PELO FAMR
QUADRO RESUMO EXECUÇÃO FINANCEIRA -2013
VALORES DESEMBOLSADOS
ILHA

SANTIAGO

SAL

FOGO

BENEFICIÁRIO

Financiador

MONTANTE
CONTRATUAL

1ª Tranche

2ª Tranche

3ª Tranche
0,00

Assoc p/desenvolv. Com De Entre Picos de Reda

FAMR

884.600,00

619.220,00

265.380,00

Assoc p/desenvolv. Com De Mosquito de Horta

FAMR

747.500,00

523.250,00

224.250,00

Câmara Municipal de São Domingos -Variante Chanzinha

FAMR

1.523.920,00

761.960,00

761.960,00

Câmara Municipal de São Domingos -Rui Vaz -Loura

FAMR

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Câmara Minicipal de São Salvador do Mundo

FAMR

4.065.015,00

2.032.500,00

2.032.500,00

Câmara Minicipal de São Salvador do Mundo

FAMR

850.000,00

Câmara Minicipal de São Miguel

FAMR

4.500.000,00

2.250.000,00

1.350.000,00

Câmara Minicipal de Santa Cruz

FAMR

5.221.608,00

2.610.804,00

Câmara Minicipal de São Lourenço dos Òrgãos-Mont.Rast.Padjon

FAMR

2.785.000,00

Câmara Minicipal de São Lourenço dos Òrgãos-Ribeira Galinha-Gigay

FAMR

Câmara Minicipal de Santa Catarina

4ª
Tranche

Total Desembolsados

Saldo
Dispon.

%
Saldo

Situação

884.600,00

-

0% concluído

747.500,00

-

concluído

0,00

1.523.920,00

-

0% Em curso

0,00

3.000.000,00

-

0% concluído

4.065.000,00

15,00

0% Em curso

425.000,00

425.000,00

425.000,00

50% Em curso

4.500.000,00

-

0% concluído

2.610.804,00

5.221.608,00

-

0% concluído

1.392.500,00

1.392.500,00

2.785.000,00

-

0% concluído

2.785.000,00

1.392.500,00

1.392.500,00

2.785.000,00

-

0% concluído

FAMR

3.854.065,00

1.942.033,00

1.912.032,00

3.854.065,00

-

0% concluído

Câmara Minicipal da Ribeira Grande de Santiago

FAMR

3.842.000,00

1.921.000,00

1.921.000,00

3.842.000,00

-

0% concluído

Câmara Minicipal de Praia

FAMR

4.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

-

concluído

Câmara Minicipal de Sal

FAMR

4.000.000,00

2.000.000,00

Câmara Municipal de Santa Catarina

FAMR

3.400.000,00

1.700.000,00 1.700.000,00

0,00

3.400.000,00

-

0% concluído

Câmara Municipal dos Mosteiros

FAMR

2.200.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

2.200.000,00

-

0% concluído

Câmara Municipal dos Mosteiros- Ribeira Ilheu - Ach G-Mosteiros TrásAfonsaco

FAMR

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

-

0% concluído

Câmara Municipal de S. Filipe - Reabilitação

FAMR

5.000.000,00

2.500.000,00

900.000,00

0,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Em curso

50% Em curso
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S.VICENTE
MAIO
BOA VISTA
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FAMR

992.500,00

694.750,00

297.750,00

Câmara Municipal de Brava

FAMR

5.606.729,00

2.803.364,50

1.682.019,00

Câmara Municipal de Porto Novo

FAMR

6.000.000,00

3.000.000,00

1.800.000,00

Câmara Municipal de Paúl

FAMR

3.000.000,00

1.500.000,00

Câmara Municipal de Ribeira Grande

FAMR

5.000.000,00

2.500.000,00

Câmara Municipal de Ribeira Grande - 2

FAMR

3.450.000,00

1.725.000,00

992.500,00
1.121.346,
00
1.200.000,
00

5.606.729,50
6.000.000,00
1.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00
1.725.000,00

Câmara Municipal de Ribeira Brava

FAMR

3.000.000,00

1.500.000,00

900.000,00

Câmara Municipal de Tarrafal

FAMR

4.000.000,00

2.000.000,00

Câmara Municipal de S. VICENTE

FAMR

5.732.564,00

2.866.282,00

Câmara Municipal de Maio

FAMR

2.607.000,00

2.607.000,00

Câmara Municipal de Boa Vista

FAMR

5.000.000,00

2.500.000,00

600.000,0
0

0% concluído

0,50

0% Em curso

-

0% concluído

1.500.000,00
-

50% Em curso
0% Concluído

1.725.000,00

50%

3.000.000,00

-

0% concluído

2.000.000,00

4.000.000,00

-

0% concluído

1.719.769,00

4.586.051,00

2.500.000,00

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO
TOTAL DOS MONTANTES DOS CONTRATOSPROGRAMAS
SALDO DISPONÍVEL

1.146.513,00

20% Em curso

2.607.000,00

-

0% concluído

5.000.000,00

-

0% Concluído

VALOR GLOBAL 100.047.501,00

-

-

-

90.750.973,50
100.047.501,00
9.296.527,5
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3. GESTÃO RODOVIÁRIA

3.1.CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO IE
Foi dada continuidade aos contratos para a assistência técnica ao Instituto de
Estradas com dois consultores individuais, os quais decorreram normalmente, nas
áreas de Economia de transporte e Engenharia rodoviária.
Os dois consultores desenvolveram as suas atividades no âmbito de: conclusão e
implementação da Base de Dados Rodoviária IGR; implementação do SIG (Sistema
de Informação Geográfica); Elaboração de normas a nível do setor rodoviário;
Preparação da atualização do Plano Rodoviário Nacional (PRN); elaboração dos
novos cadernos de encargos designados de REMADOR (Reabilitação e Manutenção
por Desempenho e Obrigações de Resultados); promoção da participação do pessoal
técnico do IE em todas as atividades desenvolvidas.
Torna-se, ainda, necessário concluir o processo de apoio à elaboração do Plano
Rodoviário Nacional, com base nos dados e estado das estradas da rede nacional e
municipal, levantadas e carregadas na BD/IGR.

3.2.LEVANTAMENTO DAS ESTRADAS DE CABO VERDE COM VISTA
AO CARREGAMENTO DA BASE DE DADOS – IGR
Inicialmente o carregamento de informação na Base de Dados era para ser feito
apenas para todas as estradas nacionais do país. Posteriormente, de forma a integrar
o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e fechar a malha de estradas, o IE
entendeu que esse carregamento teria também de incluir as estradas municipais,
permitindo deste modo ter uma base de dados com toda a rede rodoviária do país.
Este trabalho foi efetuado pela empresa Norvia, com financiamento do BM e como o
Acordo de Crédito terminava em junho de 2013, foram também contempladas para o
carregamento na base de dados as estradas municipais de 7 Ilhas, com exceção das
Ilhas de Santo Antão e de Santiago.
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,
Definir e estabelecer os custos das intervenções.

Instituto de Estradas
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3.3. INSPEÇÕES TÉCNICAS
O IE levou a cabo em colaboração com outras entidades do MIEM (LEC, IGCI, DGI) e
com o MDR, inspeções técnicas e visuais em quase todas as estradas nacionais do
país com o objetivo de verificar, inspecionar e fazer o levantamento de todas as
patologias existentes nos órgãos e ativos da rede de estradas (pontes, aquedutos,
passadeiras, muros, outras obras de arte, guardas metálicas, plataforma, etc).
O objetivo desse levantamento foi o de quantificar os custos com vista a mobilização
de recursos financeiros para reparação dessas patologias e elaboração de um plano
de emergência para a época das chuvas.
Do levantamento efetuado, foi orçado o montante de cerca de 1 milhão de contos
para repor o nível de serviço dessas estradas de uma forma global. Desse orçamento
global, as estradas prioritárias necessitariam de cerca de 300 mil contos enquanto as
situações mais urgentes necessitariam de cerca de 80 mil contos.

3.4.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

a) Colocação das guardas metálicas:
O IE procedeu no primeiro semestre de 2013 a colocação das guardas metálicas e
refletores nos troços da Ilha de Santiago em alguns pontos considerados críticos,
como zonas mal iluminadas, com curvas de ângulo bastante fechado cuja visibilidade
é reduzida, outros sem berma e com diferença de alturas consideráveis entre a
plataforma da via e os terrenos adjacentes.
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b) Contagens de tráfego:
Em 2013 foi dada continuação às contagens de tráfego realizadas em 2012. Estas
contagens em 2013 foram efetuadas nas ilhas do Fogo e de Santiago, visando
essencialmente:
 A obtenção de volumes de tráfego atualizados;
 A calibração e validação das contagens efetuadas em 2008 e 2012;
 Análise dos resultados dos volumes de tráfego e velocidades média praticadas;
 Percentagens de veículos ligeiros e pesados.

3.5.

CONTINUAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO RODOVIÁRIO
NACIONAL

Os consultores contratados no âmbito da assistência técnica ao IE, continuaram a
trabalhar no Plano Rodoviário Nacional que constitui sem dúvidas a cadeia de
prioridades no investimento nos domínios da construção, da reconstrução, da
reabilitação e da manutenção de estradas;

3.6.

GESTÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO RODOVIÁRIO NACIONAL

Com o objetivo de gerir, disciplinar e regulamentar as atividades de terceiros nas
zonas de domínio público rodoviário nacional, assim como penalizar a má utilização
da mesma. O IE continuou a efetuar o acompanhamento e a aplicação do DL n.º
22/2008 que Aprova os Estatutos das Estradas Nacionais nas seguintes vertentes:
 Embargos feitos às 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 2013 ao embargo
de sete obras na zona de servidão rodoviária. Desses embargos seis foram na
ilha de Santiago e uma na ilha do Fogo.
 Acompanhamento de todos os processos de embargo feitos
anteriormente com vista a uma decisão definitiva sem pôr em causa o
património rodoviário nacional.
 Emissão de algumas autorizações, licenciamentos e pareceres no âmbito
de requerimentos que deram entrada no IE sobre construções na área de
servidão rodoviária.
 A cobrança de taxas bem como os emolumentos e demais montantes por
atos e serviços prestados pelo IE fez parte das preocupações do IE que
constitui um importante contributo para geração de receitas no IE.
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 Aprovação e publicação do Decreto-Lei nº 12/2013 de 1 de Abril que
estabelece
o
regime
das
contraordenações
aplicáveis
aos
comportamentos e fatos que violam o disposto no 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 o Decreto-Lei acima referido que estabelece o
regime das contraordenações aplicáveis aos comportamentos e fatos que violam o
disposto no EEN.
Este diploma constitui um contributo maior para a melhor implementação do EEN,
nomeadamente no que se refere 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.
Por motivos de várias ordens, ainda faltam elaborar os seguintes regulamentos:






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
abastecimentos 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.

Para além dos regulamentos previstos no EEN que devem ser matérias para portarias
e decreto governamentais, foram desenvolvidas no IE, pelos consultores contratados
para a assistência técnica, uma série de outras normas que definem conceitos,
especificações técnicas ou regras de funcionamento associadas à gestão da rede de
estradas nacionais.

22

Instituto de Estradas

Relatório de Atividades de 2013

4. GESTÃO FUNCIONAL
A gestão das atividades do IE é feita no sentido de proporcionar a todos os seus
departamentos boa organização e as melhores condições de trabalho em termos de
funcionamento.

4.1.

GESTÃO ADMINITRATIVA E DOS RECURSOS HUMANOS

A gestão administrativa e dos RH é feito no sentido de proporcionar as condições
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 de pessoal do IE inclui 5 engenheiros civis, sendo um engenheiro técnico e
4 engenheiros superiores, duas contabilistas sendo uma com formação superior e
outra com formação de bacharelato, uma administrativa com formação superior e dois
técnicos profissionais com o ensino secundário.
O IE contou ainda com a contribuição de mais quatro técnicos em regime de
prestação de serviços, nomeadamente um engenheiro informático, um condutor, um
técnico de comunicação e imagem e uma técnica para gerir a Base de Dados IGR
(Informação Geográfica Rodoviária) do IE.
Para além deste quadro de pessoal o IE conta ainda com um conselho de
Administração composto por um Presidente e dois Administradores executivos
nomeados em comissão de serviço desde Abril de 2012.
No quadro das ações de qualificação e capacitação dos Recursos Humano, em
2013, o Instituto de Estradas promoveu:
 Contratação de um engenheiro civil em regime de contrato a prazo com vista a
dar vazão ao aumento do fluxo de trabalho e no acompanhamento dos vários
contratos assinados com empresas a nível de estradas.
 Concurso para recrutamento de um jurista: Convindo dotar o IE de quadros
necessários para a prossecução dos seus objetivos, o IE pretende contratar um
jurista para dar apoio jurídico ao IE. O objetivo desse contrato é o de
assessorar o IE no cumprimento das suas atribuições legais.
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O concurso foi lançado em junho de 2013 através da Administração pública
que fará a gestão e a organização da mesma seguindo as instruções
estabelecidas no n.º 5 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 2/2013 de 8 de Janeiro
que define as normas e os procedimentos necessários à execução do
Orçamento do Estado para 2013. Prevê-se que no início de 2014 o processo já
esteja concluído.
 Formação do seu pessoal e a participação em eventos a fim de melhorar o seu
desempenho e a qualidade dos seus serviços.
No Plano das formações destacaram-se:









Dr.ª Elisângela Rosário e Sr.ª Célia Correia: Curso de Direito do Trabalho
promovido pela Fundação Direito e Justiça, na cidade da Praia, de 28/01 a
5/02;
Dr.ª Elisângela Rosário e Sr.ª Célia Correia: Curso de Direito Administrativo
promovido pela Fundação Direito e Justiça, de 1 a 16 de Julho na cidade
da Praia;
Dr.ª Lurdes Sanches: Formação sobre a Bancarização e Desconcentração
Orçamental, promovido pela Direção Geral do Tesouro no dia 22/04;
Dr.ª Lurdes Sanches: Formação sobre as Novas Instruções de Prestações
de Contas, promovido pelo Tribunal de Contas, no dia 19/04;
Eng.ºs José Tavares e Pedro Silva: Curso sobre Patologias e Reabilitação
de Estruturas de Betão Armado, promovido pelo LEC, de 11 a 15/11;
Eng.ª Maria Hernandez: Formação sobre trabalhos com pavimentos e
betão betuminoso e acompanhamento de contratos de manutenção
realizado em Brasil no Ministério da Infraestrutura – Departamento de
Infraestrutura de Transportes- DNIT de Junho a Agosto;

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


Participação no VII Congresso rodoviário português, sob o lema novos
desafios para a atividade rodoviária, promovido pelo Centro Rodoviário
Português, em lisboa de 10 a 12/04. Foi apresentado um trabalho intitulado
“UM QUADRO CONCEPTUAL DE REFERÊNCIA PARA GESTÃO RODOVIÁRIA”.



Participação no workshop sobre Parcerias Público-privadas e Contratos de
Infraestruturas e Serviços públicos, promovido pela ARE, dia 18 e 19/04;



Participação na Delegação de Cabo Verde a DAKAR para a conclusão do
processo de negociação do Acordo de Crédito com o Banco Mundial, em
24/25 de Abril;
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Participação no Fórum “ sobre o Papel das TIC , na Segurança Rodoviária ,
onde foi apresentado um Tema “ O papel das TIC´s na Gestão das
Infraestruturas Rodoviárias “ promovido pela ANAC ,em 17 de Maio de 2013
Participação no workshop de lançamento da CAF (Estrutura Comum de
Avaliação) promovido pela Direção Geral da Administração Pública de Cabo
Verde, dia 20/05;



Participação no Fórum Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária
Promovida DGVSR , em 28 de Maio de 2013 .



Participação no Seminário da Construção e Gestão das Infraestruturas
Urbanas para os Países em vias de Desenvolvimento 24/05 a 13 Junho.



Participação na reunião de Validação do relatório provisório do estudo de
viabilidade do projeto – Fundo para o desenvolvimento e financiamento dos
setores de transportes e de energia, promovido pela CEDEAO, em Senegal
de 11 a13/06;
Participação na reunião do grupo focal da Associação dos Fundos
Rodoviários da África de Oeste sob o tema “Descentralização e
financiamento das estradas rurais”, promovido pelo Fundo de manutenção
rodoviária do Senegal, em Senegal nos dias 26 a 28/06. Foi apresentada
um trabalho intitulado “CADRE DE PLANIFICATION ETFINANCEMENT DES
ROUTES RURALES ET COMMUNALES” sobre as estradas rurais de
Santiago;
Participação numa Equipa de Trabalho constituída pela DGPOG, IGOPP,
FAMR e IE, para efeitos de Analise e Parecer ao Relatório do Tribunal de
Contas ao Projeto ao Sector Rodoviário (RSSP);
Participação numa Equipa de Trabalho constituída pela DGPOG, DGI,
IGOPP e IE, para Analise e Parecer a Auditoria Financeira e de
Conformidade do Tribunal de Contas ao Projeto de Execução das Estradas
Fonte Lima/João Bernardo/Librão/Figueira das Naus/Ribeira Prata e Porto
Novo/Ponte Sul/Campo Redondo.
Participação no acompanhamento da elaboração do projeto de Execução
da Nova Ponte de Ribeira d’Água, que se realizou em Portugal de 18 a 22
de Novembro a convite da empresa Armando Rito Engenharia;
Outras missões pelo País: Para dar seguimento a execução dos contratos
nas diversas ilhas e diversos concelhos do país e ver o estado das
estradas nacionais, o IE procedeu em 2013 a realização de várias missões
de serviços a todas as ilhas de Cabo Verde.











Participação na reunião de apresentação e discussão da Estrutura de
Seguimento e Avaliação das medidas de Politicas para as Infraestruturas de
Dados espaciais ( EIPSA – IDE ) .



Parecer sobre a Institucionalização do SIT- CV - Sistema de Informação
Territorial e Toponímia Nacional de Cabo Verde a 27 /08/2013.



Participação na reunião de Apresentação e discussão do Estudo
Foundation Spatial Data Base For SID- CV Promovido pelo MAHOT / UCCP
elaborado pelo ESRI – Portugal e Financiado pelo MCA de Cabo Verde.
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GESTÃO DO PARQUE INFORMÁTICO

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.
Os desafios lançados para inicio de 2013 eram enormes, o trabalho que vinha sendo
efetuado nos anos anteriores, permitiram um “salto” no setor das novas tecnologias
de informação e comunicação do Instituto de Estradas, particularmente no
funcionamento do parque informático que passou a ter uma estrutura informática mais
apetrechada e melhor organizada, com máquinas mais potentes que respondem aos
desafios de uma Instituição com a Natureza do Instituto de estradas e informação
mais protegida atendendo ao sistema de backups implementado no servidor do IE.
Assim, ainda no âmbito do anterior financiamento do BM, terminado em junho de
2013:
 Procedeu-se a aquisição de novos computadores desktop, com sistemas
operativos originais o que nos permitiu substituir máquinas antigas, criando um
ambiente de trabalho favorável aos colaboradores do IE, permitindo-lhes
desempenhar com eficiência e eficácia o seu trabalho.
 Procedeu-se a aquisição de computadores portáteis destinado aos
Engenheiros do IE, este equipamento permite a recolha dos dados no terreno,
facilitando o trabalho dos Técnicos, ao mesmo tempo que garante aos
Técnicos trabalhar quando estiverem em deslocação nas Ilhas.
 Procedeu-se a aquisição de um servidor de última geração, onde foi instalada
um sistema operativo server, de forma a garantir a fiabilidade dos dados caso
houver falhas no disco rígido. Neste servidor foi configurada um sistema de
backups para proteger contra possíveis perdas de dados.
 Aquisição de impressoras de grande formato que permitiram ao IE imprimir
mapas de formato A3, deixando de depender de terceiros para executar o seu
trabalho diário. Estas impressoras permitiram também otimizar recursos,
particularmente nos consumíveis pois passamos a ter uma gestão centralizada
dos tinteiros, a aquisição de impressoras ainda nos permitirá num futuro breve
criar arquivos de consulta evitando avultadas impressões.
 A implementação de firewall lógico permitiu ao IE estar mais seguro. No
entanto, o firewall físico não foi implementado porque a Nosi não permite este
tipo de equipamentos dentro da rede do estado em instituições autónomas.
 Desenvolveu-se em larga escala a plataforma online, sendo que neste
momento o site do IE já dispõe de mais informação, mais vivacidade, tratando
de algo dinâmico vamos continuar a trabalhar para melhorá-lo e conseguir mais
interatividade com os nossos.
 Procedeu-se à aquisição e telefones Ip, implementamos o sistema voip na
Instituição e desta forma demos os primeiros passos na diminuição dos custos
com comunicações, ao mesmo tempo que estendemos as comunicações a
todas as salas do IE, bem como garantir um equipamento telefónico em cada
posto de trabalho, ou seja, em cada Técnico, Funcionário ou Administrador.
 Definiu-se um novo conceito do Site, Demos particular realce à parte de gestão
e conteúdos, procedemos à publicação da informação sempre que for
necessária.
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Em 2013 o IE continuou a desenvolver ações com vista a dar maior visibilidade à
instituição, o seu papel e atribuições:
 Implementação de várias ações no âmbito do plano de comunicação com
a finalidade de aprimorar, estruturar e ampliar os processos comunicacionais
da instituição tanto interna como externamente. O plano de comunicação visa:
 Fortalecer a imagem institucional do IE perante os 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 ao público externo o papel do IE como autoridade rodoviária;
 Não deixar diminuir o valor patrimonial das estradas nacionais de C. Verde;
 Contribuir para a redução de ocorrências em estradas e para uma cultura de
prevenção e segurança rodoviária.
 Participação em Feiras:
O IE participou na Feira EXPOMAR realizado nos dias 25 a 27 de Outubro em S.
Vicente. A participação neste eventos tiveram como objetivo dar a conhecer o papel
da instituição como autoridade rodoviária, as suas funções e atribuições e os
principais projetos e obras em curso.

 Promoção de Eventos:
No âmbito das comemorações do Natal, o Instituto de Estradas, em parceria com a
Associação Korrenti Ativizta Reziztensya y Liberdadi, promoveu, no dia 20/12 no
“Pilorinhu”, em Achada Grande Frente, a primeira edição do “Natal na Comunidade”.
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O programa dirigido às crianças e famílias da Comunidade envolveu atividades
partilhadas para comemorar e promover os valores da época natalícia e
sensibilização no que toca à segurança e conservação de equipamentos rodoviários.
O ato contou com a participação de S.E. a Ministra das Infraestruturas e Economia
Marítima (MIEM), Dra. Sara Lopes.

 Instalação de uma linha verde gratuita no IE:
O IE instalou no início de 2013 uma LINHA VERDE gratuita com o nº 8006070,de
apoio aos utentes das estradas nacionais de Cabo Verde, onde os mesmos podem
solicitar informações, informar ocorrências, apresentar opiniões e/ou reclamações,
relacionados com o estado das estradas, seus equipamentos e toda a zona
envolvente da estrada.
Essa linha verde está a permitir ao IE estar a par das situações que ocorrem nas
estradas nacionais, fortalecer a comunicação e a imagem institucional aos diversos
públicos e melhoria do nosso património rodoviário.
A linha funciona 24 horas por dia. Nos horários pós-laborais, feriados e fim de semana
as chamadas serão reencaminhadas para Polícia Nacional.
Ainda, no âmbito da instalação dessa linha verde, o IE promoveu a formação de
Capacitação dos Agentes da Policia que operam no Centro de Comunicação da
Policia. Essa ação de formação decorreu de 24 a 30 de Julho de 2013 ;
 Reativação e publicação online do Site do Instituto de estradas –
www.ie.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.
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RELAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

O IE desenvolveu promoveu vários encontros com instituições públicas e privadas
com o objetivo de dar a conhecer o papel do IE como autoridade rodoviária nacional e
busca de parcerias institucionais para uma atuação mais concertada e de cooperação
entre as instituições e que alguns traduziram em protocolos, nomeadamente:
 Assinatura do Protocolo entre o Instituto de Estradas e a Câmara Municipal do
Sal, no dia 25 Fevereiro e consistiu basicamente na transferência da Gestão da
Estrada Nacional EN1-SL-03, incluindo a conservação do pavimento e gestão de
espaços verdes, do mobiliário Urbano e da capacidade para proceder o
licenciamentos dentro deste domínio público, excetuando toda e qualquer
intervenção/ocupação que altere os parâmetros técnicos da Infraestrutura ou
comprometa o funcionamento dos equipamentos e facilidades nela instaladas.
 Assinatura do Protocolo entre o Instituto de Estradas e a Polícia Nacional, no dia
25 de Outubro a fim de definir e promover, em articulação com todas as
entidades com responsabilidade no Sector Rodoviário o desempenho da rede
rodoviária, sua gestão e proteção.
 Protocolo entre o Instituto de Estradas e as Câmaras Municipais de Ribeira
Grande e Paúl de Santo Antão para fiscalização de algumas obras realizadas
naqueles concelhos;

4.5.

AÇÕES A NÍVEL DE LEGISLAÇÃO

 Alteração dos limites da servidão Rodoviária Non Aedificandi
Em 2013, o IE iniciou a elaboração da proposta de alteração dos limites da servidão
non aedificandi constante no EEN aprovado pelo Decreto- Lei n.º 22/2008 de 30de
Junho.
Os atuais limites de servidão non aedificandi estão a se revelar desajustados à
realidade orográfica de Cabo Verde. Aliás, isso tem sido uma das preocupações e
críticas de todas as Câmaras Municipais do país que alegam que os atuais limites são
impraticáveis. O IE ciente dessa situação, também é da opinião que os atuais limites
devem ser alterados, daí que levou a cabo em finais de 2013 um estudo técnico e de
comparação com outras legislações de outras paragens no sentido de encontrar
fundamentos técnicos capaz de sustentar a proposta de alteração.
A proposta está praticamente concluída, aguardando-se apenas a finalização da nota
explicativa da proposta, pelo que será apresentado à tutela para apreciação no
decorrer do mês de Fevereiro.
Ainda no âmbito da ações a nível da legislação, o IE emitiu alguns pareceres,
nomeadamente:
 Parecer sobre o aumento da TSMR através da criação de sobretaxa sobre o
Seguro dos veículos pesados ;
 Parecer sobre a Proposta de Portaria que Regulamenta as Condições de
Utilização de Parques e Zonas de Estacionamento de Duração limitada , bem
como as Normas de Segurança;
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5. GESTÃO FINANCEIRA

5.1. ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO APROVADO PELO TESOURO
O orçamento de funcionamento (despesas correntes) de 2013 aprovado pelo Tesouro
foi de 31.157.792$00, sendo de 29.300.674$00 após deduções dos cativos.
A execução global foi no valor de 27.604.357$00, ou seja, 94,2% do orçamento líquido
ficando pendente para pagamento o valor de 5.640$00 referente ao IUR sob prestação
de serviço. Do valor global executado (27.604.357$00), 22.561.123$00 refere-se a
custos com o pessoal e 5.043.234$00 refere-se a Aquisição de Bens e Serviços.
.
O saldo orçamental é de 3.553.435$00 relativamente ao orçamento bruto e de
1.696.317$00 relativamente ao orçamento líquido, sendo que 1.023.201$00 dos
citados 1.696.3172$00 se refere às despesas com o pessoal
Do saldo com o pessoal (1.023.201$00) deve-se ter em conta a autorização de meses
de licença sem vencimento à funcionária Maria Josefa Hernandez e o montante de
372.000$00 para outras dotações que não foi utilizado.

5.2.ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO APROVADO PELO FAMR
O Orçamento de Funcionamento (despesas correntes) financiado pelo FAMR foi de
14.043.692$00. A execução global foi de 12.141.540$00, o que representa 86.46% do
orçamento, sendo 7.892.367$00 referentes a Aquisição de Bens e Serviços e
4.249367$00 referentes a custos com o pessoal contratado.
A não execução de 100% das despesas com pessoal deve-se ao facto do Instituto de
Estradas ter previsto o recrutamento de um Jurista que, por atrasos no processo de
recrutamento centralizado através da Administração Pública, pelo que não foi esse
recrutamento em 2013.
Para corrigir alguns défices, no decorrer da execução do orçamento de funcionamento
financiado pelo FAMR foram feitas as seguintes transferências inter rubricas:
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 985.954$00 (novecentos e oitenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e
quatro escudos da rubrica 02.02.02.01.03.01- “Assistência Técnicas Residentes” sendo:


664.909$00 (seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e nove
escudos) para rubrica 02.01.01.01.03-“Pessoal Contratado”;



99.736$00 (noventa e nove mil, setecentos e trinta e seis escudos) para
rubrica 02.01.02.01.01- Contribuições para Segurança Social;



1.309$00 (mil e trezentos e nove escudos) para rubrica 02.01.02.01.04Seguros de Acidentes no Trabalho;



40.000$00 (quarenta mil escudos) para rubrica 02.02.02.00.05.-Água;



80.000$00

(oitenta

mil

escudos)

para

rubrica

02.02.02.00.06-

Electricidade;


100.000$00 (cem mil escudos) para rubrica 02.02.01.00.05-Material
de Escritório.

 635.000$00 (seiscentos e trinta e cinco mil escudos) da rubrica 02.02.02.09.09“Outros Serviços” sendo;


300.000$00 (trezentos mil escudos) para rubrica 02.02.02.00.09Deslocação Estadia;



160.000$00 (cento e sessenta mil escudos) para rubrica 02.01.01.02.02Subsídios Permanentes



175.000$00 (cento e setenta e cinco mil escudos) para rubrica
02.02.01.01.00-Combustiveis e Lubrificantes;

Há uma diferença no valor de 77.394$00 entre o valor real cabimentado e pago e o
valor cabimentado que consta no sistema.

Por lapso foi cabimentado uma despesa de deslocação do FAMR no valor de
75.700$00 no nosso orçamento. Há também uma diferença no valor de 1.694$00 na
rubrica Comunicações devido ao erro do sistema.
O saldo orçamental é de 1.902.152$00.

31

Instituto de Estradas

Relatório de Atividades de 2013

5.3. RECEITAS PRÓPRIAS
O saldo inicial foi de 662.836$30. Apesar de o Instituto de estradas não ter previsto
receitas próprias para o ano de 2013, conseguiu arrecadar com a venda de dossiers
de concurso o montante de 6.770.068$00 sendo:
 100.068$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a Fiscalização
das obras de Reabilitação das estradas EN3 – SN – 02 – Ribeira Brava –
Junca linho – Ilha de S. Nicolau;
 50.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a Fiscalização
das obras de Reabilitação da estrada EN3_MA-01, Circular do Maio e
Entroncamento com a EN3-MA-01- Ribeira de D. João – Ilha do Maio;
 50.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a Fiscalização
das obras de Reabilitação da estrada EN3 – SA – 12, Porto Novo – Ribeira da
Cruz e EN3-SA-09,Jorge Luis-Alto Mira – Ilha de Santo Antão;
 50.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a Fiscalização
das obras de Reabilitação da estrada EN1 – FG – 01, Cova Figueira –
Mosteiros – Ilha do Fogo;
 1.000.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a
Reabilitação da estrada EN3_MA-01, Circular do Maio e Entroncamento com a
EN3-MA-01- Ribeira de D. João – Ilha do Maio;
 800.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a Reabilitação
da estrada EN3 – SA – 12, Porto Novo – Ribeira da Cruz e EN3-SA-09,Jorge
Luis-Alto Mira – Ilha de Santo Antão;
 900.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a Reabilitação
da estrada EN1 – FG – 01, Cova Figueira – Mosteiros – Ilha do Fogo;
 400.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso para a Reabilitação
das estradas EN3 – SN – 02 – Ribeira Brava – Junca linho – Ilha de S. Nicolau;
 840.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso Remador- Ilha de
Santiago, lote 1 e 2;
 1.280.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso Remador- Ilha de
Santiago, lote ST - 01;
 1.200.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso Remador- Ilha de
Santiago, lote ST - 02;
 100.000$00 Proveniente de venda de dossiês de concurso Remador- Ilha de S.
Nicolau;
Houve reposição de fundo no valor de 236.721$00 e foram vendidos dois bilhetes de
passagem no valor de 23.200$00 referente a comparticipação de aluguer de avião no
âmbito de deslocação à Ilha do S. Nicolau em visita técnica às obras a propósito do
concurso REMADOR.
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5.4. DESPESAS CORRENTES EFECTUADAS COM RECEITAS PROPRIAS
Mediante autorização do senhor Presidente do IE, realizou-se despesas correntes no
valor global de 4.651.788$00 das quais:
 1.033.196$00 Referente ao pagamento mensal do grilo profissional e outras
despesas de comunicação;
 1.193.056$00 São despesas com Deslocações e estadias dos técnicos do IE
no âmbito das deslocações locais e inter ilhas;
 152.667$00 Com a aquisição de uma secretaria e um computador;
 85.000$00 Para a aquisição de senhas de combustíveis;
 83.900$00 São despesas efetuadas no âmbito de trabalhos de limpeza de
pavimento, valetas e órgãos de drenagem nas estradas Praia – Cidade Velha,
Circular da Praia – Assomada, Órgãos - Pedra Badejo e Cruz Grande –
Calhetona;
 459.670$00 Com a prestação de serviços;
 70.888$00 Com donativos concedidos;
 51.179$00 Nas despesas de representação;
 12.000$00 Na compra de um arco de flor para venerar a morte de um dos
nossos empreiteiros;
 10.614$00 Com as despesas de formação, parcela de seguros de viatura,
compra de copos e despesas bancárias;
 39.000$00 Pagamento de tradução de dossier de concurso REMADOR;
 243.572$00 São compras de equipamentos de segurança rodoviária;
 39.700$00 Na compra de bateria de outras peças;
 20.950$00 Com o pagamento de multa;
 30.530$00 Na conservação e reparação de viatura;
 350.489$00 Pagamento de adiantamento para posterior reposição;
 43.600 $00 Com aquisição de pneus e Peças;
 199.478$00 São despesas com a aquisição de materiais de secretaria;
 96.850$00 Pagamento de bilhete de passagem no âmbito de deslocação do
senhor Administrador Alberto Josefá Barbosa à Abidjam. O Montante foi
reembolsado posteriormente pela CEDEAO e
 435.449$00 Com a aquisição de bens e serviços diversos.
O montante global das despesas correntes (Tesouro), mais as despesas correntes
(FARM), mais as despesas pagas com receitas próprias no decurso de 2013 ascendeu
a 44.397.685$00.
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5.5. CONTRATOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS (FAMR)
5.5.1 Em 2013, foram pagos o valor global de 40.322.278$25 no âmbito dos
contratos de Gestão e Manutenção de estradas (GEMANS) celebrados em 2010
sendo:
 11.188.650$40 Pago à empresa Spencer Construções & Imobiliária (empreitada
SA – 01 – 2010);
 3.571.499$00 Pago à empresa Monte Adriano (empreitada ST – 01 – 2010);
 2.452.735$00 Pago à empresa Monte Adriano (empreitada ST – 02 – 2010);
 14.963.098$00 Pago à empresa Monte Adriano (empreitada SN – 02 – 2010);
 5.891.223$00 Pago À empresa Engeobra (empreitada FG – 01 – 2010);
 1.538.303$00 Pago à empresa Pengest (Fiscalização FL – SA – 01 – 2010)
 537.026$00 Pago à empresa Técnica & Consultoria (Fiscalização FL–SN–01-10
 179.743$00 Pago à empresa Norvia (Fiscalização FL – ST – 01 – ST – 02).

5.5.2 OUTROS CONTRATOS DE EMPREITADAS (FAMR)
Devido á morosidade no processo de lançamento do concurso de gestão e
manutenção de estradas (REMADOR) e do processo de selecção e com o objectivo de
assegurar a livre circulação de pessoas e bens, o IE celebrou contratos no valor global
de 170.213.649$37 com as seguintes Empresas, Câmaras Municipais e Associação:
 MC & Construções Lda. na Ilha de Santiago;
 Spencer Construções & Imobiliária nas Ilhas de Santo Antão e Santiago;
 Engeobra na Ilha do Fogo;
 Monte Adriano na Ilha de Santiago;
 Pilar construções na Ilha de Santiago;
 Tomar Construções na Ilha de Santiago;
 Rotex na Ilha de Santiago;
 Armando Cunha nas Ilhas de Santo Antão e Sal;
 Jinan Suian na Ilha do Sal;
 Semedo & Gonçalves;
 Sibafil Sucursal;
 Com a Câmara Municipal da Ribeira Brava – Ilha de S. Nicolau.
 Câmara Municipal de Brava;
 Câmara Municipal de São Migue – Ilha de Santiago;
 Câmara Municipal de Santa Cruz – Ilha de Santiago e com a
 Associação das Mulheres em Ação – Pedra Barro, Achada Gomes e Achada
Galego.
Do valor contratual global (170.213.649$37) foram pagos 150.959.135$00 ficando um
saldo contratual de 19.254.514$37 por pagar no ano de 2014.
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5.5.3 ADENDA AO CONTRATO PARA REABILITAÇÃO E ASFALTAGEM DA
ESTRADA ASSOMADA- TARRAFAL – SANTIAGO
Em 2013, foi assinado com a empresa Monte Adriano uma adenda no valor de
86.610.958$00 no âmbito da Reabilitação e Asfaltagem da estrada Assomada –
Tarrafal. Desse montante (86.610.958$00) foi pago o montante de 34.412.098$00.
A Fiscalização da obra acima mencionada ficou a cargo da empresa de Fiscalização
Ripórtico. O Contrato foi no valor de 5.399.250$00 e foi pago na totalidade.

5.5.4 CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DAS DUAS TRAVESSIAS NA ILHA DE
BOAVISTA
Em 2013 foi assinado com a empresa Monte Adriano um contrato no valor de
40.817.469$09 para a execução das duas travessias na Ilha de Boavista. O referido
montante foi pago na totalidade.
Para a fiscalização de empreitada de conceção e execução das duas Travessias na
Ilha de Boavista foi assinado com o engº Nadir Frederico um contrato de prestação de
serviço no valor de 65.000$00 mensais para o período compreendido entre Junho e
Dezembro do corrente ano. Foi pago o montante global de 455.000$00.

5.5.5 CONTRATO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE TERRENOS
No âmbito da construção das duas Travessias na EM-BV-03 e EN3-BV-01 (Diques de
Rabil e Ribeira do Rabil), foi assinado um acordo de cedência temporária de terrenos
com quatro procuradores dos respetivos proprietários no valor global de 2.000.000$00
(500.000$00 cada). O montante foi pago no ano em análise.

5.5.6 DEMOLIÇÃO DA PONTE DE RIBEIRA DÀGUA – ILHA DE BOAVISTA
Foi assinado um contrato com a empresa Monte Adriano no valor de 15.107.843$14
para proceder à demolição da atual ponte de Ribeira D`Àgua e o aumento da secção
de vazão permitindo assim a construção de uma nova ponte, numa fase posterior.
Foi pago o montante equivalente a totalidade do contrato.
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5.6. CONTRATOS DE EMPREITADA (RSSP – Banco Mundial)
5.6.1 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).
Em 2013 foi pago o montante de 1.609.326$10 completando assim o montante
contratual.
5.6.2 Neste mesmo ano foi assinado com a empresa acima referida, 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).
Em 2013,foi pago o montante de 11.885.081$00 concluindo o montante contratual.
Ambos os contratos foram financiados pelo Banco Mundial.
5.6.3 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). Neste mesmo ano
foi pago um adiantamento no valor de 26.604.733$00.
Em 2013, com a revisão do projeto e com os trabalhos de melhoria para uma melhor
segurança na estrada, o valor contratual final foi fixado em 149.082.143$00.
Foi pago o montante de 122.477.410$00 concluindo assim o pagamento do montante
contratual global.
5.6.4 A Fiscalização da obra acima mencionada ficou à cargo da empresa Ripórtico
Engenharia Lda. O montante contratual é de 7.852.070$00 e foi pago na sua totalidade
durante o ano em análise.
5.6.5 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 363.247.320$00 ECV.
O montante global pago em 2013 foi de 195.166.539$00 concluindo assim o
pagamento do montante contratual.
5.6.6 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$00.
Em 2013 foi assinado uma adenda no valor de 2.738.400$00 perfazendo o montante
contratual em 16.356.000$00.
Neste mesmo ano foi pago o montante de 5.855.600$00 ficando um saldo contratual
de 4.200$00.
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5.6.7 Elaboração de Base de Dados Rodoviário IGR/IE
No ano em análise foi assinado um contrato de prestação de serviço com a empresa
Norvia para a elaboração de Base de Dados Rodoviária no valor de 9.385.854$5.
No âmbito desse contrato foi assinado uma adenda perfazendo o montante contratual
em 18.463.287$57 e foi pago na totalidade.

5.7. CONTRATOS PROGRAMA (FAMR)
Até finais do trimestre em análise foram celebrados contratos programas no valor
global de 100.047.501$00 e foi pago o montante de 92.139.014$00 conforme o quadro
abaixo descriminado:

CONTRATOS
Associação p/desenvolv.Comunt. de Entre Picos de
Reda
Associação p/desenvolv. Comunit. De Mosquito de
Horta
Câmara Municipal de S. Domingos – Variante Chanzinha

Valor Contratual Montante Pago
884.600$00

884.600$00

747.500$00

747.500$00

1.523.920$00

761.960$,00

Câmara Municipal de S. Domingos – Rui Vaz - Loura

3.000.000$00

3.000.000$00

Câmara Municipal de São Salvador do Mundo

4.065.015$00

4.065.010$00

Câmara Municipal de São Salvador do Mundo

850.000$00

850.000$00

Câmara Municipal de S. Miguel

4.500.000$00

4.500.000$00

Câmara Municipal de Santa Cruz

5.221.608$00

5.221.608$00

Câmara Municipal de S. Lourenço dos Órgãos

2.785.000$00

2.785.000$00

Câmara Municipal de S. Lourenço dos Órgãos

2.785.000$00

2.785.000$00

Câmara Municipal de Santa Catarina - Santiago

3.854.065$00

3.854.065$00

Câmara Municipal de – Ribeira Grande de Santiago

3.842.000$00

3.842.000$00

Câmara Municipal de Praia

4.000.000$00

4.000.000$00

Câmara Municipal de Câmara Municipal de - Sal

4.000.000$00

2.000.000$00

Câmara Municipal de Santa Catarina - Fogo

3.400.000$00

3.400.000$00
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Câmara Municipal dos Mosteiros

2.200.000$00

2.200.000$00

Câmara Municipal dos Mosteiros

3.000.000$00

3.000.000$00

Câmara Municipal de S. Filipe -Fogo

5.000.000$00

2.500.000$00

Câmara Municipal de S. Filipe -Fogo

992.500$00

992.500$00

Câmara Municipal de Brava

5.606.729$00

5.606.729$00

Câmara Municipal de Porto Novo

6.000.000$00

6.000.000$00

Câmara Municipal de Paul

3.000.000$00

1.500.000$00

Câmara Municipal de Ribeira Grande

5.000.000$00

5.000.000$00

Câmara Municipal de Ribeira Grande

3.450.000$00

3.450.000$00

Câmara Municipal de Ribeira Brava – S.Nicolau

3.000.000$00

3.000.000$00

Câmara Municipal de Tarrafal S. Nicolau

4.000.000$00

4.000.000$00

Câmara Municipal de S. Vicente

5.732.564$00

4.586.051$00

Câmara Municipal de Maio
Câmara Municipal de Boavista
TOTAL:

2.607.000$00

2.607.000$00

5.000.000$00

5.000.000$00

100.047.501$00

92.139.014$00

5.8. CONTRATOS DE EMPREITADA – REMADOR (RSSP)
No âmbito de novos contratos de empreitada de Reabilitação (Remador) foi pago à
empresa Monte Adriano um adiantamento de 10% no valor de 24.551.088$00 para
Trabalhos de Reabilitação na Ilha de S. Nicolau e 7.073.292$00 para a Ilha do Fogo.
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6. CONCLUSÕES

As ações desenvolvidas permitiram ao Instituto de Estradas cumprir o seu papel de
definir e promover, em articulação com todas as entidades interessadas, as normas
regulamentares aplicáveis ao setor e os níveis de desempenho da rede rodoviária,
assegurando a sua qualidade em termos de circulação, segurança, conforto, e
salvaguarda de valores patrimoniais e ambientais.

As atividades desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante o ano de2013
traduziram-se em ganhos e avanços importantes para a instituição contribuindo para
um maior rigor na gestão dos recursos, maior capacidade de resposta face às
necessidades de intervenção e controlo permanente dos resultados tendo em vista a
contínua melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos.

Ainda é de referir que durante o ano 2013 foi feito um investimento em obras no valor
de 425.859.478,73 ECV (quatrocentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta
e nove mil quatrocentos e setenta e oito escudos e setenta e três centavos).

Lançou-se os concursos REMADORs em algumas ilhas assinou-se os respetivos
contratos. Com esses novos contratos pretende-se evoluir, corrigir e otimizar
adequando a gestão às novas realidades do países dar seguimento a um modelo de
manutenção da rede que atente às características distintivas de cada Ilha.

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

40

PREVISÃO DE CUSTOS DOS CONTRATOS GEMANS PARA O PERÍODO DE 2013
(Sem Manutenção Corrente até final do mês de Dezembro)
EMPREITADAS
Extensão
(Km)
72,000
25,730
9,500
10,000
15,000
9,000
17,000
13,700
10,350
20,600
202,880
26,800
9,200
8,400
10,500

Preço Unitário
Km/Mês
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,000
30.000,000
30.000,000
30.000,000

Valor mensal
Manutenção
2.160.000,000
771.900,000
285.000,000
300.000,000
450.000,000
270.000,000
510.000,000
411.000,000
310.500,000
618.000,000
6.086.400,00
804.000,000
276.000,000
252.000,000
315.000,000

Praia - Hospital de Trindade

5,000

30.000,000

150.000,000

7,200
6,900
3,400
6,800
84,200
1,400
3,100
15,300

30.000,000
30.000,000
30.000,000
30.000,000

EN2-FG-01
EN1-FG-02
EN1-FG-01

Nazaré - Praia Baixo
Cabeça Carreira - Ribeirão Manuel - Tomba Touro
EN1-ST-01 - São Jorge - Longueira
EN1-ST-01 - Achada Leitão/Jalalo Ramos
Total
São Filipe - Aeroporto
São Filipe - Porto Vale de Cavaleiros
Cova Figueira - Mosteiros (Anel Principal do Fogo)

30.000,00
30.000,00
30.000,00

216.000,000
207.000,000
102.000,000
204.000,000
2.526.000,00
42.000,00
93.000,00
459.000,00

EN3-FG-01

São Filipe - Ribeira Filipe (Anel Superior)

16,000

30.000,00

480.000,00

EN3-FG04+EN3-FG-05 Salto - Monte Largo - Achada Furna - Chã-das-Caldeiras

13,620

30.000,00

408.600,00

Empreitada

ST-01

ST-02

FG-01

SA-01

SN-01

Código

Estrada

EN1-ST-01
EN1-ST-02
EN3-ST-01
EN1-ST-05
EN1-ST-06
EN1-ST-03
EN3-ST-22
EN1-ST-04
EN3-ST-21
EN3-ST-26
EN1-ST-02
EN3-ST-09
EN2-ST-01
EN3-ST-05

Praia - Tarrafal
Variante - Calheta
Praia - São Francisco - Vale da Custa
Praia - Cidade de Santiago
Circular da Praia
Órgãos - Pedra Badejo
Assomada - Porto Rincão
Cruz Grande - Calhetona
EN1-ST-01 - João Bernardo
EN1-ST-01 (Assomada) - Figueira das Naus - EN1-ST-01 (Ribeira da Prata)
Total
Calheta - Tarrafal
São Domingos - Monte Tchota
EN1-ST-01 (Volta Monte) - Ribeira da Barca
Cidade de Santiago - Porto Mosquito

EN3-ST-02
EN3-ST-14
EN3-ST-23
EN3-ST-12
EN3-ST-17

EN1-SA-01
EN1-SA-02
EN1-SA-03
EN3-SA-01
EN3-SA-07
EN3-SA-08
EN3-SA-09
EN3-SA-02
EN3-SA-12
EN1-SN-01
EN2-SN-01
EN3-SN-01
EN3-SN-03
EN3-SN-04
EN3-SN-05
EN3-SN-02

Total
Ponta do Sol - Porto Novo
Povoação de Ribeira Grande - Paúl
Paúl - Porto Novo
Povoação da Ribeira Grande - Xôxô
Manta Velha - Chã-de-Igreja
Pombas - Cabo da Ribeira
Jorge Luís - Alto Mira
Povoação de Ribeira Grande - Garça de Cima
Porto Novo - Ribeira da Cruz
Total
Ribeira Brava - Tarrafal
Ribeira Brava - Aeroporto
Tarrafal - Barril - Praia Branca - Ribeira da Prata
Preguiça - Aeroporto
Ribeira Brava - Água das Patas
EN1-SN-01 - Monte Gordo
Ribeira Brava - Juncalinho
Total
TOTAL GLOBAL
Valor destinado a Fiscalização
Total Global + Fiscalização
Sobra de Manutenção nos 5 meses

49,420
38,300
7,010
27,150
6,500
3,650
7,300
5,400
20,600
33,220
149,130
25,850
5,200
14,000
3,000
3,000
1,400
21,300
73,750
559,380

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,000
30.000,000
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

1.482.600,00
1.149.000,00
210.300,00
814.500,00
195.000,00
109.500,00
219.000,00
162.000,00
618.000,00
996.600,00
4.473.900,00
775.500,00
156.000,00
420.000,00
90.000,00
90.000,00
42.000,00
639.000,00
2.212.500,00

Valor anual Manutenção
(Valor mensal x 12 meses)

Duração Contrato
(Anos)

Estimativa custo Tipo de Trabalho
Manutenção
-

Reabilitação

-

Melhorias

7.000.000,00 Trabalhos de Urgência
73.036.800,00

7.000.000,00
Manutenção
-

Reabilitação

-

Melhorias

7.000.000,00 Trabalhos de Urgência
30.312.000,00

7.000.000,00
-

Manutenção
Reabilitação

-

Melhorias

8.000.000,00 Trabalhos de Urgência
17.791.200,00

8.000.000,00
Manutenção
-

Reabilitação

-

Melhorias

12.000.000,00Trabalhos de Urgência
53.686.800,00

12.000.000,00
Manutenção
-

Reabilitação
Melhorias

5.000.000,00Trabalhos de Urgência
26.550.000,00

5.000.000,00
39.000.000,00
1.200.000,00
40.200.000,00
83.907.067,13

Contratos Programas
Parte A (10% participação tsmr - estradas municipais)
Ilha

Concelho

S. Antão

Porto Novo

Estrada
Rª. Dos Bodes; Rª. Fria; Martiena;
Covão - Tarrafal de Monte Trigo

Tipo de O bra
Melhoramento

Salamansa
Norte da Baía - Calhau

Limpeza dos traçados, aterros em zonas com desmoronamento de terras, construção de valetas
de drenagem.

Mindelo - Calhau
Lazareto (Galé)
S. Niculau

Ribeira Brava

Manutenção

Maio

Calheta

Solicitação de Reembolso

Santa Cruz
R.ª G. Santiago
S. Catarina

Valor Total

EM

6.000.000,000

EN

Mindelo - Baía
Monte Verde
S. Vicente

Class.

Salina - Gambota - Achada Fátima
Cruzeiro

Reparação e Manuten.

EM
Palha Carga/Chã de Lagoa/Picos de
Reda Pedido de Assoc. Cumunitária

Reparação e limpeza de via de acesso

EN
EN
EN
EN

5.732.563,000

3.000.000,000
2.607.000,000
EN

5.221.608,000

EM

3.842.000,000

EM

884.600,000

Santiago
S. Domingos
S. Lourenço dos Orgãos
Praia
CM S. Filipe
Fogo
Mosteiros

Brava

Variante - Chãnzinha

Calcetamento de 1300 metros

Rui Vaz - Loura
Rasta/Padjon/Ribeira Galinha e
Gigay

3.000.000,000

Intervenções Pontuais Reab./Recuperação

EM

2.785.000,000

Calcetamento

EM

4.000.000,000

Caiada de S. Martinho
Troço de Estrada Ponte R.ª São
João - Polivalente
Troço S. Filipe Vale dos Cavaleiros

Repavimentação da Calçada

Troço Sumbango

Limpeza desubstrução da via e construção do muro

3.192.500,000

Muro de Proteção

Rua São João Baptista

Demolição de Muro em ruína e Construção

Achada Candinha - N.ª S.ª Monte

Contrução de Muro e Calçetamento

Calvário/Cidade de Nova Cintra

Manutenção e Limpeza de Estrada

Minhoto/Lém

Calçetamento de Troço

Tomé/Barraz

Calçetamento de Troço

5.606.729,000

Total

45.872.000,000

PARTE B (O UTRAS INTERVENÇÕ ES)
S. Lourenço dos Órgãos

Santiago

Rasta/Padjon/Ribeira Galinha e
Gigay - Solicitação 10% de Taxa

S. Domingos

Rui Vaz/Loura

Calcetamento de 1300 metros

SS Mundo

Achada Leitão - Achada Igreja

Melhoramento da Estrada/Construção de Passeio

CM Santa Catarina

EM - Gil Bispo

Melhoramento

S. Miguel

EM- Aguadinha, Cutelo Gomes,
Ribeireta e Monte Bode Principal

Melhoramento de vias de acesso (15 Km), Construção de Murro de Suporte e remorção de pedra
e enchuradas.
Melhoramento de vias
Limpeza de Estradas Muro de Suporte e Drenagem Levantamento de Calçada e Reposição

Sal
Boa Vista

S. Niculau

Sal Rei

Tarrafal

CM Santa Catarina
Fogo

S. Antão

Intervenções Pontuais Reab./Recuperação

Sal Rei/Bufareira Estância
Baixo/Inter
Povoações
EN1-SN-01/R.ª
Brava
Tarrafal

Ribeira ilhéu - A. Grande - Mosteiro
Campanas de Cima

R. Grande
Paúl

EM
EM

1.523.920,000
4.065.015,000

EM
EM

3.854.065,000
4.500.000,000
4.000.000,000
5.000.000,000

EM

4.000.000,000

Muro de Suporte e Drenagem
3.400.000,000

Reabilitação e Manutenção
Melhoramento
Melhoramento
Total

Sub -total Parte A (10% participação tsmr - estradas municipais)
Sub-total Parte B (Outras intervenções)
Previsão Custos - quadro Contratos GEMANS 2013
Outros projectos em vista
Pequenos trabalhos a alocar
Manut pontuais em curso
TOTAL GERAL Outras Construções - Aquisições

2.785.000,000

EN

Melhoramento

Caminho Novo/Tarrafal Praia
Branca/R.ª Brava EMEntroncamento EN1-SN-Palhal
EN1-SN-01/Hortelã
Saltos-Cova Figueira; Cova FigueiraTinteira; Cova Figueira-Estância
Roque; Curral D´Arro-Bangaeira;
Orla Marítima (Alcatraz e Fajã)

CM Mosteiros
CM S. Filipe

EM

3.000.000,000
5.000.000,000
5.000.000,000
3.000.000,000
49.128.000,000

45.872.000,00
49.128.000,00
40.200.000,00
283.907.067,13
6.500.000,00
11.000.000,00
436.607.067,13
2.529.993,87 (imprevistos tsmr)
14.609.102,00 (Cativação MF)
453.746.163,00 Valor Orçamental Aprovado

Pequenos
trabalhos a
alocar :

Contrat. (v.real)

6.500.000
Outros Projectos:

283.907.067,13

Previsão

FISCALIZAÇÃO:
1.200.000$00

Contratualizado (valor real)
Monte Adriano: Reab. EN1-ST-01 Chão Bom

2.787.600,0 MC Construções: Estr Variante Calhetona
MC Construção: EN3-ST-21- F. Lima/J.B/Librão

Nadir: Fiscaliz.
92.000.000,00 EM-BV-03 - B.
6.977.337,00

455.000,00

1.459.454,0 Monte Adriano: Limpesa estrada F.Lima/J. Bernardo/Librão

Santiago

Monte Adriano:Levant. E colocação betão betuminoso EN1-ST-01; EN1-ST-04

2.440.800,00

Pilar Construção: Limp. manut. C.Gde/Calhetona; Praia/S.Francisco e Circular

2.321.600,00

Monte Adriano: Limpeza e manut. Praia/Assomada; F. Lima/J. Bernanrdo;
Assomada/Rincão

8.506.636,00

Spencer Construção: Construção murro Praia/Assomada, F. Lima/J.Bernardo
Monte Adriano:Levant. E colocação betão betuminoso; EN1-ST-04
C.M.São Miguel: Limpeza e Melhoramento das Estradas no Município
MC Construção: Limpeza e manut. Estrada: Praia/Trindade e Construção de
Muros na estrada: Cruz G./Calhetona, F.Lima/J.Bernardo

24.443.847,97
2.296.556,00
1.000.000,00
3.642.454,00
40.817.469,09

Acordo de cedência temporária de terrenos com 4 prorietários na Boa Vista no
âmbito da construção das 2 travessias
Tomar Construção: Via Estruturante; Bofareira/Santinha;. Rabil/Cabeça dos
Tarafes

Boavista

Somague/MSF: de execução do desvio provisório da Ribeira dÁgua – Boavista
Armando Cunha: 1.ª Fase Trab. Urgência estrada Manta Velha/Cruzinha/Fanado
*Armando Cunha: 2.ª Fase Trab. Urgência estrada Manta
Velha/Cruzinha/Fanado
Spencer Construção: Construção da estrada entre Pontinha de Janela e estrada
de ligação Porto Novo

S. Antão

Maio

contratos de
manutenção de
estradas 5
meses
1.ª Prorrogação
contratos de
manutenção de
estradas
2.ª Prorrogação
contratos de
manutenção de
estradas

4.247.054,0 Sub-total Pequenos trabalhos a alocar
2.252.946,0 Dif

Sub-total Outros Projectos
Dif

5.218.016,71
15.009.331,38
9.414.705,00
10.963.525,00
6.015.100,00

Spencer Construção: Lipeza manut. Garça - Chã de Igreja
Spencer Construção: Limpeza e const. Murros estradas nacionais de SA

579.746,20
1.937.364,00

Spencer Construção: Limpeza e manut. Rbª Cruz/Martiene; Chã Norte e C.
Redondo

5.559.560,00

Spencer Construção: reparação da cratera na estrada que liga cidade de R.ª
Grande

1.607.042,84

SCI - construção de passadeira na estrada entre pontinha de janela e estrada de
porto novo e construção de muros na estrada manta velha – chã de Igreja

2.671.501,00

SCI - reparação de cratera na estrada Ribeira Grande - Paul

7.105.445,50

Armando Cunha: Trab. Melhorias estrada Espargos/Palmeiras e Espargos/Santa
Maria

Sal

4.217.050,00

Spencer Construção: Construção de murros na estra Manta Velha - Chã de Igreja

ROTEX: limpesa estrada Praia Branca Rb.ª Prata
ROTEX: limpesa estrada Praia Branca e Ribeira Brava/ Tarrafal – Zona de
Cabeçalinho
CMRB: Limpeza e Melhoramento das Estradas Juncalinho/Carriçal
Jinan Sijian: Execução Via acesso escola Maio

S. Nicolau

2.000.000,00

Engeobra
SCI - Spencer Construção
MC Construção
Câm. Municipal Ribeira Brava
Engeobra
SCI - Spencer Construção
MC Construção
Câm. Municipal Ribeira Brava
Engeobra
SCI - Spencer Construção
MC Construção
Câm. Municipal R. Brava
0,0 Sub-total Contratado

283.907.067,1 Dif

417.168,00
1.622.932,90
1.150.345,00
4.294.427,0
6.168.600,00
2.472.500,00
2.875.000,00
2.300.000,00
2.500.000,00
989.000,00
1.150.000,00
1.340.000,00
1.000.000,00
1.483.500,00
1.725.000,00
2.010.000,00
1.500.000,00
291.743.560,59 Sub-tot Fiscaliz.

-7.836.493,46 Dif.

455.000,00
745.000,00

Instituto de Estradas

Outras Urgências:

Relatório de Atividades de 2013

35.361.452,54

Previsão

SIBAFIL Sucursal: Limpesa na estrada Fonte Lima/ João Bernardo

Santiago

Contrat.
(v.real)

2.978.500,00

SIBAFIL Sucursal: Construção de Muros na Estrada de São Francisco

S.João Batista - Belém - Pico Leão EN3-ST-08
CM da Praia - Reposição do
Asfalto/B.B - Zona Sucupira

35.000.000,0

CM Santa Cruz

2.860.000,00

SIBAFIL Sucursal: Obras de Urgência (limpeza e manutenção) nas Estradas Volta
5.276.947,0 Monte/Ribeira da Prata e Cruz Grande/Calhetona

2.400.000,00

1.200.000,0 CM Sta Cruz: Limpeza e melhoramento das estradas do município

1.200.000,00

Semedo e Gonçalves Lda.: Limpeza e Manutenção das Estradas Praia/Trindade,
Praia/Cidade Velha e São Domingos/Monte Tchota
Associação das Mulheres em Acção de Pedra Barro, Achada Gomes e Achada
Galego

Boavista

FISCALIZAÇÃO:

Contratualizado (valor real)

EN1-BV-01: Demolição ponte Rbª dÁgua,
aumento sessão de vazão

402.500,00
600.000,00

Monte Adriano: EN1-BV-01: Demolição ponte Rbª dÁgua, aumento sessão de

15.107.843,1 vazão

15.107.843,14

Execução de Calçada nas duas travessias

3.500.000,0
Santo Antão
São Nicolau
Maio
Sal
Fogo
Brava

C.M. Brava
Sub-total Previsto
Dif:

60.084.790,1
-24.723.337,6

Total Contratos Programas
Total dos Contratos de Gestão e Manutenção nas Ilhas
Total Geral

Sub-total Contratado
Dif:

3.817.520,00
29.366.363,14 Sub-tot Fiscaliz.

0,00

5.995.089,40 Dif.
100.047.501,00
325.811.977,73

425.859.478,73
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