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INTRODUÇÃO

Uma eficiente gestão das infraestruturas viárias conduz a importantes transformações na economia
e na estrutura produtiva do país, com significativas consequências sobre o emprego, condições
sociais e ambientais.
Durante o ano 2014 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.
No âmbito das suas atribuições de gestor da rede rodoviária, o IE deu a continuidade dos contratos
REMADOR (Reabilitação e Manutenção com base no Desempenho e por Obrigação de
Resultados) que contemplam as ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Fogo, Maio e Santiago,
perfazendo uma cobertura da rede viária de cerca de 57%, o que equivale a um aumento de 16%
comparativamente aos anos anteriores. Os atuais contratos REMADOR estabelecem um contrato
único que abarcam os trabalhos de reabilitação e de manutenção corrente, por um período alargado
de 4 anos, passando o risco de más práticas construtivas dos trabalhos de reabilitação para o
empreiteiro e obrigando-o ao cumprimento de resultados. Nestes contratos a preservação do meio
ambiente é uma das cláusulas contratuais por parte das empresas adjudicatárias.
Realizou-se, nas instalações do IE, uma apresentação da base de dados para uma equipa da
Direcção Geral da Viação e Segurança Rodoviária – DGVSR, com a finalidade de socializar a
IGR e debater possíveis correspondências entre a IGR e a base de dados a ser criada pela DGVSR
sobretudo no que diz respeito às sinalizações e às sinistralidades.
O IGR também foi socializada nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau e São Vicente, mais
precisamente nas Câmaras Municipais do Porto Novo - CMPN, São Nicolau - Ribeira Brava, e em
São Vicente no âmbito da apresentação do concelho do MIEM, com o objectivo de levar a
conhecer as funcionalidades da IGR como tecnologia capaz de dar suporte a uma gestão criteriosa
e eficiente do património rodoviário nacional, enquadrada no âmbito do Projecto de Apoio à
Reforma do Sector dos Transportes financiado pelo Banco Mundial.
Em meados do mês de Fevereiro, foi aprovado pelo FAMR o Plano de Investimento para 2014,
um instrumento muito importante na materialização dos projetos de empreitadas de manutenção e
4
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de reabilitação da rede rodoviária nacional. Os critérios para aprovação desse plano basearam-se
na necessidade de aumentar o valor patrimonial da rede rodoviária nacional, melhorar a
acessibilidade assegurar uma mobilidade com qualidade de serviço adequada ao nível de tráfego
em cada uma das estradas da rede nacional.
No âmbito das atividades administrativas dos recursos humanos o IE tornou possível a formação
dos seus quadros e promoveu melhorias das condições de trabalho.
No âmbito das atividades institucionais e como forma de divulgar o trabalho realizado pelo IE e
chegar às populações servidas pelas estradas é importante melhorar a imagem e meios de
comunicação do IE. Neste contexto, o IE procedeu a renovação do contrato com o técnico de
comunicação e imagem para implementação de algumas ações no âmbito da comunicação
institucional.
No âmbito das relações com outras instituições, é de referir que existia anteriormente um
protocolo bilateral de cooperação entre a Polícia Nacional e o Instituto de Estradas celebrado a 25
de Outubro de 2013. Assim pretendeu-se reformar essa parceria de cooperação através de um novo
protocolo de âmbito nacional entre o MAI e os Stakolders (o Instituto de Estradas; a Garantia, a
Impar SARL, O BCV – Fundo de Garantia Auto). O IE reforçou ainda a colaboração institucional
com as ilhas Canárias no âmbito do projeto INGÉNIA.
No foro da actividade legislativa o IE promoveu a proposta de revisão de alguns artigos do
Decreto-lei n.º 22/2008 de 30/06 que aprova os Estatutos das Estradas Nacionais que vai ser
discutido na RAR em meados de Abril. Iniciou também o processo de revisão dos seus estatutos
com o objetivo de permitir uma eficiente concretização das atribuições e competências do IE.

Portanto, este relatório tem como principal objetivo fazer uma descrição e análise das atividades
desenvolvidas pelo Instituto de Estradas durante o ano 2014, no que respeita às diferentes áreas da
sua atuação, bem como alistar algumas ações importantes de cada sector que fazem parte da sua
orgânica.
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ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

II.1

ESTUDOS E PROJECTOS

II.1.1 Estudos e contagens de tráfego
O instituto de Estradas dispõe de equipamentos móveis para contagens de tráfego, fornecidos no
âmbito da Assistência Técnica financiados pelo BM (Banco Mundial) em 2012. Esta assistência
técnica possibilitou a formação de um engenheiro civil do IE na manipulação e tratamento de
dados das contagens de tráfego.
Os estudos de Contagem de tráfego visam permitir conhecer o número de veículos que circula em
determinadas vias e em um determinado período, suas velocidades, suas ações mútuas, os locais
onde seus condutores desejam estacioná-los, os locais onde se concentram os acidentes de trânsito,
a viabilidade, etc. Permitem a determinação quantitativa da capacidade das vias, e em
consequência, o estabelecimento dos meios construtivos necessários à melhoria da circulação ou
das características de seu projeto.
Os estudos de previsões de tráfego em Cabo Verde têm vindo a assumir uma importância
crescente no âmbito dos estudos rodoviários, quer em fase de planeamento, quer em fase de
implementação ou de operação de novas infraestruturas rodoviárias, no país. A elaboração destes
estudos em fase de planeamento é tipicamente desenvolvida na esfera de responsabilidade do IE.
No primeiro trimestre de 2014 realizaram-se ao longo de sensivelmente quatro semanas, as
contagens de tráfego nas ilhas de Santiago, Maio, São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.
Sublinha-se que foram escolhidas as estradas financiadas pelo Banco Mundial no último projeto
do RSSP (Road Secteur Suport Project), porque importava analisar a presença de veículos pesados
e ligeiros no final do período de financiamento do RSSP:
Em suma foram realizadas contagens em:
1 posto de contagem em Santiago;
6
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1 posto de contagem em São Nicolau;
1 posto de contagem em São Vicente;
1 posto de contagem no Maio.
Entretanto, como o IE dispõe de mais uma máquina e dado as solicitações do MCA/MCC
(Millennium Challange Acount/ Milenium Challange Corporation), aproveitou-se para fazer mais
contagens nas Ilhas acima referidas e ainda nas pontes localizadas na Ilha Santo Antão,
financiadas por este organismo internacional totalizando:
6 postos de contagem em Santiago;
2 postos de contagem em São Nicolau;
2 postos de contagem no São Vicente;
3 postos de contagem no Maio;
4 postos de contagem em Santo Antão.
II.1.2 Alimentação e monotorização da Base de Dados IGR
O IE procedeu a alimentação e monotorização dos dados do IGR com vista a um melhor
funcionamento da base de dados de Informação e Gestão Rodoviária – IGR, sobretudo no que diz
respeito a garantia da integridade dos dados/informações bem como uma melhor e maior utilidade
dos mesmos, de modo a auxiliar os trabalhos em curso no IE e não só.
Assim procedeu-se:
À continuidade do processo de tratamento e carregamento de dados de estradas com
sentidos independentes;
Início do carregamento das obras concluídas pelo IE e das em curso, incluindo os
custos dos trabalhos das empreitadas;
Ao aperfeiçoamento dos modelos de relatórios da base de dados.
Desenvolveu-se uma metodologia, com recurso aos softwares Qchainage e LRS capaz
de representar no mapa os dados cujas coordenadas não foram levantadas;
Deu-se início ao registo dos raios de curvatura em planta e inclinações verticais com
base nos projectos disponíveis em arquivo no IE. Para o efeito foi atribuído pelo IE a
tarefa em regime não permanente a uma Estagiária não estando por isso programada
nenhuma calendarização nem plano de registos. O módulo está em rede e o
carregamento pode ser feito por vários utilizadores
Conclui-se o mapeamento no Qgis de todas as estradas que foram alvo das
inventariações, sendo realizada novas reuniões com os gestores das ilhas com a
finalidade de conferir os limites e o traçado das estradas existentes dando mais ênfase
às estradas Nacionais;
Deu-se seguimento à consolidação da estrutura do módulo e refinação de formulários,
aguardando-se informações para o carregamento das tabelas Zonas, Trechos e Postos
7
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de Contagem bem como os registos das anteriores contagens para serem introduzidas
nas respectivas tabelas;
A conclusão do lançamento das quatro empreitadas em curso é determinante para a
conclusão definitiva deste módulo bem como dos módulos IGRp (consulta de preços),
IGRv (visita e medição de trabalhos em obras) e IGRb (orçamentação de obras). Por
razões que se prendem com a disponibilidade do quadro do IE que procede
actualmente a estes registos ainda não foi possível concluir o carregamento de toda a
informação;
Durante o mês de Agosto procedeu-se à programação de quase todas as rotinas que
interligarão os diferentes módulos.
Nesta data, o IGR permite:
Consultar as características estruturais e geométricas de cada estrada;
O estado de conservação e de degradação da estrada;
Inventariar a rede rodoviária nacional.
Em breve permitirá, ainda:
Inventariar os acidentes rodoviários e de trafego médio diários.
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CONCURSOS DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO
II.2.1 Concurso REMADOR da Ilha de Santiago

Em finais de 2013 foram lançados os concursos REMADOR para a ilha de Santiago custeados a
100% pelo FAMR, e que contemplam 2 lotes. O primeiro englobando cerca de 197,7 km (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.
Em janeiro de 2014 foram apresentadas as propostas e seguidamente procedeu-se a avaliação das
propostas. A comissão de avaliação das propostas dos concorrentes concluiu o relatório final no
mês de Maio de 2014, posteriormente procedeu-se com a assinatura do contrato.
Quadro 1 – ficha do planeamento do REMADOR de Santiago
Prazo de empreitada
Data de assinatura do contrato
Data de Consignação
Valor do contrato da empreitada Lote ST-01
Valor do contrato da empreitada Lote ST-02

48 Meses
01/07/2014
08/07/2014

191.904.518 ECV
132.082.559 ECV

II.2.1 Concurso REMADOR da Ilha do Maio
O início das Obras de reabilitação nas estradas que fazem parte do contrato REMADOR para a
ilha do Maio, nomeadamente estrada Ribeira D. João e Circular do Maio (47,2 km), tiveram início
em meados do mês de Outubro, num período de seis meses.
Quadro 2 – ficha do planeamento do REMADOR do Maio
Prazo de Reabilitação
Prazo de Manutenção
Data de Assinatura do Contrato de Empreitada
Data de Assinatura do Contrato da Fiscalização
Valor do contrato da Fiscalização
Data de Consignação
Início do Prazo de Empreitada
Fim do Prazo de Empreitada
Valor do contrato da empreitada

06 Meses
42 Meses
Agosto de 2014
11 de Dezembro de 2013
5.455.000 ECV (IVA incluído)
24 Setembro de 2014
Prevê-se Outubro de 2014
Prevê-se para Abril de 2015

48.176.318 ECV
9
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II.2.2 Concurso para Obras de reabilitação da estrada Monte
Durante o ano 2014 notou-se a necessidade de algumas melhorias na estrada de Monte Verde em
São Vicente, não passando despercebido pelo IE, lançou-se um concurso por aquisição
competitiva para reabilitação da estrada EN-SV-01 - Monte Verde em São Vicente nomeadamente
reparação e construção do muro de suporte e cortina, correcção do perfil transversal e longitudinal
devido aos danos provocados pela chuva de 2013.
Entretanto a entrega e abertura das propostas foram efetuadas no mês de Setembro de 2014, deu-se
início das Obras em Novembro de 2014.

II.3

EMPREITADAS
CONSTRUÇÃO

DE

REABILITAÇÃO,

MANUTENÇÃO

E

II.3.1 Contratos REMADOR
Os novos contratos REMADOR vieram substituir os anteriores contratos GEMANS (Gestão e
Manutenção de Estradas por Níveis de Serviço), os quais tinham a duração de 2 anos, não
contemplavam a componente de Reabilitação. Os contratos GEMANS decorreram de 2010 a 2012
e as estradas contratualizadas correspondiam a uma cobertura de 41% da rede rodoviária nacional.
Com os novos contratos REMADOR prevê-se uma cobertura de 57%, o que equivale a um
aumento de 16% comparativamente aos anos anteriores.
Um contrato REMADOR consiste basicamente nas 4 componentes a seguir indicadas:
Trabalhos de Reabilitação (intervenções efetuadas na estrada existente, ou secção de
estrada, que apresenta degradações, e destina-se a repor as características geométricas,
funcionais e de conforto que a estrada tinha quando nova);
Serviços de Manutenção corrente (conjunto de intervenções que se executam em estradas
ou seções de estrada novas, reabilitadas ou melhoradas, de forma a manter o valor
patrimonial da estrada ou da secção, para evitar a degradação que o tráfego e a passagem
do tempo ocasionam);
Trabalhos de Melhorias (intervenções que modificam, melhorando as características
iniciais da estrada, para responder às necessidades do tráfego existente ou futuro, por
razões de segurança, conforto ou outras);
10
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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 de todos os contratos REMADOR com exceção da ilha de Santiago
é financiada pelo Banco Mundial através do TSRP em cerca de 9 milhões de dólares
(721.080.000 ECV), e tem início sempre no primeiro ano do contrato. Para cobrir as despesas
(manutenção corrente, trabalhos de melhoria e urgência foi previsto o montante de cerca de
450.000.000 ECV num período de 1 ano, arrecadada através das receitas da taxa de manutenção
rodoviária de 8$ para cada litro de combustível.
No quadro 3 indicam-se as ilhas e a rede de estradas abrangidas pelos novos contratos
REMADOR.
Quadro 3 – Ilhas e a rede de estradas abrangidas pelos contratos REMADOR.

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

-Cova Figueira – Mosteiros

Maio

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

-EN3-MA-01, Circular do
Maio;
-Entroncamento com a EN3MA-01 – Ribeira de D. João
(EM-MA-05).

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

Ribeira Brava – Juncalinho

S. Nicolau

S. Antão

.- 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.

Trabalhos de Reabilitação

Mapa

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

11
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Santiago
Lote 1

Santiago
Lote 2

.- 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)
- Circular da Praia (EN1 – ST - 06)
- Órgãos – Pedra Badejo (EN1 – ST - 03)
- Assomada – Porto Rincão (EN3 – ST - 22)
.- Calheta – Tarrafal (EN1-ST-02)
- São Domingos – Monte Tchota (EN3-ST-09)
- Volta Monte – Ribeira da Barca (EN2-ST-01)
- Cidade de Santiago – P. Mosquito (EN3-ST-05)
- 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)

Relatório Anual de Atividades 2014
- 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)

- Calheta – Tarrafal (EN1-ST02)
- Nazaré – Praia Baixo (EN3ST-14)

12
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Nos quadros seguintes resumem-se as fichas dos contratos REMADOR.
Quadro 4 – Resumo dos contratos REMADOR
(valor total dos trabalhos de Reabilitação/Melhorias/Urgências/Manutenção):
Ilhas

Data de Assinatura

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

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

Empresa Adjudicatária

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

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

Quadro 5 – Resumo dos custos de reabilitação dos REMADOR
(crédito IDA - BM)
CONTRATOS REMADOR - REABILITAÇAO
Ilhas: Estradas

Valor da
empreitada
reabilitação
(ECV)

Valor da
fiscalizaçao
reabilitação
(ECV)

km a
reabilitar

Duração da
reabilitação
(meses)

Início dos
trabalhos

Municípios
Beneficiários

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

69.294.188

4.665.500

34,70 +
5,00

2,50 + 5,00

10/02/14

Porto Novo

Fogo: Cova Figueira/Mosteiros

70.732.917

6.301.000

15,3

7,0

28/02/14

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

245.510.876
32.189.001

8.780.000
5.455.000

21,3
45,4 + 3,0

10,0
6,0

21/02/14
10/2014

Mosteiros e
Santa Catarina
Ribeira Brava
Maio

Quadro 6 – Resumo dos custos alocados ao orçamento do FAMR
(trabalhos de melhorias, de urgências e serviços de manutenção corrente)
Ilha
Santo Antão
(REMADOR)
São Nicolau
(REMADOR)

Municípios
abrangidos
Todos
Todos

Maio (REMADOR)

Todos

Fogo (REMADOR)

Todos

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

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

Extensão
(km)

Valor

Data da
Assinatura
Contrato

Início das
Obras

145,8

216.765.788

22/11/2013

01/02/2014

73,8

120.957.107

22/11/2013

10/02/2014

48,4

15.987.316,

08/2014

10/2014

49,4

117.864.936

22/11/2013

11/02/2014

Todos

Betão Betuminoso

197,7

191.904.518

01/07/2014

01/08/2014

Todos

Pedra

83,3

132.082.559

01/07/2014

01/08/2014

Tarrafal

Betão Betuminoso

1,5

86.610.957

09/04/2013

12/04/2013
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II.3.2 Outros Contratos
1) Contratos com a empresa SIBAFIL, para execução das Obras de Urgências nas
estradas nacionais da Ilha de Santiago:
Com vista a melhorar as condições e conforto nas rodovias foi assinado um contrato para Obras de
Urgências nas estradas abaixo indicadas:
a) Limpeza e manutenção das estradas de Cruz Grande/Calhetona e Praia/Cidade Velha num
montante de 2.464.000$00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil escudos),
incluindo IVA, assinados em Fevereiro de 2014;
b) Realização dos trabalhos de Urgência (limpeza de plataforma, valetas) na estrada
Praia/Trindade, Fonte Lima/João Bernardo e construção de muros de suporte na estrada
Praia/São Francisco no valor de 2.794.600$00 (dois milhões setecentos e noventa e
quatro mil e seiscentos escudos), incluindo IVA, assinados em Fevereiro de 2014.
c) Trabalhos de melhorias/substituição do pavimento na estrada EN3-ST-05/São Martinho
Pequeno (Cadeia Civíl), assinados em Maio de 2014 no valor total de 2.939.400$00 (dois
milhões novecentos e trinta nove mil e quatrocentos escudos), incluindo IVA;
d) Continuação ou prolongamento dos trabalhos de melhorias/substituição do pavimento na
estrada EN3-ST-05/São Martinho Pequeno (Cadeia Civíl) no valor total de

2.450.000$00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil escudos), incluindo IVA;
e) Trabalhos de melhoria de visibilidade (demolição do armazém e construção de Muros de
Suporte em alvenaria de Pedra Argamassada em São Domingos) no valor de

2.981.600$00.
f) Trabalhos de melhorias/substituição do pavimento na estrada EN3-ST-05/São Martinho
Pequeno (Cadeia Civíl), assinados em Maio de 2014 no valor total de 2.983.077$00
(dois milhões novecentos e oitenta e três mil e setenta e sete escudos), incluindo IVA;

2) Contrato para reabilitação e construção de duas estradas rurais na ilha de Santiago:
Ribeira Principal (4 km) e Ponta Talho – Igreja (2,4 km)
Para além dos trabalhos de reabilitação enquadrados nos REMADOR, foram iniciados os
trabalhos de urgencias nas estradas Ponta Talho/Igreja, e serão iniciados no próximo trimestre os
trabalhos de urgências na estrada Boca Ribeira/Hortelã. Estes trabalhos de urgências são
14
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financiados pelo FAMR de forma a não deixar diminuir o seu valor patrimonial, repondo as
características geométricas, funcionais e de conforto que a estrada tinha quando nova.
No caso da estrada Ponta Talho/Igreja (2,4 km) as fortes precipitações do mês de Setembro de
2013 causaram elevados estragos, provocando dificuldades de circulação nas estradas e mesmo a
obstrução da faixa de rodagem, assim sendo foi assinado no dia 08/03/2014 um contrato no valor
de 24.200.000 ECV com a SCI para reparação do mesmo e prevê-se a sua conclusão nos meados
de Abril de 2014.
No caso da estrada Boca Ribeira/Hortelã (4,0 km) as fortes precipitações do mês de Setembro de
2013 causaram, também, elevados estragos, provocando dificuldades de circulação nas estradas,
cortes e mesmo a obstrução da faixa de rodagem, foi assinado no dia 13/03/2014 também mais um
contrato no valor de 59.307.130 ECV com a SCI, para reposição dos níveis de serviço. Estes
trabalhos foram precedidos de uma reabilitação financiada pelo RSSP, no âmbito do anterior
acordo de crédito com o Banco Mundial.

3) Contrato com a empresa MC Construções, para a Manutenção Piquete das estradas
Nacionais da Ilha de Santiago.
Considerando a necessidade de assegurar o nível de serviço nas estradas nacionais de Santiago, foi
assinado um contrato de manutenção pontual, ou por regime piquete, com início a partir de Janeiro
de 2014 e por um período de três meses, com a empresa MC Construções, no valor de 2.010.000
ECV (Dois milhões, dez mil, escudos), IVA incluído.

4) Contratos com a empresa ESTRUTURA ALFAMA, para execução das Obras de
Urgências nas estradas nacionais da Ilha de Santiago.
Foram realizados trabalhos de limpeza e manutenção na estrada Órgãos/Pedra Badejo através de
um contrato assinado com a Estrutura Alfama no valor total de 333.328$00 (trezentos trinta e
três mil trezentos vinte e oito escudos), incluindo IVA.

5) Contratos com a empresa SEMEDO E GONÇALVES, para execução das Obras de
Urgências nas estradas nacionais da Ilha de Santiago.
Foram realizados trabalhos de reparação e melhorias no pavimento de São Domingos/Monte
Tchota, através de um contrato com a empresa Semedo & Gonçalces, no valor total de

640.230$00 (seiscentos e quarenta mil e duzentos e trinta escudos), incluindo IVA.
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6) Contrato com a empresa MONTE ADRIANO, para a Manutenção Piquete das
estradas Nacionais da Ilha da Brava.
Considerando a necessidade de assegurar o nível de serviço nas estradas nacionais da Brava, foi
assinado um contrato de manutenção, limpeza da via e bermas, órgãos de drenagem e
desobstrução de PH’s assoreadas de entulhos, detritos, esvaziamento de muros de retenção/
“espera” de materiais provenientes dos taludes de escavação – nas estradas Nova Sintra/Nª Sª do
Monte e Nova Sintra /Furna; Reparação/ reposição de calçada na Estrada Nova Sintra / Nª Sª do
Monte no valor total de 2.760.000$00 (dois milhões setecentos e sessenta mil escudos),
incluindo IVA.

7) Contratos com a empresa Armando Cunha, para Sinalização na estrada
Espargos/Santa Maria na Ilha do Sal.
Durante o 3.º trimestre deu-se a continuidade aos trabalhos de Fornecimento e instalação de
equipamentos de sinalização e segurança vertical da estrada Espargos/Santa Maria cujo o contrato
foi assinado com a empresa Armando Cunhano valor total de 8.198.925$00 (oito milhões, cento
e noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco escudos), incluindo IVA. Os trabalhos tiveram o
seu término em Setembro de 2014

8) Contratos com a empresa Monte Adriano, para conceção e elaboração de todos os
projetos necessários à execução da empreitada de Construção de 2 passagens
hidraulicas na EM-BV-04, denominadas Ribeira de Espingueira e Ribeira de
Escriver, na Ilha da Boa Vista.
Este contrato assinado no 3.º trimestre encontra-se em plena execução. As obras encontram-se
numa fase avançada tendo já sido executada a primeira passagem hidráulica.
O Valor global do contrato é de 23.757.749$00 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e sete
mil, setecentos e quarenta e nove escudos e oitenta centavos), incluindo IVA, onde o FAMR
financia cerca de 7.229.408$00 (sete milhões, duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oito
escudos e vinte centavos) Incluído IVA e o Ministério do Turismo Indústria e Energia, cerca de
16.528.341$00 (Dezasseis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e um
escudos e sessenta centavos) incluído IVA;

16

Instituto de Estradas

Relatório Anual de Atividades 2014

II.3.3 Contratos Programas
Em 2014 foram assinados vários contratos programas com o objetivo de assegurar o nível de
serviços em algumas estradas nacionais e municipais.Foram aplicados cerca de 43.439.700 ECV
nas estradas municipais, através de assinatura de contractos programas com algumas Câmaras do
país, sendo um total de 1.019.180 ECV investidos na ilha do Maio, 6.000.000 ECV em Santo
Antão, 10.000.000 ECV em São Nicolau, 9.150.000 ECV na ilha do Fogo e 17.270.520 ECV em
Santiago.
II.3.4 Contrato de Assistencia Técnica
O IE benificiou da assistência técnica no âmbito da gestão rodoviária, prestada por um consultor
externo financiado pelo projecto TSRP do Banco Mundial, Dra. Conceição Azevedo.
Esta assistência técnica possibilitou o desenvolvimento e aquisição de conhecimentos em todas as
áreas da engenharia civíl. Permitiu acompanhar toda a atividade técnica do IE, com especial
incidência no relançamento do concurso REMADOR da ilha do Maio, abertura e análise das
propostas; a avaliação dos trabalhos em que devem ser aplicadas as verbas sobrantes do Acordo de
Crédito com o Banco Mundial e na conceção dos relatórios de saída da aplicação IGR.
Em junho foi, ainda, efetuada uma campanha de apreciação de 20 trechos de estradas com uma
extensão de cerca de 1 km, cada um, para atribuição de um Índice da Qualidade às estradas com
revestimento em pedra. Este projeto insere-se na validação dos resultados e na calibração de um
modelo de comportamento para este tipo de estradas.
A atribuição do IQ é feita a partir do conhecimento das fórmulas matemáticas já existentes para os
pavimentos com revestimento em betão betuminoso.
Para este projeto conta-se com a colaboração de uma estagiária, Eng.ª Miriam Veiga e todos os
técnicos do quadro do IE.
A Consultora apoiou, ainda, o IE na análise das propostas das Manifestações de Interesse para a
concretização dos projetos da Segurança Rodoviária (Plano de Segurança Rodoviária e
Campanhas de Segurança Rodoviária), cujo promotor principal é a DGVSR, bem como na
preparação dos dossiers de Pedido das Propostas aos concorrentes selecionados na lista restrita
pelo Júri de Concurso. Após terem sido recebidas as propostas dos Concorrentes, foram apreciadas
as propostas técnicas e elaborados os relatórios, os quais mereceram a Não-Objeção do Banco
Mundial. Prevê-se a abertura das propostas financeiras e a finalização do processo de escolha do
Co,rente que irá executar cada um dos 2 contratos, no final do mês de janeiro de 2015.
17
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Neste âmbito da segurança rodoviária colaborou nos processos de aquisição de equipamentos em
curso, entre os quais as balanças de pesagem dos eixos dos veículos pesados (6 dispositivos
móveis 4 fixos a colocar na entrada e saída dos principais portos de cabo verde – Palmeira, Praia e
Mindelo), o contador de tráfego fixo, os radares de controlo de velocidade e os bafómetros
(alcoolímetros).
No quadro do reforço das relações de amizade e de cooperação que existem entre a República de
Cabo Verde e a República do Senegal, através do Ministério das Infraestruturas e Economia
Marítima de Cabo Verde e o das Infra-estruturas, dos Transportes Terrestres e do
desencravamento do Senegal, uma delegação Senegalesa e o Senhor Pierre Graftieaux, Chefe da
Missão e Especialista Principal em Transportes do Banco Mundial, visitaram, entre 16 e 20 de
junho de 2014 as obras REMADOR da ilha de Santo Antão e tiveram também a oportunidade de
constatar que as obras estão indo em bom ritmo, tendo ficado bem impressionados com a
qualidade dos trabalhos já executados.
O programa da missão e o acompanhamento da Delegação foi coordenado pela Consultora.
No âmbito dos contratos REMADOR e no respeitante ao funcionamento das atividades da
Fiscalização foram elaborados pela Consultora, em conjunto com os Gestores de Projeto, os
formulários tipo do IE, entre os quais se incluem os relatórios diários, mensais e trimestrais.
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ACTIVIDADES FINANCEIRAS

III.1

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO IE APROVADO PELO TESOURO
O orçamento de funcionamento (despesas correntes) de 2014 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 26.173.710$00,sendo 21.137.876.$00 referente a custos com
pessoal e 5.035.834$00 referente a Aquisição de Bens e Serviços.
O montante executado e pago (26.173.710$00) representa uma taxa de execução orçamental de
89,3% dos 29.300.674$00 do orçamento líquido anual.
O saldo orçamental é de 4.984.082$00 relativamente ao orçamento bruto e de 3.126.964$00.
Para corrigir alguns défices, no decorrer da execução orçamental foram feitas as seguintes
transferências inter rubricas:
74.500$00(setenta e quatro mil e quinhentos escudos) da rubrica 02.02.02.01.03.01
“Assistência Técnica-Residentes” para a rubrica “Seguro”;
40.000$00 (quarenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.01.03.01 “Assistência TécnicaResidentes” para a rubrica 09.02.02.02.00 “Deslocações e Estadias”;
60.000$00 (sessenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.09.09 “Outros Serviços” para a
rubrica 09.02.02.02.00 “Deslocações e Estadia”;
100.000$00 (cem mil escudos) da rubrica 02.02.02.00.02 “Conservação e Reparação de
Bens” para a rubrica 09.02.02.02.00 “Deslocações e Estadia”;
80.000$00 (oitenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.01.02 ”Honorários” para a rubrica
09.02.02.02.02.00 “Deslocações e Estadias”;
30.000$00 (trinta mil escudos) da rubrica 02.02.02.09.09 “Outros Serviços” para a rubrica
09.02.02.02.00 “Deslocações e Estadias;
50.000$00 (cinquenta mil escudos) da rubrica 02.02.01.00.09 “Material de TransportePeças” para a rubrica 09.02.02.02.00 “Deslocações e Estadias”;
40.000$00 (quarenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.01.00 “Vigilância” para a rubrica
09.02.02.02.00 “Deslocações e Estadias”;
40.000$00 (quarenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.01.01”Limpeza Higiene e
Conforto” para a rubrica 09.02.02.02.00 “Deslocações e Estadias”.
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Gráfico 1 e 2: Resumo das despesas do funcionamento orçamento do IE aprovado pelo
tesouro em 2014.

III.2

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO IE APROVADO PELO FAMR
O Orçamento de Funcionamento Inicial (despesas correntes) financiado pelo FAMR foi de
15.369.920$00, houve um reforço orçamental de 8.300.000$00 perfazendo o montante global de
23.669.920$00. A execução global foi de 21.699.192$00, o que representa 91,7% do orçamento
sendo, 17.131.504$00 referentes a Aquisição de Bens e Serviços 4.567.688$00 referentes a custos
com o pessoal contratado.
Devendo no entanto realçar que existe uma diferença no valor de 9.750$00 entre o valor real pago
e o valor pago que consta no sistema. O facto deveu-se a um erro do programa que anulou a
cabimentação nº 2809786 da rubrica Materiais de escritório.
A não execução orçamental de 100% das despesas com pessoal deve-se ao facto do Instituto de
Estradas ter recrutado um Jurista, que por motivo profissional pediu exoneração após três meses
de trabalho assim como também não foi feito o recrutamento de um condutor conforme previsto.
Para corrigir alguns défices, no decorrer da execução do orçamento foram feitas as seguintes
transferências inter- rubricas:
818.208$00 (oitocentos e dezoito mil, duzentos e oito escudos) da rubrica 02.01.01.02.09“Outros Suplementos e Abonos” para rubrica 02.01.01.02.02.”Subsídios Permanentes;
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488.000$00 (quatrocentos e oitenta e oito mil escudos da rubrica 02.02.02.01.03.01“Assistência Técnicas - Residentes” sendo:
60.000$00 (sessenta mil escudos) para rubrica 02.02.02.00.05-“Àgua”;
100.000$00 (cem mil escudos) para rubrica 02.02.02.06– “Electricidade”;
200.000$00 (duzentos mil escudos) para rubrica 02.02.01.00.05-“Material de Escritório”;
128.000$00 (cento e vinte oito mil escudos) para rubrica 02.02.01.00.05- “Contribuições
para Segurança Social”.
Gráfico 3 e 4: Resumo das despesas do orçamento do funcionamento aprovado pelo
FAMR em 2014.

III.3

RECEITAS PRÓPRIAS
O saldo inicial foi de 3.041.037$30.
Apesar de o Instituto de Estradas não ter previsto receitas próprias para o ano de 2014, conseguiu
arrecadar com a venda de dossiês de concurso REMADOR para Ilha de Santiago o montante de
490.000$00.
Vendeu-se um bilhete de passagem no âmbito de aluguer de avião Sal - S. Nicolau no valor de
16.400$00 e houve reposição de fundo no valor de 1.238.515$00, perfazendo o montante de
1.744.915$00.
A Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea – S.A, transferiu para a conta do IE o
montante de 5.000.000$00 Para financiar parte da execução da Empreitada de Reabilitação e
Asfaltagem da estrada Hospital do Sal – Casa Faru.
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DESPESAS CORRENTES EFECTUADAS COM RECEITAS PROPRIAS

Mediante autorização do senhor Presidente do IE, realizou-se despesas correntes no valor global
de 4.591.249$00 das quais:
483.000$00: Referente ao pagamento mensal do grilo profissional;
132.302$00: Pagamento de telefone;
1.396.135$00: São despesas com Deslocações e estadias dos técnicos do IE no âmbito das
deslocações inter ilhas;
95.061$00: Despesas com conservação e reparação (instalação da torneira do lava-loiça e
reparação dos mecanismos de descarga das casas de banho;…)
161.168 $00: Com as despesas de representação;
10.000$00: Com a aquisição de telas;
287.834$00: Pagamento de honorário,
504.016$00: Com a aquisição de equipamentos administrativos;
38.406$00: Com aquisição de utensílios de cozinha;
3.588$00: Referentes a despesas bancária;
810.$00: Pagamento Água;
14.000$00:Para aquisição de senhas de Combustíveis;
230.000$00: Limpeza nas Estradas nas nacionais;
83.000$00: Despesas de Anúncio e Publicação;
55.000$00:Com donativos concedidos;
4.736$00: Com matérias de secretaria;
30.000$00:Reembolso de caução no âmbito do acidente de viação com um dos técnicos do
IE ocorrido em missão de serviço em S. Nicolau.
7.500$00: Prestação de serviço como mestre no âmbito de inauguração de estrada Ponta
Talho – Igreja – Calheta de S. Miguel.
24.693$00: Pagamento de ajuda de custo à título de adiantamento
Foram pagos adiantamentos para posterior reposição no valor global de 1.030.000$00.
O montante global das despesas foi no valor de 9.591.249$00, sendo 5.000.000$00 Pagamento
efectuado à Empresa Armando Cunha no âmbito da transferência da Empresa Nacional de
Aeroportos e Segurança Aérea – S.A Para financiar parte da execução da Empreitada de
Reabilitação e Asfaltagem da estrada Hospital do Sal – Casa Faru.
No final do Ano em análise, o saldo em banco foi de 194.703$30.
O montante global das despesas correntes do Tesouro, mais as despesas correntes do FAMR, mais
as despesas efectuadas com receitas próprias ascendeu a 52.464.151$00.

CONTRATOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS – FARM
Devido á morosidade no processo de lançamento do concurso REMADOR e do processo de

III.5

selecção durante o ano de 2013 e com o objectivo de assegurar o nível de serviços em algumas
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estradas nacionais, o IE celebrou em 2013 contratos de gestão e manutenção de estradas com
diversas empresas e Câmaras no valor de 170.213.649$37.
Para o ano de 2014 transitou dividas no valor global de 19.254.514$37 e foram pagas na totalidade.
Gráfico 5: Resumo financeiro dos contratos de gestão e manutenção de estradas

III.6

ADENDA AO CONTRATO PARA A REABILITAÇÃO E ASFALTAGEM DA
ESTRADA ASSOMADA/TARRAFAL – ILHA DE SANTIAGO
Em 2013, foi assinado com a empresa Monte Adriano uma adenda no valor de 86.610.958$00
financiado pelo FAMR para a Reabilitação e Asfaltagem da estrada acima mencionada. Para o ano
de 2014 transitou uma divida no valor de 52.198.862$00.
No ano em análise foi pago o montante de 52.198.862$00 concluindo assim o montante contratual
(86.610.958$00).
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Gráfico 6: Resumo financeiro dos contratos do contrato reabilitação e asfaltagem da
estrada assomada/tarrafal concluindo assim o montante contratual em 2014

CONTRATO DE E MPREITADA – ESTRADA PONTA TALHO/IGREJA E
BOCA RIBEIRA/HORTELÃ NO MUNICIPIO DE S. MIGUEL
No âmbito dos estragos causados pelas chuvas do mês de Setembro de 2013, foi celebrado um

III.7

contrato com a empresa Spencer Construções & Imobiliária no valor de 24.197.109$63 para a
construção do muro de suporte e cortina, correcção do perfil transversal e longitudinal com paralelo
bem como a execução de passadeiras em betão na estrada Ponta Talho – Igreja. O montante foi
pago na totalidade durante o ano em análise.
Devido aos estragos também causados pelas chuvas de Setembro de 2013, foi assinado um contrato
com a empresa Spencer Construções & Imobiliária no valor de 59.307.129$60 para a construção de
muro de suporte e cortina, correcção do perfil transversal e longitudinal com paralelo bem como a
execução de passadeiras em betão na estrada Boca Ribeira Hortelã.
Durante o ano 2014 foram pagos o montante na sua totalidade concluindo assim o montante
contratual.
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Gráfico 7: Resumo financeiro dos contratos do contrato de e mpreitada – estrada
ponta talho/igreja e boca ribeira/hortelã (concluindo o montante contratual em 2014)

III.8

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE O IE E A
CVGO-SI PARA GESTÃO DA BASE DE DADOS IGR
Em 2014, foi celebrado um contrato com a empresa CVGO – SI, SA no valor de 145.700 euro
equivalente a 16.065.611$00 (dezasseis milhões, sessenta e cinco mil, seiscentos e onze escudos)
financiado pelo Banco Mundial para a Assistência Técnica no âmbito do desenvolvimento de Base
de Dados.
Durante o ano em análise foi pago o montante de 7.539.920$00 ficando o remanescente no valor de
8.525.691$00 a ser pago em 2015.
Gráfico 8: Resumo financeiro dos contratos do contrato prestação de serviços assinado entre
o IE e a CVGO-SI para gestão da base de dados IGR
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CONTRATOS DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE
MANUTENÇÃO E DE URGÊNCIA

III.9.1 Com o objectivo de assegurar a gestão e manutenção de estradas nacionais e executar obras
de urgências não contempladas no projecto REMADOR, o IE celebrou contratos com as seguintes
empresas e pessoas individuais:
Quadro 7 – Resumo dos custos de outros contratos alocados ao orçamento do FAMR
(para realização dos rabalhos de melhorias, de urgências e manutenção)

S. VICENTE

BOAVISTA

SAL

SANTIAGO

ILHA

MONTANTANTE
CONTRATUAL

MONTANTE
PAGO

SALDO
CONTRATUAL

1.052.935$00
640.230$00
333.328$00
2.794.600$00
2.464.000$00
2.981.600$00
2.939.400$00
2.450.000$00
2.983.077$00
2.010.000$00

1.052.935$00
640.230$00
333.328$00
2.794.600$00
2.464.000$00
2.981.600$00
2.939.400$00
2.450.000$00
2.983.077$00
2.010.000$00

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

997.050$00

997.050$00

0,0

83.807.129$00

83.807.129$00

0,0

828.000$00
3.255.650$00

828.000$00
3.255.650$00

0,0
0,0

Armando Cunha, SA

8.198.925$00

8.198.925$00

0,0

CVC- Construções

5.218.017$00

5.218.017$00

0,0

Monte Adriano

7.229.408$00

6.198.129$00

1.031.279$00

Nadir Frederico

195.000$00

195.000$00

0,0

Spencer Construções &
imobiliária

8.059.299$00

5.641.509$00

2.417.790$00

EMPRESA
Norvia
Semedo & Gonçalves
Estrutura Alfama
Sibafil Sucursal
Sibafil Sucursal
Sibafil Sucursal
Sibafil Sucursal
Sibafil Sucursal
Sibafil Sucursal
MC- Construções & Serviços
Branco Construção Soc.
Unipessoal
SCI (Ponta Talho Igeja e Boca
Ribeira Hortelã)
Pilar Construção Civil
Armando Cunha, SA
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Mota Engil, Engenharia e
Construção

3.043.314$00

3.043.314$00

0,0

Monte Adriano

2.760.000$00

2.760.000$00

0,0

Maria Conceição Azevedo

1.300.000$00

1.300.000$00

0,0

145.540.982$00

140.705.402$00

4.835.580$00

TOTAL GERAL

Gráfico 8: Resumo financeiro dos contrato do empreitada para realização de trabalhos de
manutenção e de urgência

III.9.2 O Instituto de Estradas celebrou um contrato com a empresa Armando Cunha, S.A no valor
de 44.867.250$00 para a execução da Empreitada de Reabilitação e Asfaltagem do troço de estrada
Hospital do Sal – Casa Faru na estrada Municipal Espargos – Pedra de Lume.
Do montante contratual 39.867.250$00 foi financiado pelo FAMR e 5.000.000$00 financiado pela
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea – S.A. No âmbito desse contrato, O FAMR
pagou 4.500.000$00 ficando assim um saldo de 35.367.250$00 e a ASA transferiu os 5.000.000$00
III.9.3 O Ministério das Infra-estruturas e Economia Marítima e o Ministério do Turismo Industria
e Energia, representado pelo senhor presidente do IE, Eng.º Manuel Carvalho e pelo senhor
Director Geral do Turismo, Dr. Emanuel Almeida assinaram um contrato com a empresa Monte
Adriano no valor de 23.757.749$80 para a execução da empreitada de construção de 2 passagens
hidráulicas e uma passadeira submersível na Ilha de Boavista.
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Do montante contratual (23.757.749$80), 7.229.408$20 foi financiado pelo Fundo Autónomo de
Manutenção Rodoviária e 16.528.341$60 pelo Ministério do Turismo Industria e Energia através
do Tesouro. Durante o ano em análise, o FAMR pagou o montante de 6.198.129$00, ficando
pendente uma factura no valor de 1.031.279$00 que deverá ser pago em 2015.
Já o Ministério do Turismo Industria e Energia pagou na totalidade a sua parcela (16.528.341$60).
III.9.4 O IE celebrou ainda um contrato com a empresa Monte Adriano no valor de 15.265.224$00,
financiado pelo Banco Mundial, para execução de obras de urgência na rotunda de Ponta D`Água –
Ilha de Santiago. O montante foi pago no ano em referência. O montante contratual global no
âmbito dos trabalhos de Manutenção, Reabilitação e Asfaltagem de estradas não contempladas pelo
projecto REMADOR foi de 138.394.649$00 sendo, 101.601.083$00 financiado pelo FAMR,
15.265.224$00 financiado pelo banco Mundial, 16.528.342$00 financiado pelo Ministério de
Turismo Industria e Energia e 5.000.000$00 financiado pela ASA. Até o final do ano foi pago o
montante de 99.578.333$00 sendo, 62.784.767$00 pelo FAMR, 16.528.342$00 pelo MTIE,
15.265.224$00 pelo Banco Mundial e 5.000.000$00 pela ASA. Ficou por pagar 38.816.316$00 por
parte do FAMR..

III.10

CONTRATOS REMADOR

Em 2013, foram assinados contratos para as Obras de Manutenção, Reabilitação, Melhoria e de
Urgências nas estradas nacionais para as Ilhas de Santo Antão, São Nicolau e Fogo conforme o
quadro abaixo mencionado:
Quadro 8 – Resumo dos Contratos REMADOR
(para realização dos rabalhos de Reabilitação, melhorias, urgências e manutenção)
ILHA

EMPRESA

REMADORFOGO

MONTE ADRIANO

NORVIA

REMADOR
S.NICOLAU

MONTE ADRIANO

REPÓRTICO
REMADORS.ANTÃO

SPENCER
CONSTRUÇÕES

TIPO DE
TRABALHO
MANUTENÇÃO
MELHORIA
URGÊNCIA
REABILITAÇÃO
SUBTOTAL
FISCALIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
MELHORIA
URGÊNCIA
REABILITAÇÃO
SUBTOTAL
FISCALIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
MELHORIA
URGÊNCIA

MONTANTE
CONTRATUAL
55.464.880
41.018.271
21.381.785
70.732.917
188.597.854
6.301.000$00
74.505.313
27.694.117
18.757.677
245.510.876
366.467.983
8.780.000
171.043.118
20.093.352
25.629.319

MONTANTE
PAGO 2014
13.715.855
8.153.062
5.727.861
63.659.626
91.256.404
6.301.000
19.610.177
1.438.390
688.577
220.959.697
242.696.841
8.780.000
49.164.184
5.023.338
6.365.620
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SPENCER
CONSTRUÇÕES
TOTAL
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REABILITAÇÃO
SUBTOTAL

69.294.188
286.059.976

69.294.168
129.847.310

FISCALIZAÇÃO

4.666.500$00

4.666.500

MANUTENÇÃO
REABILITAÇÃO
SUBTOTAL
FISCALIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
MELHORIA
URGÊNCIA
REABILITAÇÃO
SUBTOTAL
MANUTENÇÃO
MELHORIA
URGÊNCIA
REABILITAÇÃO
SUBTOTAL

15.987.316
32.189.001
48.176.318
5.455.000$00
145.955.746
21.809.806
18.140.503
5.998.463
191.904.518
66.551.314
30.753.215
24.799.845
9.978.185
132.082.559
1.238.491.707

1.598.732
7.832.366
9.431.098
2.107.000
14.595.575
7.115.638
1.332.312
0,0
8.447.950
5.610.634
12.239.306
0,0
0,0
17.849.910
521.384.013

O montante contratual global para estas cinco Ilhas é de 1.238.491.707$00 sendo, 795.562.226$00
financiado pelo FAMR e 442.929.481$00 financiado pelo Banco Mundial.
Foi pago o montante global de 535.979.717$00 sendo, 152.379.360$00 pelo FAMR e
383.600.357$00 pelo RSSP.
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Gráfico 9: Despesas dos contratos REMADOR em 2014 por Ilhas
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Gráfico 10: Resumo dos contratos REMADOR

III.11 CONTRATOS PROGRAMA (FAMR)
Contratos Programas 2013
Em 2013, foram celebrados contratos programas com todas as Câmaras Municipais do país no
valor global de 100.047.501$00. Em 2014,foi pago o remanescente no valor de 7.908.488$00.

Contratos Programas 2014
Em 2014, foram celebrados contratos programa no valor de 43.439.700$00, conforme ilustra
Quadro 9.
Quadro 9 – Resumo dos custos de outros contratos Programas
RESUME DOS PAGAMENTOS A SEREM EFECTUADOS ATÉ MARÇO 2015

SANTIAGO

ILHA

TIPO DE TRABALHO

MONTANTE
CONTRATUAL
(ECV)

SALDO
CONTRATUAL

CONTRATO PROGRAMA COM
CM S.L.ORGÃOS

LIMPEZA; CONSTRUÇÃO DE MURROS DE
PROTEÇÃO; COBERTURA E CALCETAMENTO;
DRENAGEM DE ÁGUA E AQUEDUTOS

5 280 040

0

CONTRATO PROGRAMA COM

MELHORAMENTO DE VIAS

3 000 000

1 500 000

CONTRATOS
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MELHORAMENTO DE VIAS

4 000 000

2 000 000

CONTRATO PROGRAMA COM
CM SANTA CRUZ

LIMPEZA; CONSTRUÇÃO DE MURROS DE
PROTEÇÃO; COBERTURA E CALCETAMENTO;
DRENAGEM DE ÁGUA E AQUEDUTOS

2 990 480

1 495 240

CONTRATO PROGRAMA COM
CM MOSTEIROS

LIMPEZA MANUTENÇÃO CORRENTE DAS
ESTRADAS NACIONAIS DO MUNICÍPIO DE JULHO A
OUTUBRO

4 000 000

2 000 000

CONTRATO PROGRAMA COM
CM S.FILIPE

CALCETAMENTO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO
DE RUAS/VIAS

4 000 000

2 000 000

CONTRATO PROGRAMA COM
CM S.CATARINA

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PLATAFORMA DA
ESTRADA, ÓRGÃOS DE DRENAGEM DA VIA

1 150 000

575 000

CONTRATO PROGRAMA COM
CM PORTO NOVO

MELHORAMENTO DE VIAS

3 000 000

1 500 000

CONTRATO PROGRAMA COM
CM RIBEIRA GRANDE

MELHORAMENTO DE VIAS

3 000 000

1 500 000

MAIO

CONTRATO PROGRAMA COM
CM RIBEIRA GRANDE

MELHORAMENTO DE ACESSO

1 019 180

0

CONTRATO PROGRAMA COM
CM RIBEIRA BRAVA

MELHORAMENTO DE VIAS

10 000 000

5 000 000

CONTRATO COM ASSOCIAÇÃO
C.ENTRE PICOS DE REDA

MELHORAMENTO DE VIAS

1 000 000

300 000

CONTRATO COM ASS. C.ENTRE
PICOS DE DE BOA ENTRADA

MELHORAMENTO DE VIAS

1 000 000

ASSO.

SANTO
ANTÃO

FOGO

CONTRATO PROGRAMA COM
CM S.DOMINGOS

S.NICOLAU

CM TARRAFAL

TOTAL (ECV)

43 439 700

300 000
18 170 240

Durante o ano em referência foi pago o montante de 25.269.460$00 ficando por pagar os restantes
18.170.240$00.
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REC. HUMANOS

A gestão das atividades administrativas e de RH foi 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 foi feita de
forma a garantir o cumprimento das obrigações profissionais de cada trabalhador e de avaliar o seu
desempenho de forma que o resultado no final de cada ano se traduza em ganhos para o Instituto,
nomeadamente em matéria de prestação de um serviço de qualidade.

IV.1 O IE INCENTIVOU A FORMAÇÃO DO SEU PESSOAL E A PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÕES, COMISSÕES E EVENTOS A FIM DE MELHORAR O SEU
DESEMPENHO E A QUALIDADE DOS SEUS SERVIÇOS, ENTRE AS QUAIS:
IV.1.1 Formações:
a)

Sr.ª Lenira Costa: formação sobre novo modelo de processamento do salário
promovido pelo Ministério das Finanças, na cidade da Praia no dia 17/03;

b)

Dra. Lurdes Sanches: formação sobre Contabilidade Avançada promovido pelo
OPAC, na cidade da Praia;

c)

Eng.º Eduardo Tavares, Pedro Silva, João Benício Cardoso e Mario Alves: Formação
em Orçamento por Resultados - Gestores Públicos 29 Setembro à 3 Outubro - cujo
objetivo principal é o de aperfeiçoar tecnicamente os gestores públicos na concepção,
orçamentação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, especialmente no que
se refere à orçamentação por resultados e incluindo o seguimento e a avaliação com
enfoque na criação de indicadores, elaboração de quadros lógicos, metodologias de
avaliação de projetos;

d)

Dr.ª Elisângela Rosário: Curso de Alta Direção em Administração Pública
Internacional realizado de 02/05 a 25/07/2014 em Lisboa;

IV.1.2. Comissões de avaliação:
a)

Eng.º Eduardo Tavares: Participação na Comissão de Avaliação das proposta para
execução do projeto do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária,
promovido pela DGVSR;

b)

Eng.º Eduardo Tavares: Participação na Comissão de Acompanhamento da Execução
da Ponte de Ribeira d’Água em Boa Vista;
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IV.1.3. Reuniões:
a)

Eng.ª Leontina Ribeiro e Dr.ª Brucelinda Veiga: Participação na Reunião da Estrutura
de Seguimento e Avaliação das Medidas e Políticas para Infraestrutura de Dados
Espaciais (EIPSA –IDE) promovido pela Unidade de Coordenação e Cadastro Predial
(UCCP);

b)

Eng.º Benício: Participação em reuniões com a Direção Geral de Energia onde se
acordou as condições para a execução do Projeto de Desenvolvimento do Sistema de
Transporte e Distribuição de Eletricidade em Seis Ilhas de Cabo Verde que ira ser
desenvolvida ao longo de estradas nacionais.

c)

Administradora Executiva do IE Eng.ª Leontina e Eng.º Benício: Participação num
Grupo de Trabalho juntamente com representantes da DGVSR e FAMR para
elaboração dum documento refletindo a posição de Cabo Verde sobre a Harmonização
de Normas e Procedimentos de Controlo do Modelo, Peso e Cargas por Eixo de
Veículos Pesados de Mercadorias nos estados membros da CEDEAO. A identificação
do local de construção de 2 básculas no porto da Palmeira, na Ilha do Sal;

IV.1.4. Seminários e workshops:
a)

Eng.º Eduardo Tavares e Pedro Silva: participação no Seminário “Cabo Verde
competindo pela Qualidade” cujo o objectivo é divulgar entre entidades e organismos
públicos e privados os benefícios da implementação de um sistema nacional da
qualidade que contribui para a promoção da competitividade da economia nacional e
partilha de experiencias profissionais e conhecimentos em elementos essenciais para a
qualidade como a certificação, acreditação e metrologia;

b)

Isaurindo Furtado: participação no workshop sobre CAF (Estrutura Comum de
Avaliação) no âmbito do Projeto de implementação do CAF nas Instituições da
Administração Pública cabo-verdeana, no dia 28 de Outubro de 2014;
Elisângela Rosário: Participação na II mesa Redonda para o Desenvolvimento da
Agricultura em Santo António, realizado na ilha de Santo Antão de de 22 a 23 de
Outubro na localidade de Afonso Martinho, apresentando o tema “Infraestruturação e
Acessibilidades”.

c)

A realização da referida Mesa Redonda esteve a cabo da MDR – MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO RURAL e o objetivo foi reunir os interessados locais,
regionais e nacionais na análise da situação atual da agricultura e projetar uma
intervenção planificada, integrada, inclusiva e solidária para o Desenvolvimento do
sector Primário entre 2015 e 2020; Identificar estratégias e estimular o ambiente da
agricultura, pecuária e pesca para uma economia dinâmica, competitiva, inovadora,
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sustentável e inclusiva com implantação entre 2015 e 2020, em Santo Antão; Capacitar
e desenvolver recursos humanos para o empoderamento rural, em específico das
famílias, na ótica da segurança alimentar e nutricional com relevância na redução da
pobreza; Mobilizar a cooperação e a parceria solidárias, nacional e internacional, com
impacto no desenvolvimento da coesão social, da igualdade e equidade de género,
sempre por estratégias sustentáveis integradoras e inclusivas.

IV.1.5. Programas de Cooperação:
a)

Dra. Elisangela Rosário: Participação no programa de cooperação transnacional MAC
- projeto INGENIA nas Canárias que visa delinear os passos para definição de um
plano de atividades para o período 2014-2015 que consiste na identificação de ações
de formação aos técnicos do IE; Missões de intercâmbio; identificação de possíveis
projetos de infraestruturas alvo de estudo, inteirar-se das competências da instituição
homóloga com vista a troca de experiência;
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IV.2 CONCURSOS E CONTRATOS PRESTAÇÃO DE SERÇO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
IV.2.1 CONCURSOS:
a)

Concurso para recrutamento de um jurista para o IE e um assistente administrativo
para o FAMR

Em 2014 o IE continuou a fazer o acompanhamento dos dois concursos acima mencionados. O
concurso tinha sido lançado em Junho de 2013 através da Direção Geral da Administração Pública
que fez a gestão e a organização de todo o processo 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.
Após um ano do início dos procedimentos concursais, apenas em Maio de 2014 o IE conseguiu
recrutar o jurista. No entanto, este recrutamento só demorou 3 meses uma vez que o contratado
rescindiu o contrato com IE.
Quanto ao recrutamento de um assistente administrativo, pelo fato do concurso demorar muito
tempo, os selecionados não se mostraram disponíveis para ocupar o cargo uma vez que já tinham
conseguido um outro emprego.
Durante o período que culminou com a rescisão do contrato do jurista o IE incetou vários
contactos com a DGAP no sentido de disponibilizarem outros candidatos através da bolsa de
competências, para as funções de jurista e engenheiro civil, o que não se chegou a efetivar uma
vez que não tinham encontrado nessa bolsa, candidatos com o perfil desejado, pelo que tivemos
necessidade de enviar para essa contratação os termos de referência para lançamento de um novo
concurso para recrutamento de um jurista e de um engenheiro civil. Segundo informações da
DGAP os concursos serão lançados em Janeiro de 2015.

b) Concurso para assistência técnica ao Instituto de Estradas
No escopo do trabalho desenvolvido pelo Projeto de Reforma do Sector dos Transportes (TSRP) e
com financiamento do IDA (Associação Internacional para o Desenvolvimento) o Instituto de
Estradas lançou um Concurso para escolha de empresa para dar Assistência Técnica ao Instituto
de Estradas.
Do Concurso lançado no Jornal Nacional Expresso das Ilhas, nos dias 08/10/2014 e 15/10/2014
seis (6) candidatos responderam ao Concurso, sendo eles de dois (2) países, nomeadamente
Portugal e Cabo Verde.
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Dos seis candidatos, somente quatro (4) foram de facto avaliados, visto terem sido eliminadas
duas empresas, nomeadamente: o Consórcio Fernave/Estradas de Portugal e a empresa MC –
Construções e Serviços.
Levando em consideração que apesar de o Anúncio da Solicitação das Manifestações de Interesse
ter sido feito a nível internacional pelo TSRP, mas devido à especificidade e complexidade dos
serviços requeridos conduziu a que somente seis (6) companhias responderam ao Anúncio. A
Comissão de Avaliação recomendou que a empresa CA e MD, de Portugal, a qual obteve a
pontuação mais alta seja indicada como a vencedora da fase das Manifestações de Interesse e seja
chamada para apresentar as suas Propostas Técnica e Financeira e negociar o Contrato.

IV.2.2 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
a) Contratação de um técnico de comunicação e imagem em regime de prestação de
serviços.
Convindo a implementação do seu Plano de comunicação interna e externa, o IE promoveu em
Fevereiro de 2014 o processo de contratação de um técnico de comunicação e imagem com o
objetivo de materializar as ações constantes do seu plano de comunicação e ajudar desta forma a
fortalecer a imagem da instituição junto aos diversos públicos. O contrato obteve o visto do
Tribunal de Contas em Março e vigorou até Dezembro de 2014.
b) Adenda ao contrato de prestação de serviços assinado entre o IE e um técnico que faz
a gestão da base de dados IGR
Em Janeiro de 2014, o IE assinou com a Dr.ª Brucelinda Veiga, Gestora da Base de Dados IGR
(Informação Geográfica Rodoviária), uma adenda ao contrato de Prestação de Serviços assinado
em Novembro de 2013, prorrogando o referido contrato até 31/03/14.
O objetivo dessa adenda é permitir a continuidade da gestão da Base de Dados IGR com
carregamento de informações, tratamento de dados e produção cartográfica.
c) Contrato com a eng.ª Maria Conceição Azevedo para prestação de serviços de
consultoria técnica no âmbito da gestão rodoviária
O IE assinou em Dezembro de 2014 com a eng.ª Maria Conceição Azevedo um contrato no valor
de 1.300.000$00 para prestação de serviços de consultoria técnica no âmbito da gestão rodoviária
para a elaboração de procedimentos para controlo do funcionamento das empresas de fiscalização
das empreitadas de reabilitação e de manutenção corrente; gestão da informação de Base de Dados
IGR do IE.
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d) Contrato com a eng.ª Maria Conceição Azevedo para prestação de serviços de
consultoria técnica no âmbito da engenharia para elaboração do diploma sobre
aplicação de taxa aos veículos pesados
O IE assinou em Dezembro de 2014 com a eng.ª Maria Conceição Azevedo um contrato no valor
de 1.300.000$00 para prestação de serviços de consultoria técnica no âmbito da engenharia para a
elaboração de um diploma sobre a aplicação de uma taxa aos veículos pesados, para ter em conta o
maior dano provocado por estes veículos nas estradas e por consequência um maior impacto nas
despesas de manutenção rodoviária, podendo consistir no agravamento d taxa de seguros, ou ir a
procura de outras fontes de financiamento.
e) Contrato com a Dr.ª Dulce Maximiano para prestação de serviços para revisão dos
estatutos do IE e do FAMR,
O IE assinou em Março de 2014 com a Dr.ª Dulce Maximiano um contrato no valor de
1.800.000$00 para prestação de serviços para revisão dos estatutos do IE e do FAMR, e
elaboração dos estatutos de pessoal, adaptação do instrumento de avaliação de Desempenho e
elaboração do quadro de pessoal do IE.
f) Contrato com a Dr.ª Dulce Maximiano para prestação de serviços para elaboração de
um estudo financeiro de impacto da implementação do estatuto e dos instrumentos de
gestão do IE
O IE assinou em Novembro de 2014 com a Dr.ª Dulce Maximiano um contrato no valor de
450.000$00 para prestação de serviços para elaboração de um estudo financeiro de impacto da
implementação do estatuto e dos instrumentos de gestão do IE
g) )Contrato com o Dr. José Manuel Andrade para prestação de serviços de consultoria
jurídica de um diploma sobre a alteração da taxa de manutenção rodoviária para
veículos pesados
O IE assinou em Novembro de 2014 com o Dr. Dr. José Manuel Andrade um contrato no valor de
1.500.000$00 para prestação de serviços de consultoria jurídica de um diploma sobre a alteração
da taxa de manutenção rodoviária para veículos pesados, podendo consistir no agravamento da
taxa de seguros.

IV.2.3 CONTRATOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
a) Contrato assinado com a CVGO-SI, SA para assistência técnica para o
desenvolvimento da base de dados IGR
O IE assinou um contrato com a CVGO-SI, SA em 14/03/2014 para um período de 12 meses, um
contrato de assistência técnica para o desenvolvimento da Base de Dados IGR (Informação e
Gestão Rodoviária), com o objetivo de permitir a continuidade da gestão da Base de Dados IGR
com carregamento de informações, tratamento de dados e produção cartográfica.
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b) Contrato com a empresa MLA para assessoria no âmbito do projeto Via Rápida
Praia- Tarrafal
O IE assinou em Dezembro de 2014 com a empresa MLA – Menezes, Leite & Associados um
contrato de assessoria no valor de 1.162.790$00 que visou a preparação da legislação produzia no
âmbito do projeto Via Rápida Praia Tarrafal.
c) Contrato com a empresa Almeida Ribeiro e Associados para assessoria no âmbito do
projeto Via Rápida Praia- Tarrafal
O IE assinou em Dezembro de 2014 com a empresa Almeida Ribeiro e Associados um contrato de
assessoria no valor de 10.545,41 Euros que visou a preparação da legislação produzia no âmbito
do projeto Via Rápida Praia Tarrafal.
d) Adenda N.º 01 ao contrato n.º C 007 – TSRP para Assistência Técnica do IE
O IE assinou em 2014 com engenheira Maria Conceição Azevedo uma adenda ao contrato
assistência técnica anteriormente assinado de 5/09 a 15/12/2013. Essa adenda no valor
141.300,00 Euros vigorou de 21/01 a 21/07/14 e teve como objetivo a continuação
desenvolvimento da base de dados IGR para permitir receber informações do tráfego índice
qualidade, dados demográficos e socio-económicos; Formação aos técnicos do IE e fiscais
âmbito dos contratos Remadors, etc.

de
de
do
de
no

e) Contrato com o Sr. Nadir Frederico de consultoria para representação do IE na ilha
da Boa Vista
O IE assinou em Outubro de 2014 com o Sr. Nadir Frederico um contrato no valor de 65.000$00
mensais e por um período de 3 meses para consultoria e representação do IE na ilha da Boa Vista
tendo como serviços a supervisão e controle das obras de empreitada do IE naquela ilha;
supervisão da manutenção de obras de manutenção bem como outros trabalhos no âmbito dos
teros de referência.

IV.3 AINDA DENTRO DO QUADRO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E RH, O IE
PROMOVEU AINDA:
a) Apetrecho da cozinha do IE: Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do art.º 12.º e n.º1
do art.º 24 do Decreto-Lei n.º 02/2013 de 11/11 que estabelece o regime jurídico de
duração e horário de trabalho na Administração Pública, e convindo assegurar as condições
necessárias para que os funcionários do IE possam fazer as suas refeições condignas no IE,
fez-se a aquisição de alguns utensílios e equipamentos indispensáveis para apetrechar a
cozinha do IE permitindo assim melhores condições e satisfação dos técnicos do IE.
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b) Criação de uma sala de arquivo no IE: O instituto de Estradas no desenvolvimento das
suas atividades produz imensos documentos técnicos (dossiers de concursos de obras de
construção, manutenção, fiscalização; relatórios de avaliação de concursos; contratos de
empreitadas; projetos de obras; estudos, etc) financeiros (relatórios financeiros, contas de
gerência, ordem de pagamento, etc); de gestão (Diplomas, apresentações, etc)
administrativos (relatórios de atividades) de Recursos Humanos (processos de pessoal, etc)
e não só. Para além da produção de documentos, recebe ainda inúmeros documentos do
exterior (propostas de concursos, etc) propiciando desta forma ao IE um leque de
documentação grandioso e muito indispensável.
No entanto, o IE não possuía um arquivo condigno para albergar toda essa documentação
originando desta forma falta de organização da documentação, perda e extravio de
documentos, arquivo de documentos em lugares inadequados. Por forma a colmatar esse
défice, adaptou um dos cômodos do IE e transformou-o numa sala de arquivos.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

Em 2014 o IE continuou a desenvolver ações com vista a dar maior visibilidade à instituição, o
seu papel e atribuições:

V.1

PROMOÇÃO
PRIVADAS:

DE

ENCONTROS

COM

INSTITUIÇÕES

PÚBLICAS

E

Com o objetivo de dar a conhecer o papel do IE como autoridade rodoviária nacional e busca de
parcerias institucionais para uma atuação mais concertada que podem ser traduzidos na celebração
de protocolos pelas tutelas e em planos de atuação concreto de cooperação entre as instituições.
É nesse sentido que durante 2014 o IE realizou os encontros com a s seguintes entidades:
a)

Policia Nacional: Realizou-se no dia 06/03 um encontro entre o IE e a PN com objetivo
de avaliar as ações objeto do Protocolo assinado entre as duas instituições,
nomeadamente:
Apoio no registo e envio das ocorrências e informações aos utentes das estradas através
da Linha Verde do IE nº 8006070;
Papel da PN na proteção do domínio público rodoviário;
Participação nos embargos;
Fornecimento de dados constantes dos autos de acidentes de trânsito;
Danos provocados na sinalização e equipamentos complementares;
Ressarcimento destes danos pelas companhias seguradoras com ajuda da Policia
Nacional;
Necessidade de uma nova abordagem com reintrodução de uma nova dinâmica no
papel da Policia Nacional em prol da protecção e segurança do Património Rodoviário.

b)

Unitel T+: Realizou-se no dia 06/03 um encontro entre o IE e a Unitel T+ para
socialização do diploma que aprova as taxas e debruçar sobre outras questões ligadas a
colocação de tabuletas de indicação de localidades com o nome da empresa em algumas
estradas nacionais do país.

Desse encontro ficou acordado o seguinte:
O IE vai fazer o levantamento de todas as tabuletas existentes nas estradas nacionais e
calcular os custos da aplicação das taxas com base na portaria existente;
A empresa T+ vai fazer uma visita técnica ao sistema de comunicações do IE, no
sentido de nos fazer uma proposta de custos de uma comunicação em rede e do telefone
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fixo para telefones móveis à semelhança do que existe na Assembleia Nacional, a fim
de permitir aumentar a eficiência de comunicação e com custos reduzidos;
Com base nos custos apresentados pelas duas partes, no decorrer deste mês, estabelecer
acordos de parceria com vantagens para ambas as instituições.
No entanto, essas ações não chegaram a ser materializadas.
c)

DGVSR: Realizou-se nas instalações do IE no dia 14/02 um encontro com a DGVSR
cujo objetivo foi a apresentação e socialização da Base de Dados IGR (Informação
Geográfica Rodoviária) do IE.

A DGVSR tem perspetivas em desenvolver também uma base de dados e pretende recolher
informações de como se faz o tratamento das informações no IGR e possibilidades de fazer o
cruzamento das informações entre o IGR e a sua futura BD.
Realizou-se ainda com a DGVSR um outro encontro cujo objetivo era a discussão do Sistema de
controlo de veículos em excesso de carga, cujo diploma dever ser aprovado pelo Governo em
tempo oportuno. No encontro foram discutidos os seguintes pontos:
Processo de Aquisição das Básculas a serem instaladas à saída dos Portos de Mindelo e
Sal;
Protocolo a ser assinado com a Enapor – Praia para viabilizar a utilização das básculas
existentes no Porto da Praia;
Identificação do local de Instalação das balanças fixas à saída dos portos de Mindelo e Sal;
Construção das estruturas / base que suportam as balanças;
Ligação da BD do Instituto de Estradas aos Técnicos da DGVSR, na perspetiva de
preparação para criação da base de dados das contra-ordenações rodoviárias e
levantamentos de acidentes rodoviários;
Levantamento da situação de sinalização rodoviária a nível nacional, com vista a correções
de eventuais irregularidades e introdução de melhorias;
Criação do regulamento de sinalização.
d)

Ministério da Administração Interna (MAI): Por iniciativa do Ministério da
Administração Interna foi estabelecida um Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT)
incumbido de formular propostas e aprovar um novo protocolo de parceria de âmbito
nacional com o intuito de recompor as fontes e formas de financiamento da segurança
rodoviária em Cabo Verde. De referir que existia anteriormente um protocolo bilateral de
cooperação entre a Polícia Nacional e o Instituto de Estradas celebrado a 25 de Outubro
de 2013. Assim pretendeu-se reformar essa parceria de cooperação através de um novo
protocolo de âmbito nacional entre o MAI e os Stakolders (o Instituto de Estradas; a
Garantia, a Impar SARL, O BCV – Fundo de Garantia Auto).
O novo protocolo assinado em junho de 2014 tem como objeto estabelecer as formas de
cooperação institucional sob a forma de parceria entre o MAI, INSTITUTO DE
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ESTRADAS, GARANTIA SA, IMPAR SARL, e o BCV – FUNDO DE GARANTIA
AUTOMÓVEL, e visa alargar, unificar e formalizar as bases, fontes e formas de
coparticipação dos diferentes stakeolders na segurança rodoviária e na proteção das
infraestruturas rodoviárias e sua envolvência com particular enfoque na gestão,
conservação e exploração da rede de estradas nacionais e pontes, sob jurisdição do IE,
enquanto vias de comunicação pelas quais se exerce a condução auto.
Ficou também estabelecida numa segunda etapa a apresentação de uma proposta de um
Diploma (Decreto- Regulamentar e/ou Decreto-Lei) até finais de 2014. Nos termos do
caderno de encargo do GMT, este elaborará um Diploma que trata da caracterização e
institucionalização, no plano regulativo, de formas de alargamento das bases de
comparticipação em seguros de incêndio, de seguros para a emergência pré-hospitalar e
cuidados ambulatórios prestados pela SNPCB. Para o efeito o GMT realizou vários
encontros mas ainda o projeto de diploma não se encontra finalizado

V.2

RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Com o objetivo de criar parcerias que ajudam uma melhor atuação das instituições. Em relação a
este item o IE este ano procedeu às seguintes iniciativas:
a) Projeto Ingénia – Cooperação com Canárias no âmbito do MAC – Informação
Enquadrado no Programa de Cooperação Transnacional MAC e com vista à implementação do
Acordo de Cooperação assinado entre a DGPOG do MIEM e a Direção Geral de Relações com
África do Governo de Canárias, no qual se define as regras de funcionamento, modalidades de
cooperação assim como as respetivas responsabilidades na execução do projeto, deslocou-se à
Canárias de 30/09 a 4/10 uma equipa composta por colaboradores do MIEM onde estava integrado
um representante do IE.
Esta deslocação teve como objectivo a troca de experiênia, assim como preparar o plano de
atividades para implementar no período 2014/2015. Para esse encontro, o IE levou um conjunto de
projetos de estudos de viabilidade económica e financeira com vista a conseguir financiamento por
parte do Projeto FEDER da União Europeia, ao qual o Governo das Canárias concorreu com
sucesso a uma candidatura de parceria com Cabo Verde. Desse encontro, foi confirmada o
financiamento, através do projeto INGENIA, para elaboração de três estudos de projetos de
infraestruturas e obras públicas em C. Verde, particularmente para a ilha de Santiago,
nomeadamente:Estrada Calheta – Tarrafal; Fonte Lima – Chã de Tanque e São João Baptista –
Belém – Pico Leão
O IE já enviou para as Canárias todas as informações solicitadas em relação a estes projectos com
vista ao lançamento em Canárias do concurso para empresas canarinas elaborarem estes estudos.
As empresas vencedoras dos concursos visitaram Cabo Verde para conhecerem in loco a regão
com vista a recolha de dados para o estudo.
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Para além do financiamento desses projetos estava previsto para Dezembro de 2014 uma
cooperação a nível de formação e capacitação dos técnicos do IE e DGI. No entanto a formação
foi adiada para 2015 em data a cordar uma vez que com a tragédia abatida sobre a ilha do Fogo
devido a erupção vulcânica muitos técnicos estavam em missão de serviço aquela ilha pelo que se
achou permitente o adiamento da formação para uma data em que todos estariam disponíveis.
b) Cooperação com Senegal
No quadro do reforço das relações de amizade e de cooperação internacional que existem entre a
República de Cabo Verde e a República do Senegal, através do Ministério das Infraestruturas e
Economia Marítima de Cabo Verde e o Ministério das Infra-estruturas, dos Transportes Terrestres
e do desencravamento do Senegal, uma delegação Senegalesa e o Senhor Pierre Graftieaux, Chefe
da Missão e Especialista Principal em Transportes do Banco Mundial, visitaram Cabo Verde, entre
16 e 20 de junho de 2014 onde tiveram também oportunidade de visitar as obras REMADOR da
ilha de Santo Antão onde constatar o andamento das mesmas, tendo ficado bem impressionados
com a qualidade dos trabalhos já executados.

Nos quadros seguintes encontra-se o programa da Missão, que contou ainda com diversas reuniões
institucionais e visitas na ilha de Santiago, na versão portuguesa e francesa.
Quadro 10 – Programa da Missão, que contou ainda com diversas reuniões institucionais e
visitas na ilha de Santiago, na versão portuguesa e francesa

47

Instituto de Estradas

Relatório Anual de Atividades 2014

48

Instituto de Estradas

V.3

Relatório Anual de Atividades 2014

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL:

Foi feito uma atualização do plano de comunicação do IE com vista sua implementação em 2014,
onde foram traçadas algumas ações a serem desenvolvidas em 2014 (ver quadro 11). Dado ao
atraso na aprovação do Plano de investimento para 2014 (ver quadro 12)., cujas despesas de
comunicação estão nelas incluídas o que também culminou também com o atraso no processo de
contratação do técnico de comunicação e imagem, algumas ações previstas no âmbito do Plano de
Comunicação sofreram pelo que só começaram a ser implementadas no segundo semestre de
2014. No quadro 11 a seguir apresenta-se o plano de ações para a comunicação externa que foi
previsto para2014.
Esse plano tinha como finalidade aprimorar, estruturar e ampliar os processos comunicacionais da
instituição tanto interna como externamente com vista a:


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;



Contribuir para a redução de ocorrências em estradas e para uma cultura de prevenção e
segurança rodoviária.

Ainda dentro do Plano de comunicação o IE procedeu a:
a) Comunicação nas rádios e outros órgãos de comunicação social sobre as atividades que
vem desenvolvendo e o seu papel no domínio rodoviário nacional e outras notícias
relacionados com a instituição. Assim nesse domínio nenovou os protocolos que mantinha
com algumas rádios comunitárias, nomeadamente Rádio Morabeza e rádio Comunitária da
Ribeira Brava de São Nicolau, onde foram disponibilizados spots e informações através de
programas produzidos por essas rádios sobre as ações levadas a cabo pelo IE em vários
domínios, como forma de manter a população informada. Sempre que os gestores se
deslocam às ilhas para missão de serviço concedem entrevistas à estas rádios vias telefone
ou presencialmente para serem divulgados em directo ou nos programas semanais
produzidos por essas rádios, para além de outras entrevistas concedidas.
b) Publireportagens publicadas no jornal Expresso das ilhas dando conta das principais
atividades elaboradas e em curso pelo IE;
c) Concessão de algumas entrevista à TCV;
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d) Participado em mesas redondas onde se deu a conhecer às instituições e público em geral
as ações que o IE vem desenvolvendo.
e) Disponíbilização de informações no nosso sitee www.ie.cv contribuindo assim para
divulgação de informações atualizadas, aumentar a visibilidade do Instituto ao exterior,
realçando o seu papel na Sociedade Cabo-verdiana, mas principalmente servir de elo de
ligação entre a Instituição e o público utente das estradas.
f) Disponibilização da linha verde gratuita 800 60 70 para receber informações, sugestões e
ocorrências que possam ocorrer nas estradas do país também contribuirão para uma cultura
de prevenção e segurança rodoviária.
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Quadro 11 – Plano de ações para a comunicação externa para 2014
A)
N.

AÇÕES PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA A DESENVOLVER 2014
Principais
Ações/Iniciativas

Objectivos

Meios a utilizar

Públicoalvo

Responsável

Custos
ECV

Cronograma
J F

01

a)
02

03
a)
04

b)

Encontros,
reuniões
com
instituições
diversas

Informação/coope
ração/
Parcerias/

Encontros/Reuniões

Público
Externo

Leontina Ribeiro

-

Comunicações
“Follow up”

de

Feedback/Informa
ção

Ofícios, memorandos
Correio electrónicos

Público
Externo

Elisângela
Rosário

-

Estabelecimento
protocolos

de

Articulação com 
as
instituições rotocolo C. Municipais
com
vista
a 
implementação de rotocolo c/Policia Nacional
ações

rotocolos Rádios e televisão

Público
Específico

Josefá Barbosa

-

P

Publico
Específo.

Leontina Ribeiro

-

P

Público
Externo

Elisangela
Rosário/ Alaudio

700.000

Elaboração de folhetos
sobre temas diversos

Informação/Sensi
bilizaç.

Folhetos; Internet

Público
Externo

Elisangela
Rosário/ Alaudi

300.000

Comunicação/Informaç
ão nas rádios e outros
órgãos de Comunicação
Social

Informação/Sensi
bilizaç

Entrevistas rádios

Público
Geral

Alaudio Ramos

Entrevista RCV

-

Inserção spot RCV

-

Inserção notas de rodapé
TCV

d)

Entrevista
África

e)

-

Inserção Spot rádios

c)

Tiver/RTP

P

-

Entrevista Jornais/Net:


120.000
Expresso das ilhas


Sapo.cv

-

E
S

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D
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f)

Divulgação informação
site:
IE
Sapo
Facebook MIEM
Site RCRB

g)

500.000

Conferência de imprensa
Comemoração Natal:
Envio postais natal
Divulgação junto a crianças
do ensino básico
Projeção documentário

h)

5

Sessões de informação e
Socialização

Informação/
Socialização

Sessões
públicas
Conversas Abertas

6

Atendimento através da
linha verde

Informação/esclar
ecimentos

7

Colocação de Outdors

Informação/Sensi
bilização

30.000

Crianças

20.000

Crianças

10.000

Estudantes e
Universitário

Leontina Ribeiro

-

Telefone

Publico
Geral

Célia
/Claudia

-

Outdors

Público
Externo

Leontina Ribeiro

TOTAL ESTIMATIVA DOS CUSTOS

e

Parceiros

Correia

300.000
1.980.000,

OBS: Os custos com as ações dos n.ºs 4 a) b) e c) estão incluídos dentro dos custos com os protocolos a serem assinados com as rádios e televisão no
n.º02
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Quadro 12 – Orçamento de IE para 2014
ORÇAMENTO PARA CONTRATOS REMADOR (ANO 2014 ) C/IVA -REAFECTAÇÃO

Extensão
(Km)

Preço Unitário
Km/Mês

Valor mensal
Manutenção

Praia - Tarrafal
Variante - Calheta
Praia - São Francisco - Vale da Custa
Praia - Cidade de Santiago
Circular da Praia
Órgãos - Pedra Badejo
Assomada - Porto Rincão

60,900
31,500
9,300
10,000
19,000
10,100
15,900

14 073,83
14 073,83
14 073,83
14 073,83
14 073,83
14 073,83
14 073,83

857 096,247
443 325,645
130 886,619
140 738,300
267 402,770
142 145,683
223 773,897

EN1-ST-04

Cruz Grande - Calhetona

13,700

14 073,83

192 811,471

EN3-ST-21
EN3-ST-26
EN3-ST-17

8,700
16,000
2,600
197,700
26,100
9,600
8,200
9,900

14 073,83
14 073,83
14 073,83

EN1-ST-02
EN3-ST-09
EN2-ST-01
EN3-ST-05

EN1-ST-01 - João Bernardo
EN1-ST-01 (Assomada) - Fig. Naus - EN1-ST-01 (R. Prata)
Achada Leitão - Jalalo Ramos
Total
Calheta - Tarrafal
São Domingos - Monte Tchota
EN1-ST-01 (Volta Monte) - Ribeira da Barca
Cidade de Santiago - Porto Mosquito

16 064,480
16 064,480
16 064,480
16 064,480

122 442,321
225 181,280
36 591,958
2 782 396,19
419 282,928
154 219,008
131 728,736
159 038,352

EN3-ST-02

Praia - Hospital de Trindade

4,900

16 064,480

78 715,952

EN3-ST-14
EN3-ST-23
EN3-ST-12
EN3-ST-17
EN3-ST-26

6,900
6,200
3,300
4,100
4,100
83,300
1,400
3,100
15,300

16 064,480
16 064,480
16 064,480
16 064,480
16 064,480

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

Nazaré - Praia Baixo
Cabeça Carreira - Ribeirão Manuel
São Jorge - Longueira
Achada Leitão - Jalalo Ramos
Ribeira Prata - Chão Bom
Total
São Filipe - Aeroporto
São Filipe - Porto Vale de Cavaleiros
Cova Figueira - Mosteiros (Anel Principal do Fogo)

24 497,54
24 497,54
24 497,54

110 844,912
99 599,776
53 012,784
65 864,368
65 864,368
1 338 171,18
34 296,56
75 942,37
374 812,36

EN3-FG-01

São Filipe - Ribeira Filipe (Anel Superior)

16,000

24 497,54

391 960,64

EN3-FG-04+EN3-05Salto - Monte Largo - Achada Furna - Chã-das-Caldeiras
13,600
Total
49,400
EN1-SA-01
Ponta do Sol - Porto Novo
39,400
EN1-SA-02
Povoação de Ribeira Grande - Paúl
8,100
EN1-SA-03
Paúl - Porto Novo
27,500
EN3-SA-01
Povoação da Ribeira Grande - Xôxô
6,500
SA-01
EN3-SA-08
Pombas - Cabo da Ribeira
7,200
EN3-SA-09
Jorge Luís - Alto Mira
4,000
EN3-SA-02
Povoação de Ribeira Grande - Garça de Cima
17,400
EN3-SA-12
Porto Novo - Ribeira da Cruz
34,700
Total
144,800
EN1-SN-01
Ribeira Brava - Tarrafal
25,900
EN2-SN-01
Ribeira Brava - Aeroporto
5,200
EN3-SN-01
Tarrafal - Barril - Praia Branca - Ribeira da Prata
14,000
EN3-SN-03
Preguiça - Aeroporto
3,000
SN-01
EN3-SN-04
Ribeira Brava - Água das Patas
3,000
EN3-SN-05
EN1-SN-01 - Monte Gordo
1,400
EN3-SN-02
Ribeira Brava - Juncalinho
21,300
Total
73,800
EN3-MA-01 Circular do Maio [Vila do Porto Inglês - Vila do Porto Inglês]
45,406
MA-01
EN3-MA-05 Estrada para Cascabulho (Entronc. EN3-MA-01) - Ribeira Dom João3,023
Total
48,429
Estimativa 2 Lotes Ilha Santiago + Custos reais REMADORs (Fogo, SN, SA) - FAMR
597,429
Valor destinado a Fiscalização (Delegados da Ilha; Consultora BM) - FAMR
Manutenção (Piquete) ST-01 - ST-02 - 3 meses - Jan. a Mar. 2014
Total Global + Fiscalização

24 497,54

333 166,54
1 210 178,48
865 992,69
178 034,03
604 436,53
142 866,82
158 252,47
87 918,04
382 443,47
762 689,00
3 182 633,05
579 590,20
116 365,60
313 292,00
67 134,00
67 134,00
31 329,20
476 651,40
1 651 496,40
310 524,82
20 673,84
331 198,67

Empreitada

Código

ST-01

EN1-ST-01
EN1-ST-02
EN3-ST-01
EN1-ST-05
EN1-ST-06
EN1-ST-03
EN3-ST-22

ST-02

FG-01

Estrada

21 979,51
21 979,51
21 979,51
21 979,51
21 979,51
21 979,51
21 979,51
21 979,51
22 378,00
22 378,00
22 378,00
22 378,00
22 378,00
22 378,00
22 378,00
6 838,85
6 838,85

Valor
Manutenção
2014(C/IVA)

12 799 022

6 155 587

Tipo de Trabalho

Empresas/
Valor real contratual

Remanescente

Manutenção
Reabilitação
Melhorias
(Este valor vai ser
alocado á
reabilitação das
estradas devido á
degradação do
mesmo por não ter
benificiado da

14 595 575
-

Trabalhos Urgência

1 332 311

0

23 043 524
5 610 634
-

0
0
-

Manutenção
Reabilitação
Melhorias
(Este valor vai ser
alocado á
reabilitação das
estradas devido á
degradação do
mesmo por não ter
Trabalhos Urgência

11 898 455

Estimativa
custo

CVC

7 115 638

191 904 517

0

Durante 4 anos

SCI
12 239 306

0
132 082 559
Durante 4 anos

Manutenção
Reabilitação - IDA

0
17 849 940
13 715 855
70 732 917

Melhorias

8 872 074

Trabalhos Urgência

0
-

5 727 862

Monte Adriano
188 597 854
Durante 4 anos

0
0
0
0
0
0

28 315 791

0

Manutenção

49 164 180

-4

Reabilitação - IDA

69 294 188

Melhorias

5 023 338

286 059 975

2

Trabalhos Urgência

6 365 620

Durante 4 anos

0

SCI
35 622 082

0

60 553 138

15 051 443

19 610 171

Reabilitação - IDA
Melhorias

245 510 876
1 438 390

366 467 983

-6
0

Trabalhos Urgência

878 000

Durante 4 anos

0

Melhorias
Reabilitação - IDA

Intervenções nas Estradas Municipais (10% prev receita tsmr líquida)

21 926 561
1 598 732
32 189 001
1 598 732
153 287 686
1 495 000
2 010 000
156 792 686

45 000 000

TOTAL

-2

Manutenção

Monte Adriano

HFN
48.176.317 (4 anos)

MC, Construção no valor de 2.010.000
CM S.Filipe-4.000.000; CM Mosteiros-4.000.000; CM
S.Lourenço dos Órgãos-5.280.040; CM Santa Catarina do
Fogo-1.150.000; CM Porto Novo-3.000.000; CM R.ª
Grande SA-3.000.000; CM R.ª Brava SN-10.000.000; CM
Tarrafal SN-4.000.000CMSCZ-2990480; CM S.Domingos
4.000.000; CMTarrafal-3.000.000

201 792 686

0

0
0
24 356 635
0
-2
0
0
-2

4 579 480

4 579 478

PREVISÃO DE CUSTOS PARA EMPREITADAS QUE FAZEM PARTE DAS INTERVENÇÕES PONTUAIS de Manutenção

São Vicente

Sal
Boa Vista
Brava
Maio

EN1-SV-01
EN2-SV-01
EN2-SV-02
EM-SV-08
EN3-SV-02
EN3-SV-03
EN3-SV-04
EN1-SL-01
EN1-SL-01
EN1-SL-02
EN1-BV-01
EN3-BV-01
EN3-BR-01
EN3-BR-02
EN3-MA-01

Mindelo - Aeroporto de São Pedro
Mindelo - Baía-das-Gatas
Mindelo - Calhau
Norte de Baía - Calhau
EN2-SV-01 - Salamansa
EN2-SV-01 - Monte Verde
Galé - Morro Branco
Espargos - Santa Maria
Santa Maria - Espargos
Espargos - Palmeira
Sal Rei - Aeroporto de Rabil
Aeroporto de Rabil - Cabeça dos Tarrafes
Furna - Vila Nova Sintra
Vila Nova Sintra - Nossa Senhora do Monte
Circular do Maio
Sub-Total Intervenções Pontuais

10,720
9,850
16,180
9,000
1,660
2,000
1,800
17,380
17,380
4,200
4,200
25,000
7,000
9,500
47,200

EM
EN3-ST-25

Reabilitação Estrada Pto Talho-Igreja (Calh. S. Miguel - Estragos Chuvas
Reabilitação Estrada Boca Ribeira-Hortelã

8 059 299

Contrato com a Contrato com a SCI no valor de
8.059.299 (Estrada Monte Verde)

8 198 925

Contrato com a Contrato com a A.Cunha no valor de
8.198.925

4 132 085

Contributo do FAMR em 20% do contrato com a
M.Adriano no valor de 4.132.085,4

2 760 000

Contrato com a M.Adriano no valor de 2.760.000

1 019 180
24 169 489

Contrato com a CM do Maio 1.019.180

2 417 790

0
0
0
0
2 417 790

PREVISÃO DE CUSTOS PARA OUTROS PROJECTOS

Santiago
Diversos

Trabalhos Executados final Dz 2013 (Estradas
Praia/Cidade Velha, Praia/Hospital da Trindade, Praia/São Contrato SIBAFIL 1:
Francisco, Fonte Lima/João Bernardo e Cruz
Grande/Calhetona).

24 500 000
59 307 130

2 464 000,000

Contrato SIBAFIL 2:

Comun/ Divulgação

2 794 600,000

5 258 600

2 450 000
Fase II Cadeia Civil

3 955 158

Diversos

Trabalhos a identificar

Sub-Outros Projectos

. SIBAFIL no valor de 2.450.000 (melhorias/substituição
do pavimento na estrada EN3-ST-05/São Martinho
Pequeno (Cadeia Civíl)
SIBAFIL no valor de 2.981.600(demolição do armazém e
construção de Muros de Suporte em alvenaria de Pedra
Argamassada em São Domingos; Contrato com Smedo e
Gonçalves no valor de 640.230 (reparação e melhorias
no pavimento de São Domingos/Monte Tchota);
Contrato com Estrutura Alfama no valor de 333.328
(limpeza e manutenção na estrada Órgãos/Pedra
Badejo)

0
0

0
0

0

2 939 400

SIBAFIL 1 no valor de 2.939.400 (melhorias/substituição
do pavimento na estrada EN3-ST-05/São Martinho
Pequeno (Cadeia Civíl)

0

1 052 955

Contrato com a Norvia no valor de 1.052.955

0

Cadeia Civil
Fiscalização Norvia
Pedra de Lume/Espargos
Associações (Entre Picos de Reda e Entre Picos de B.Entrada)

Contrato com a SCI no valor 24.500.000
Contrato com a SCI no valor 59.307.129
.SIBAFIL no valor de 2.464.000 (limpeza e Manutenção
das estradas de Cruz Grande/Calhetona Praia/Cidade
Velha); .SIBAFIL no valor de 2.794.600 ((Limpeza de
plataforma, valetas)

4 500 000
2 000 000

0
0

105 963 243

0

PROVISÕES
Compromissos transitados 2013 (facts a 31 Dz))

83 869 319

Reserva para Intervenções de Urgência não programadas

43 844 809

TOTAL GERAL IE PLANO 2014
TOTAL GERAL PLANO 2014
Valor Gasto em 2014

427 378 125
459 639 546

300 000
SIBAFIL 3 no valor de 2.983.077 (melhorias/substituição
do pavimento na estrada EN3-ST-05/São Martinho
Pequeno (Cadeia Civíl); contrato com A.Cunha no valor
de 3.255.650 (espargos Pedra de Lume); contrato com a
Monte Adriano no valor de 2.067.558 resultante do valor
do IVA; contrato com a Branco construções no valor de
997.050; contrato com a Pilar Construções no valor de
828.000; Pagamento do Teleférico-3.000.000;
pagamento a CVC - 5.218.017 .

25 495 457

32 792 724
426 846 822

VI

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

No que respeita à legislação do sector, o IE continua a desenvolver ações como forma de
dinamizar roda a parte legistativa do setor.
O IE deu continuidade a implementação do EEN como forma disciplinar e regulamentar as
atividades de terceiros nas zonas de domínio público rodoviário nacional, assim como penalizar
a má utilização da mesma.
Assim sendo, o IE efetuou o acompanhamento e a aplicação do DL n.º 22/2008 que aprova os
Estatutos das Estradas Nacionais nas seguintes vertentes:
a)

Embargo feito às obras construídas na zona de servidão das estradas
nacionais:
No desempenho do seu papel como autoridade rodoviária e preservação dos bens de
domínio público, o IE procedeu em 2014 ao embargo de algumas obras na zona de
servidão rodoviária localizado na ilha de Santiago.

b)

Autorizações, licenciamentos e pareceres:
O IE procedeu ainda a algumas autorização, licenciamento e pareceres no domínio
da utilização e ocupação dos bens e domínio público rodoviário nacional;

VI.1

REVISÃO DE ALGUNS ARTIGOS DO DECRETO-LEI N.º 22/2008 QUE
APROVA OS ESTATUTOS DAS ESTRADAS NACIONAIS

A aprovação do Estatuto das Estradas Nacionais operada pelo Decreto-Lei nº 22/2008 de 30/06,
representou, entre outros, um momento importante na criação do edifício legal do setor ao
definir o Domínio Público Rodoviário Nacional; caracterizar as responsabilidades do IE, na
qualidade do gestor do património rodoviário nacional; criar mecanismos de proteção do
Domínio Público Rodoviário Nacional e disciplinar o seu uso; fornecer os instrumentos e
procedimentos para a sua fiscalização bem como as ferramentas legais que permitem a
aplicação de medidas sancionatórias aos prevaricadores
Passados 6 anos após a publicação desse diploma, tornou-se necessário proceder à sua revisão,
tendo em consideração a experiência obtida com a sua implementação e o seu desenvolvimento
socioeconómico verificado neste período, em especial adaptar e alterar alguns dos limites
previstos para as áreas de servidão non aedificandi, para fazer face à tipologia das estradas
nacionais de Cabo Verde.
Face a esses constrangimentos e como forma de não comprometer o desenvolvimento na rede
rodoviária nacional com construções desregradas dentro dos limites de servidão non aedificandi
impostos pelo art.º 18.º do referido diploma, bem como a necessidade de adaptação desses
limites à realidade arquipelágica cabo-verdiana e garantir, desta forma, a segurança e o bom

Instituto de Estradas

Relatório de Atividades Referentes ao 3.º Trimestre de 2014

desempenho das estradas bem como a satisfação dos utentes, procedeu-se a alteração dos atuais
limites para cada uma das tipologias de estradadas nacionais, sendo que:


para estradas nacionais de 1.ª classe o limite passou a ser de 20 metros do eixo da
estrada e nunca menos de 10 metros da zona da estrada;



para estradas nacionais de 2.ª classe o limite passou a ser de 15 metros do eixo da
estrada e nunca menos de 8 metros da zona da estrada;



para estradas nacionais de 3.ª classe o limite passou a ser de 10 metros do eixo da
estrada e nunca menos de 5 metros da zona da estrada;



Para variantes e vias rápidas com interceção de nível o limite é de 35 metros e nunca
menos de 15 metros da zona da estrada;

Estas alterações foram aprovadas através do Decreto-Lei n.º28/2014 de 5 de Junho e os
estudos foram baseados em fundamentos técnicos e legislação comparada.

VI.2

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE
NACIONAL

UM NOVO PLANO RODOVIÁRIO

O Instituto de Estradas tem vindo a trabalhar no projeto do novo Plano Rodoviário Nacional
cuja a primeira apresentação e discussão para recolha de contributos de diversas instituições e
parceiros teve lugar no dia 17/12/14 na sala de reuniões do IE.
O Decreto-Lei nº 26/2006 apresenta uma classificação administrativa das estradas, um sistema
de codificação e introduz o conceito do Nível de Serviço. Contudo, este conceito está mal
definido do ponto de vista concetual. Impõe-se, pois, a revisão do plano rodoviário nacional, a
fim de, na perspetiva do desenvolvimento orgânico do País, se alcançarem os objetivos
primordiais, como são o correto funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o
desenvolvimento de potencialidades urbanas e rurais, a redução do custo global destes
transportes, o aumento da segurança da circulação e a adequação da gestão financeira e
administrativa da rede.
A revisão teve em especial consideração adaptar e alterar os conceitos de Nível de Serviço,
para fazer face à tipologia das estradas nacionais cabo-verdianas, analisar a classificação de
novas estradas construídas no País e a necessidade de reclassificar ou desclassificar estradas
existentes, face ao desenvolvimento da envolvente vizinha, do ponto de vista urbanístico,
agrícola, económico e ambiental.
Como Cabo Verde é um país insular, arquipelágico, com o território dividido em dez ilhas, a
maioria das quais montanhosas, a rede de estradas desenvolve-se, muitas vezes, em terreno
acidentado e montanhoso, outras vezes ao longo de ribeiras de água, e atravessando centros
rurais e urbanos.
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A proposta do novo Plano consagra o regime jurídico das comunicações públicas rodoviárias
afetas à rede nacional, encontrando-se as estradas agrupadas em três categorias: estradas
nacionais de 1ª, 2ª e 3ª classes. É criado o conceito de estrada rural, como via com um papel
crucial no desenvolvimento do setor agrícola e no desencravamento de populações em meio
rural. Deverá ainda, na perspetiva de um desenvolvimento orgânico sustentado do País,
conduzir a um correto funcionamento do sistema de transportes, permitir o desenvolvimento
das potencialidades locais e a redução do custo global dos transportes rodoviários, corrigir
assimetrias do desenvolvimento socioeconómico e maximizar a segurança rodoviária, tendo
como objetivos gerais:




Melhorar a acessibilidade, em especial das populações rurais ainda isoladas,
reduzindo em simultâneo o êxodo dessas populações para os centros urbanos;
Assegurar uma mobilidade com qualidade de serviço adequada ao nível de tráfego;
Não deixar diminuir o valor patrimonial da rede rodoviária nacional (adequada
gestão financeira e administrativa da rede).

A proposta do novo plano definirá claramente:


A classificação administrativa da rede rodoviária (definição das categorias de
estradas);
 Os níveis de serviço a atribuir a cada uma das categorias de estrada;
 As restrições à circulação de peões, velocípedes e veículos de tração animal;
 As condições dos acessos a cada uma das categorias de estrada e de travessia dos
centros urbanos e de aglomerados populacionais.
A referida proposta será ainda socializado em Janeiro de 2015 com todas as câmaras nacionais
do país e espera-se a sua aprovação no início de 2015.

VI.3

PROPOSTA DE REVISÃO DOS ESTATUTOS DO IE E FAMR BEM COMO
ELABORAÇÃO DE OUTROS DIPLOMAS

Com vista a assegurar uma melhor gestão organizacional e capacitação dos seus quadros e
permitir deste modo o cumprimento integral do objeto, missão e atribuições para o qual foi
criado, o Instituto de Estradas (IE) pretende criar um conjunto de instrumentos legais para levar
a cabo uma restruturação organizacional e funcional.
Neste sentido e convindo ainda, assegurar não só uma melhor interligação entre o
funcionamento do Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária (FAMR) e o IE, melhorar os
aspetos do exercício de funções deste organismo considerados críticos, e atualizar a sua
estrutura organizacional e funcional.
Assim,
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Atendendo à necessidade da revisão do Estatuto quer do IE, quer do FAMR, avaliando os
órgãos de gestão e as respetivas competências;
Atendendo à implementação do Decreto-Lei nº 9/2013, de 26 de Fevereiro, publicado no BO nº
12 -I Série, que aprova o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para Administração
Publica, a necessidade de se adaptar os instrumentos de gestão dos Recursos Humanos dos
institutos públicos ao da Administração Pública, conforme o art.º 84 do referido diploma e,
neste sentido, dar resposta a um conjunto de situações de ineficiência na gestão dos recursos
humanos do IE e às necessidades tanto da instituição como dos indivíduos;
Considerando ainda a necessidade de criação de um quadro de pessoal, por forma a responder
de forma eficaz aos desafios do Sector no âmbito da Gestão e Manutenção do património
Rodoviário, bem assim ao reforço a nível das competências e atribuições.
O IE procedeu a contratação de um Consultor que desenvolveu os seguintes documentos:
a) Revisão do Estatuto e orgânica do IE e do FAMR;
b) Apreciação de Estudos e Pareceres já existentes sobre o FAMR;
c) Proposta da orgânica de funcionamento do FAMR e do IE e da interligação
institucional entre as 2 entidades;
d) Elaboração do Estatuto do Pessoal, tendo por base os princípios estabelecidos no
novo Plano de Cargo, Carreiras e Salários da Administração Pública – PCCS;
e) Adaptação do instrumento de Avaliação de Desempenho;
f) Elaboração do novo quadro de pessoal do IE.
As propostas dos diplomas já foram apresentadas à tutela e aguarda-se o seu agendamento para
discussão na Reunião dos assaltos Representantes (RAR) para sua posterior aprovação.

VI.4

DIPLOMA SOBRE INCREMENTO APÓLICE DE SEGUROS SOBRE
VEÍCULOS PESADOS

Está em curso a elaboração do projeto de decreto-lei que regulamenta as Dimensões e Pesos
Máximos para os veículos Autorizados em Circulação, o draft do Regulamento que fixa as
Dimensões e Pesos Máximos dos Veículos Autorizados para Circulação.
Este projeto de diploma está sob responsabilidade do IE e do FAMR e será financiado pelo
Banco Mundial.
Trata-se dum projeto que pretende traduzir-se num contributo relevante para uma melhor
eficiência e uma melhor gestão da rede rodoviária de Cabo Verde, através da definição das
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bases de um sistema de controlo de cargas dos veículos pesados, com vista à salvaguarda dos
pavimentos rodoviários e da sua vida útil, e com efeitos diretos na redução dos índices de
sinistralidade, em matéria de segurança rodoviária.
Está-se a estudar, também, junto com a DGVSR as questões relacionadas com a aquisição de
balanças portáteis, identificação dos locais de pesagens dos veículos pesados nas estradas,
acompanhamento da construção das básculas fixas nos portos de Mindelo e Palmeira e dum
Protocolo a ser assinado entre a DGVSR e a ENAPOR para exploração das básculas fixas nos
portos da Praia e dos restantes portos (Mindelo e Palmeira).
Neste momento os consultores contratados para elaboração desse projeto de diploma estão a
preparar os termos jurídicos e justificação técnica do diploma sobre novas taxas de subsistência
do FAMR, incluindo uma possível taxa de sobre a apólice de seguros dos veículos pesados.
Está, também, a ser equacionada a elaboração de um Diploma para a eventual retirada dos
fornecedores de agregados e areias (inertes), das empresas de construção civil e dos
empreendimentos hoteleiros da lista das instituições com direito às restituições da taxa sobre o
combustível.
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CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas durante o ano 2014 pelo Instituto de Estradas 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.
Contudo, existem ações que precisam ser desenvolvidas com vista ao cumprimento do
programa de atividades propostas para 2014.
Pretende-se com os novos contratos REMADOR evoluir, corrigir e optimizar adequando a
gestão às novas realidades do país e dar seguimento a um modelo de manutenção da rede que
atente às características distintivas de cada Ilha.
Apesar destes avanços, a instituição deve continuar a fazer um esforço tenaz e aprofundado
para que consiga exercitar na plenitude todas as atribuições que lhe foram conferidas e fazer
face aos desafios que o futuro impõe.
A implementação do Plano Rodoviário Nacional, a disseminação das Normas Técnicas do IE e
os protocolos quer com a DGVSR, a Polícia Nacional, a ENAPOR e com as Câmaras
Municipais do País em muito contribuirão para o sucesso e a concretização dos desideratos a
que o Instituto de Estradas se propõe desenvolver em 2015.
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