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I

PREÂMBULO

As infraestruturas rodoviárias têm um papel importante a nível económico, social, político e
ecológico de qualquer região ou país.
Economicamente abrem-se novos horizontes para o desenvolvimento, pela circulação rápida de
produtos, possibilitando a exploração de regiões até então encravadas/abandonadas. A ligação de
polos potencialmente mais desenvolvidos através de estradas permite a consolidação da economia
regional. O turismo, atualmente, exige rodovias bem estruturadas, que façam fluir o tráfego.
Social e politicamente, podemos dizer que a abertura de novas estradas possibilita a criação de novos
aglomerados humanos que, futuramente constituirão as células do desenvolvimento nacional e por
outro lado constituem fatores de segurança nacional.
Ecologicamente, a construção de uma estrada deve buscar o equilíbrio ecológico, para que a mesma
não atrapalhe a natureza e nem a natureza atrapalhe o desenvolvimento social.
Assim, o Instituto de Estradas, instituição criada para fazer a gestão, exploração e conservação das
infraestruturas rodoviárias tem contribuído para que os investimentos públicos em estradas realizem
todo seu potencial benéfico à população, intervindo no seu papel de gestor e autoridade rodoviária,
planeando e monitorizando investimentos.
Hoje, as estradas nacionais e municipais somam uma extensão de 1.650 km, sendo 1.113 km
correspondente a estradas nacionais e 537 km de estradas municipais. Uma percentagem importante
da rede de estradas nacionais foi sujeita a um programa amplo de reabilitação e modernização nos
últimos anos, tendo sido construídas, reabilitadas e modernizadas mais de 700 km de estradas.
Em 2017 o Instituto de Estradas, através do seu Plano Anual de Investimento, instrumento muito
importante na materialização dos projetos de empreitadas de manutenção e de reabilitação da rede
rodoviária nacional, continuou trabalhando no sentido de melhorar a qualidade das ações que vem
desenvolvendo no âmbito do setor rodoviário e promover a sua intervenção nas novas áreas ou
matérias que conformam o objeto das suas atribuições.
A continuação da execução dos contratos REMADOR (Reabilitação e Manutenção por Desempenho
e Obrigações de Resultados) nas ilhas de Santiago, Santo Antão, Fogo, S. Nicolau e Maio; os
3
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contratos de manutenção corrente bem como os contratos programas com todas as câmaras
municipais do país foram algumas ações implementadas pelo IE com o objetivo de melhorar o nível
de serviço da rede rodoviária do país.
A realização de algumas obras de urgência nas ilhas de Santo Antão, Santiago e Brava e Fogo
permitiu ao IE recuperar o nível de serviço das estradas objeto de intervenção e aumentar desta forma
o valor patrimonial da rede rodoviária nacional, melhorar a acessibilidade, assegurar uma mobilidade
com qualidade de serviço adequada ao nível de tráfego nas estradas nacionais.
Apesar dos esforços, até a presente data somente 963 km dos 1113 km de estradas nacionais
constituem objeto dos contratos de manutenção corrente, o que representa uma taxa de cobertura de
87% da extensão da rede rodoviária nacional e mais 100 km de estradas coberto por contratos de
manutenção pontual.
No foro da atividade legislativa finalizou-se a elaboração das Normas do IE para melhorar a gestão
rodoviária. Da mesma forma deu-se continuidade às démarches com vista a elaboração da coletânea
de legislação sobre o setor rodoviário.
Da mesma forma, convindo adaptar os Estatutos do Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária
(FAMR) aprovados pelo Decreto Lei n.º 7/2015, de 21 de setembro, ao Regime Geral dos Fundos
Autónomos, aprovados pela Lei n.º 109/VIII/2016, de 28 de janeiro, o FAMR promoveu a alteração
dos seus estatutos aprovado através do o Decreto-lei n.º 9/2017, de 6 de março, de onde entre
algumas transformações constam a alteração dos órgãos de gestão.
No âmbito das atividades administrativas e dos recursos humanos o IE proporcionou algumas ações
de formação dos seus quadros; encetou contatos com a Direção Geral da Administração Pública
(DGAP) no sentido de encontrar soluções com vista a regularização da situação precária do pessoal
do IE pago através do Projeto Fundo Rodoviário. Da mesma forma contratou uma consultora
Individual para atualização de alguns instrumentos legais para melhorar a gestão dos Recursos
Humanos no IE.
Portanto, este relatório tem como principal objetivo fazer uma descrição e análise das atividades
desenvolvidas pelo Instituto de Estradas no decorrer do ano 2017, no que respeita às diferentes áreas
da sua atuação, bem como listar ações importantes de cada sector que fazem parte da sua orgânica.
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II

ÁREA TÉCNICA

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

II.1

BASE DE DADOS IGR

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

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

Figura 2: Pontos de Evacuação Marítima da
registrados no mês de agosto de 2016

população da ilha da Brava na sequência dos abalos sísmicos
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Figura 3: perfil da estrada EN3-SA-10 - troço Chã de Escudela / Tarrafal de Monte Trigo - Programada para
Reabilitação no ano de 2017.

Figura 4: Pontos e trechos de reparação dos estragos provocados pelas chuvas do mês de Setembro de 2016 nas
estradas Nacionais – Ilha de Santo Antão.
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O IGR permite consultar as características estruturais e geométricas de cada estrada; o seu estado de
conservação e de degradação; inventariar a rede rodoviária e o trafego médio diário. Entretanto, com
a aprovação do novo Plano Rodoviário Nacional ocorrido em outubro de 2015, algumas estradas
foram reclassificadas e outras desclassificadas, pelo que torna-se necessário efetuar um novo
levantamento da rede de estradas para se proceder a atualização dos dados na Base de Dados.

Figura 5: Principais componentes do IGR
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II.2

CONCURSOS

Durante o ano de 2017, foram lançados dois (2) concursos para Reabilitação e Manutenção com base
no Desempenho e por Obrigação de Resultados (REMADOR), para as ilhas de Santo Antão e Fogo, e
um (1) concurso para Obras de Urgência na ilha de Santiago.

No caso da ilha de Santo Antão, a empreitada contemplará a Reabilitação da estrada Chã de
Escudela/Tarrafal de Monte Trigo, sendo que a Manutenção, Melhorias e Urgências abrangerá 89%
dos cerca de 216 km de extensão de estradas nacionais dessa ilha.
Para a ilha do Fogo, a Reabilitação será da estrada Campanas de Cima/Piorno, e a Manutenção,
Melhorias e Urgências abrangerá cerca de 156 km dos 168 km das estradas nacionais da ilha,
correspondendo a 93% de cobertura.

As obras de Urgência na ilha de Santiago serão na Estrada EN1-ST-01 (Praia/Tarrafal), mais
concretamente no troço compreendido entre São Lourenço dos Órgãos e São Salvador do Mundo.
De referir que as obras de reabilitação da Estrada Chã de Escudela/Tarrafal de Monte Trigo e de
Urgência na ilha de Santiago serão financiadas pelo Banco Mundial, através de Adenda de Acordo de
Crédito xxx; as obras de reabilitação da estrada Campanas de Cima/Piorno terão financiamento do
Governo de Cabo Verde, enquanto que as componentes de Manutenção, Melhorias e Urgências para
as ilhas de Santo Antão e Fogo terão financiamento do Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária
(FAMR).
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II.3

EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

De acordo com o Decreto-regulamentar nº 7/2015, publicado no Boletim Oficial, I Série nº 55, de 21
de setembro de 2015, que aprova os Estatutos do Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária
(FAMR), os encargos com obras e serviços de manutenção na rede rodoviária do país são analisados
previamente pelo IE e incorporados num Plano Anual de Manutenção Rodoviária (PAMR), com
proposta de hierarquização da intervenção fundamentada em função de critérios técnicos, antes da
sua submissão ao FAMR para aprovação (Artigo 6.º).
As verbas do FAMR provenientes da Taxa de Serviço de Manutenção Rodoviária (TSMR),
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 23 de setembro, estão distribuídas da seguinte forma:
a) 82% para as despesas de investimento em intervenções na rede rodoviária (obras e serviços de
manutenção);
b) 18% para o conjunto das despesas associadas ao funcionamento do FAMR, à participação em
parte dos custos de funcionamento do IE e a outras despesas residuais relacionadas com
custos de arrecadação e de devolução da TSMR, após a restituição (devolução) da taxa aos
abastecedores que provarem ter adquirido combustível não utilizado para circulação na
estrada.
Ainda, de salientar que o valor de 82% adstrito às despesas de investimento em intervenções na rede
rodoviária é assim distribuído:
a) 60% para o financiamento de obras e serviços de manutenção corrente em estradas nacionais;
b) 20% para o financiamento de obras de urgência em estradas nacionais;
c) 20% para o financiamento de obras nas estradas municipais (parcela afeta aos municípios).
O PAMR é um instrumento muito importante na materialização dos projetos de empreitadas de
manutenção e de reabilitação da rede rodoviária nacional. Os critérios para sua elaboração basearamse na necessidade de aumentar o valor patrimonial da rede rodoviária nacional, melhorar a
acessibilidade e assegurar uma mobilidade com qualidade de serviço adequada ao nível de tráfego em
cada uma das estradas da rede nacional.
Este relatório tem como principal objetivo, fazer uma descrição e análise das atividades
desenvolvidas pelo Instituto de Estradas no âmbito do seu PAMR durante o ano de 2017, no que
respeita a sua execução técnica e financeira.

Durante o ano em avaliação o FAMR previu arrecadar, um total de receitas da TSMR correspondente
às despesas de investimento (82%), no valor de cerca de 505.308.000$00 (quinhentos e cinco
milhões, trezentos e oito mil escudos cabo-verdianos).
10
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Este montante destinado ao Plano de Investimento para o ano de 2017 (PI 2017) foi dividido em 3
partes, nomeadamente:
 Parte A: relativa aos custos das obras e serviços de manutenção corrente em estradas
nacionais (60%), ou seja 303.184.800$00 (trezentos e três milhões, cento e oitenta e quatro
mil e oitocentos escudos);
 Parte B: correspondente aos custos das obras de urgência em estradas nacionais (20%), ou
seja 101.061.600$30 (cento e um milhões, sessenta e um mil e seiscentos escudos e trinta
centavos);
 Parte C: respeitante aos custos dos contratos programas com os municípios, para intervir em
estradas municipais (20%), ou seja 101.061.600$30 (cento e um milhões, sessenta e um mil e
seiscentos escudos e trinta centavos).

II.4. EXECUÇÃO TÉCNICA DO PAMR

4.1. PARTE A- CUSTOS DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CORRENTE EM ESTRADAS NACIONAIS:
A Parte A relativa aos custos das obras e serviços de manutenção corrente em estradas nacionais foi
dividida em 5 partes.

4.1.1. Parte A1 – Custos dos serviços de manutenção corrente e obras em estradas
nacionais dos Contratos de Reabilitação e Manutenção com base no Desempenho e
por Obrigação de Resultados (REMADOR)
O Contrato REMADOR inclui quatro categorias de intervenção rodoviária, especificamente:
Trabalhos de Reabilitação, de Melhoria, de Manutenção e de Urgências. Sendo que para cada uma
das categorias de intervenção rodoviária há um montante que deverá ser utilizado durante a sua
vigência, de forma a garantir os Níveis de serviços requeridos para as Estradas Nacionais
contratualizadas.
A Parte A1 corresponde aos custos dos serviços de Manutenção Corrente e das obras de reabilitação
ou de melhorias nas estradas nacionais, incluídas nos contratos REMADOR em curso. São
compromissos assumidos aquando da celebração destes contratos plurianuais datados de 2013 e
2014, nas ilhas de Santiago (Lote 1 e Lote 2), Fogo, Santo Antão, São Nicolau e Maio.
11
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a) Ilha de Santo Antão
Figura 6: Rede rodoviária SA

Na ilha de Santo Antão encontra-se em curso o contrato REMADOR, adjudicado a empresa SCI –
Spencer Construções e Imobiliária, Lda, que teve inicio no dia 10 de fevereiro de 2014, por um
período de 4 anos, num valor global de 286.059.976,00 ECV, incluindo IVA.

O Contrato REMADOR de Santo Antão abrange actualmente 88% da rede de Estradas Nacionais da
Ilha. É de referir que as Estradas Nacionais que não beneficiam de Manutenção Corrente nesta ilha,
são as que não apresentam características para tal. São “caminhos” em terra batida e/ou
empedramento que não permitem assegurar serviços de manutenção. As estradas abrangidas
actualmente pelo contrato são:
 EN1-SA-01 Ponta do Sol - Porto Novo;
 EN1-SA-02 Povoação de Ribeira Grande – Paúl;
 EN1-SA-03 Paúl - Porto Novo;
 EN1-SA-04 Porto Novo – Ponte Sul;
 EN3-SA-01 Ribeira Grande – Xôxô;
 EN3-SA-02 Ribeira Grande - Garça de Cima;
12
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EN3-SA-06
EN3-SA-07
EN3-SA-10
ER-SA-03
EN3-SA-09

Manta Velha – Chã de Igreja (Lombo de Matias);
Selado de Alto Mira - Alto Mira;
Ponte Sul - Tarrafal de Monte Trigo;
Paul - Cabo da Ribeira;
Ponte Sul - Ribeira da Cruz.

A rede de Estradas Nacionais (EN) em Manutenção Corrente, encontra-se em bom estado de
conservação, independente dos estragos causados pelas chuvas excecionais verificadas em setembro
de 2016, cujos Trabalhos de Reparação foram financiados pela União Europeia.
As imagens seguintes ilustram o estado de conservação de algumas EN abrangidas pelo Contrato
REMADOR:

Foto 1- Estrada Nacional EN1-SA-04 – Porto Novo – Ponte Sul

Foto 2 - EN3-SA-01, Ribeira Grande –Xôxô

Figura 3 - EN3-SA-02, Ribeira Grande - Garça
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Quadro 1: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Ilha Classificação

EN 1ª classe

Código

Estrada

P

BH

EN1-SA-02 Paúl - Ponta do Sol

12,855

EN1-SA-03 Porto Novo - Paúl

27,900

19,275

8,587

0,038

9,077

4,725

4,262

0,090

6,278

5,760

EN3-SA-02 Ribeira Grande - Garça de Cima
Boca de Pinhão (Entroncamento EN1-SA02) - Pinhão
Boca de Figueiral (Entroncamento EN3EN3-SA-04
SA-02) - João Afonso
Boca de Ambas as Ribeiras
EN3-SA-05
(Entroncamento EN3-SA-02)- Caibros
Manta Velha (Entroncamento EN3-SAEN 3ª classe EN3-SA-06
02) - Cruzinha da Graça
EN3-SA-03

EN3-SA-07

Selada do Alto Mira (Entroncamento EN3SA-09) - Alto Mira

EN3-SA-08

Esponjeiro (Entroncamento EN1-SA-01) Lagoa

EN3-SA-09 Ponte Sul - Ribeira da Cruz

ER-SA-01
ER-SA-02
ER-SA-03
ER-SA-04

12,794

Mau

Razoável

0,062

Bom

Muito Bom

33,762

0,061

12,794

1,587

26,313

9,077

Circular do Porto Novo (A CONSTRUIR)

EN3-SA-01 Ribeira Grande - Xôxô

EN3-SA-10

33,700

Estado de Conservação (km)
TB

33,762

EN1-SA-05

Santo Antão

Constituição do Pavimento (km)
BB

EN1-SA-01 Porto Novo - Ribeira Grande

EN1-SA-04 Porto Novo - Ponte sul

ER

Extensão (km)

Ponte Sul (Entroncamento EN1-SA-04) Tarrafal de Monte Trigo
Entroncamento EN1-SA-02 - Monte
Joana (A CONSTRUIR)
Ribeira da Cruz - Chã Branquinho
(A CONSTRUIR)
Paúl (Entroncamento EN1-SA-03) - Cabo
da Ribeira
Boca de Curral (Entroncamento EN3-SA02) - Chã de Pedras (Pia de Cima)

ER-SA-05 Sinagoga - Lombo Branco

0,469

0,049

19,808

19,262

0,533

0,013

3,885

3,186

0,227

0,472

3,885

4,087

2,466

0,010

1,611

4,087

2,319

2,319

1,202

1,202

2,319
5,011

3,507

3,819

0,302

3,515

0,026

24,005

23,999

0,006

38,399

26,399

6,975

6,788

5,268

5,268

9,804

0,111

154,035

3,541

9,804
2,005

12,000

12,000

0,076

2,975

26,399

2,000

Betão Betuminoso

P

Pedra

BH

Betão Hidráulico

TB

Terra Batida

2,000

3,038

1,213

27,775

39,310
18%

BB

22,000

5,268

3,038

33,267

3,809

0,278

9,804

3,038

216,290

6,278
19,808

2,000
1%

59,162
27%

115,479
53%
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b) Ilha de São Nicolau
Figura 7: Rede rodoviária SN

Na ilha de São Nicolau, decorrem os serviços de Manutenção e Conservação das Estradas Nacionais,
no âmbito do Contrato REMADOR, celebrado com a Monte Adriano (atualmente Elevolution,
Engenharia, SA) no montante global de 366.467.983,00 ECV.
O Contrato REMADOR nesta ilha, abrange atualmente 100 % da rede de Estradas Nacionais, embora
a estrada EN3-SN-02 Lombinho (Entroncamento EN2-SN-01) – Carriçal, concretamente o troço
Jalungo/Carriçal, carece de intervenção de Reabilitação para se obter um nível de serviço adequado.
Contudo, condicionado financeiramente para este tipo de intervenção, decidiu-se por assegurar a
manutenção (possível) nesse troço, até que se consiga ultrapassar o constrangimento financeiro para
sua reabilitação. As estradas contratualizadas para serviço de Manutenção Corrente nesta ilha, são as
a seguir indicadas:










EN1-SN-01
EN2-SN-01
EN3-SN-01
EN3-SN-02
EN3-SN-03
EN3-SN-04
EN3-SN-05
EN3-SN-06
EN3-SN-07

Ribeira Brava - Tarrafal
Ribeira Brava (Entroncamento EN1-SN-01) - Aeródromo da Preguiça
Tarrafal - Ribeira da Prata
Lombinho (Entroncamento EN2-SN-01) - Carriçal
Aeródromo da Preguiça – Preguiça
Ribeira Brava - Água das Patas
Cachaço (Entroncamento EN1-SN-01) - Monte Gordo
Entroncamento EN1-SN-01 - Entroncamento EN1-SN-01
Ribeira Brava - Entroncamento EN2-SN-01
15
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No tocante a intervenção de terceiros nas Estradas Nacionais, o IE ordenou a empresa CV Telecom a
retirada dos cabos telefónicos que estavam colocados à superfície nas bermas e taludes da Estrada
Nacional Ribeira Brava-Juncalinho; os cabos foram colocados em postes, conferindo alguma estética
à referida estrada e a própria segurança dos cabos que podiam facilmente ser danificados ou
vandalizados a qualquer momento.
Em finais do ano de 2017 o IE deu indicações ao Empreiteiro no sentido de executar Obras de
Melhoria no valor global de 8.648.068,00 ECV (IVA incluído), que consistiram essencialmente em:
 Correcção do pavimento desnivelado e a construção de órgãos de drenagem em 2 pontos da
Estrada Nacional Ribeira Brava-Aeroporto da Preguiça;
 Construção de 2 lombas com sinalização vertical nas proximidades da Escola Secundaria
Corsino de Azevedo, em Tarrafal;
 Revestimento parcial do pavimento (com calçada) e construção de órgãos de drenagem na
Estrada Nacional Ribeira Brava-Juncalinho.

Foto 4 - Obras de Melhorias na Estrada Ribeira Brava / Aeródromo da Preguiça

Foto 5 - Obras de Melhorias na Estrada Nacional Ribeira Brava-Tarrafal
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Quadro 2: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Ilha Classificação

Código

Estrada

EN 1ª classe EN1-SN-01 Ribeira Brava - Tarrafal

São Nicolau

Ribeira Brava (Entroncamento EN1-SNEN 2ª classe EN2-SN-01
01) - Aeródromo da Preguiça
EN3-SN-01 Tarrafal - Ribeira da Prata
Lombinho (Entroncamento EN2-SN-01) EN3-SN-02
Carriçal

EN 3ª classe

ER

Extensão (km)

Constituição do Pavimento (km)
BB

P

25,956

25,682

4,996

4,996

18,604

BH
0,038

0,236

17,956

0,648

36,980

0,023

25,679

0,163

3,009

0,068

2,934

0,007

EN3-SN-04 Ribeira Brava - Água das Patas
Cachaço (Entroncamento EN1-SN-01) EN3-SN-05
Monte Gordo
Entroncamento EN1-SN-01 EN3-SN-06
Entroncamento EN1-SN-01
Ribeira Brava - Entroncamento EN2-SNEN3-SN-07
01
Entroncamento EN1-SN-01 - Covoada
ER-SN-01
(A CONSTRUIR)

3,189

3,180

0,009

1,366

1,070

5,180

102,197
BB
P
BH
TB

0,034

30,803

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

25,956
4,996

EN3-SN-03 Aeródromo da Preguiça - Preguiça

2,917

Estado de Conservação (km)
TB

18,604
11,115

12,194

24,786
3,009
3,189

0,296

1,366

2,883

2,917

5,148

0,011

58,888

1,074

0,021

11,432

5,180

12,194
12%

15,661
15%

43,390
42%

30,952
30%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida

c) Ilha do Maio
Figura 8: Rede rodoviária MA
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Relativamente ao contrato plurianual datado do ano de 2014, celebrado entre o Instituto de Estradas e
a Empresa HFN-Henrique, Fernandes & Neto, S.A., no montante total 48.176.317,00 ECV, que
contempla trabalhos de Reabilitação, Manutenção e Melhorias, denominado de REMADOR, decorre
apenas os trabalhos de manutenção, uma vez que os trabalhos de reabilitação e melhorias foram
executados no primeiro ano do contrato, elevando seu o nível de serviço e incrementando melhorias
respetivamente.
Os serviços de manutenção em curso nas Estradas Nacionais da ilha do Maio, abrange 100% da rede
rodoviária, designadamente:
 EN3-MA-01 Anel do Maio
 EN3-MA-02 Entroncamento EN3-MA-01 - Ribeira Dom João
Nesta ilha em particular, apesar de o contrato ter sido celebrado em 2014, os trabalhos só tiveram
inicio em 2015, pelo que os compromissos com o Empreiteiro no âmbito deste contrato só cessarão
em 2019.
Quadro 3: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Ilha Classificação

Código

Extensão
(km)

Estrada

MAIO

EN3-MA-01 Anel do Maio

45,406

Entroncamento EN3-MA-01 - Ribeira
EN 3ª classe EN3-MA-02
Dom João

Constituição do Pavimento (km)
BB
15,057

3,023

EN3-MA-03 Circular do Porto Inglês (A CONSTRUIR)
SOMA:

BB
P
BH
TB

P

BH

29,673

0,676

2,942

0,081

Estado de Conservação (km)

TB

Mau

0,000

Razoável
22,749

Bom
15,057

Muito Bom
7,600

3,023

0,000

48,429

15,057

32,615

0,757

0,000

0,000
0%

25,772
53%

15,057
31%

7,600
16%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida

Foto 6 - Manutenção corrente Estrada Nacional EN3-MA-01
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Foto 7 - Manutenção corrente EN3-MA-01 | EN3-MA-02

d) Ilha de Santiago
Figura 9: Rede rodoviária ST
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Os serviços de Manutenção Corrente nas estradas nacionais, ao abrigo do contrato REMADOR na
ilha de Santiago Lote 1 (Estradas revestidas em betão betuminoso), celebrado com a Empresa CVC,
Construções, representa um custo contratual de 191.904.518 ECV.
Este contrato abrangia inicialmente 100% das estradas revestidas em betão betuminoso. Actualmente,
com a conclusão das obras da primeira fase do projeto de reabilitação da estrada EN3-ST-20 Achada
Laje/Arribada, que ainda não entrou em Manutenção, o contato passou a ter a cobertura de apenas
97% da rede revestida em betão betuminoso.
As estradas estras que estão contempladas pelo contrato, são as a seguir indicadas:











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

Praia - Tarrafal
Variante Tarrafal
Órgãos (Rotunda EN1-ST-01) - Pedra Badejo (Entroncamento EN1-ST-02)
Cruz Grande (Entroncamento EN1-ST-01) - Calhetona (Entroncamento EN1Rotunda da Caiada (Circular - EN1-ST-06) - Ribeira Grande de Santiago
Circular da Praia
Rotunda EN1-ST-06 - Vale da Custa
Assomada (Entroncamento EN1-ST-01) - Porto Mosquito
Assomada - Porto Rincão
Fundura (Entroncamento EN1-ST-01) - Chão Bom (Entroncamento EN1-ST-

Quanto às estradas nacionais na ilha de Santiago, revestidas em pedra (Lote 2), os serviços de
Manutenção Corrente nessas estradas são assegurados através do contrato REMADOR celebrado
com a Spencer Construção e Imobiliário, no valor total de 132.082.559,00 ECV.
O contrato assinado para o Lote 2, abrange actualmente cerca de 80% das estradas nacionais
revestida em pedra, na ilha de Santiago, nomeadamente:













EN1-ST-01
EN1-ST-02
EN3-ST-02
EN3-ST-05
EN3-ST-08
EN3-ST-09
EN3-ST-10
EN3-ST-09)
EN3-ST-12
EN3-ST-14
EN3-ST-17
EN3-ST-18
EN3-ST-23

Praia - Tarrafal
Variante Tarrafal
Rotunda Trindade (Circular - EN1-ST-06) - Hospital da Trindade
Cidade Velha - Porto Mosquito
Entroncamento EN3-ST-05 - Pico Leão
São Domingos (Entroncamento EM-SD-24) - Monte Tchóta
São Domingos (Entroncamento EN1-ST-01) - Água de Gato (Entroncamento
Entroncamento EN1-ST-01 - Longueira
Nazaré (Entroncamento EN1-ST-02) - Praia Baixo
Entroncamento EN1-ST-01 - Jalalo Ramos
Volta Monte (Entroncamento EN1-ST-01) - Ribeira da Barca
Cabeça Carreira (Entroncamento EN1-ST-01) - Tomba Touro
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EN3-ST-24
EN3-ST-25
EN3-ST-26
01)
EN3-ST-28
EN3-ST-29
ER-ST-03

Entroncamento EN1-ST-02 - Ponta Talho
Boca de Ribeira (Entroncamento EN1-ST-02) - Hortelão
Fundura (Entroncamento EN1-ST-01) - Chão Bom (Entroncamento EN1-STEntroncamento EN1-ST-02 - Ponta Furna
Entroncamento EN1-ST-02 - Biscainhos
Ponta Talho - Igreja

Na ilha de Santiago, este ano o foco principal em relação a execução técnica do contrato foi a poda
das arvores, tapamentos de buracos e limpeza de passagem hidráulicas para além da preocupação na
execução de uma manutenção para manter as estradas em boas condições de circulação.
Foram também executados trabalhos que advieram das consequências de terceiros, pois em algumas
estradas ainda há pessoas que insistem em colocar entulhos na zona de estradas. Por outro lado, por
se estar no período das chuvas, os agricultores intensificam as suas atividades, fazendo recolha de
pastos e preparação do campo para o cultivo de sequeiro, o que tem causado grandes
constrangimento nas vias, uma vez que as pessoas colocam grandes quantidades de restos de arvores,
lenhas e palhas nas bermas de estrada, o que tem levado a intervenções mais frequentes.
No entanto, o maior constrangimento prende-se com os sucessivos trabalhos de abertura de valas para
colocação/passagem de condutas de águas, cabos de energia e de telecomunicações levadas a cabo
pelas respectivas empresas, vazamento de escombros nas bermas e em alguns casos dentro da faixa
de rodagem, construções (por parte de terceiros) dentro da área de servidão rodoviária non
aedificandi (sem a devida autorização), etc. Contudo, é de salientar que durante o ano de 2017,
constatou-se que houve um elevado número de pedidos de autorizações para construções e para
acessos, alguns dos foram mereceram o aval do IE e outros não.
O facto de o número de pedidos terem aumentado significativamente, leva-nos a crer que as pessoas
estão mais sensibilizadas sobre esta questão, pelo que vamos continuar a insistir na sensibilização.

21

Relatório de Atividades 2017
Quadro 4: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Ilha Classificação

Código

Estrada

EN1-ST-01 Praia - Tarrafal

60,961

EN1-ST-02 Variante Tarrafal

57,544

Órgãos (Rotunda EN1-ST-01) - Pedra Badejo
(Entroncamento EN1-ST-02)
Cruz Grande (Entroncamento EN1-ST-01) EN1-ST-04
Calhetona (Entroncamento EN1-ST-02)
Rotunda da Caiada (Circular - EN1-ST-06) EN1-ST-05
Ribeira Grande de Santiago
EN1-ST-03

EN 1ª classe

Extensão
(km)

EN1-ST-06 Circular da Praia

10,055
13,728
6,073
19,045

Constituição do Pavimento (km)
BB

P

57,576

3,385

30,138

BH

27,053

Estado de Conservação (km)
TB

Mau

Razoável

Bom
32,061

1,353

0,353

26,053

Muito Bom
28,900

30,138

10,055

10,055

13,728

13,728
6,073

6,073
18,871

18,871

0,174

EN1-ST-07 Circular da Cidade Velha (A CONSTRUIR)
EN3-ST-01 Rotunda EN1-ST-06 - Vale da Custa
Rotunda Trindade (Circular - EN1-ST-06) Hospital da Trindade
Rotunda Trindade (Entroncamento EN1-ST-06) EN3-ST-03
Lapa Cachorro (Entroncamento EN3-ST-06)
Entroncamento EN3-ST-03 - Entroncamento EN1EN3-ST-04
ST-05
EN3-ST-02

EN3-ST-05 Cidade Velha - Porto Mosquito
Cidade Velha (Entroncamento EN3-ST-05) EN3-ST-06
Santa Ana
Entroncamento EN3-ST-06 - Entroncamento EN3EN3-ST-07
ST-09
EN3-ST-08 Entroncamento EN3-ST-05 - Pico Leão
São Domingos (Entroncamento EM-SD-24) Monte Tchóta
São Domingos (Entroncamento EN1-ST-01) EN3-ST-10
Água de Gato (Entroncamento EN3-ST-09)
Godim (Entroncamento EN1-ST-01) EN3-ST-11
Entroncamento (EN1-ST-03)
EN3-ST-09

EN3-ST-12 Entroncamento EN1-ST-01 - Longueira
João Teves (Entroncamento EN1-ST-01) Entroncamento EN1-ST-03
Nazaré (Entroncamento EN1-ST-02) - Praia
EN3-ST-14
Baixo

Santiago

EN3-ST-13
EN 3ª classe

EN3-ST-15 Entroncamento EN1-ST-02 - Porto Madeira
EN3-ST-16

Milho Branco (Entroncamento EN1-ST-02) Moia Moia

EN3-ST-17 Entroncamento EN1-ST-01 - Jalalo Ramos
Volta Monte (Entroncamento EN1-ST-01) Ribeira da Barca
Assomada (Entroncamento EN1-ST-01) - Boa
EN3-ST-19
Entradinha
Achada Laje (Entroncamento EN1-ST-02) EN3-ST-20
Arribada (Entroncamento EN1-ST-04)
Assomada (Entroncamento EN1-ST-01) - Porto
EN3-ST-21
Mosquito
EN3-ST-18

EN3-ST-22 Assomada - Porto Rincão
EN3-ST-23

Cabeça Carreira (Entroncamento EN1-ST-01) Tomba Touro

EN3-ST-24 Entroncamento EN1-ST-02 - Ponta Talho
Boca de Ribeira (Entroncamento EN1-ST-02) Hortelão
Fundura (Entroncamento EN1-ST-01) - Chão
EN3-ST-26
Bom (Entroncamento EN1-ST-01)
EN3-ST-27 Entroncamento EN1-ST-02 - Achada Moerão
EN3-ST-25

ER

9,257
4,923
8,380
3,173

0,299

4,624

-

-

0,171

8,209

-

-

0,032

3,141

-

-

9,921

9,668

12,352
5,610
13,795

-

10,700
3,316
7,797
6,146
1,809
8,820

-

-

2,922

0,020

6,230

-

4,450

-

3,308

0,008

-

3,316

0,007

6,839

0,951

7,797

0,079

5,832

0,018

1,809

0,019

8,334
4,055

0,035

12,302

6,000

8,722

8,722

15,885

14,671

1,192

6,923

0,023

6,900

3,991

3,991

3,322

3,322

Entroncamento EN3-ST-22 - Entre Picos de Reda
Pedra Badejo (Entroncamento EN1-ST-02) Ribeira dos Picos

6,000

6,302

15,885

0,022
2,000

4,923

3,991
3,322
0,079
0,059

1,000
6,144

0,13

0,107

2,554

6,203

3,203

3,000

5,380

5,380

3,380

2,000

1,500

9,783

1,500

2,416

2,416

11,283

9,783

1,661

1,661

0,737

0,687

2,416

1,661
0,050

0,737

10,000

10,000

7,700

7,700

7,700

41,091

91,207
21%

191,012

192,855

19,071

3,980

6,203

435,085
BB
P
BH
TB

5,018

8,188

4,783

2,317

ER-ST-09

0,877

8,722

2,554

ER-ST-08

6,721

6,302

EN3-ST-29 Entroncamento EN1-ST-02 - Biscainhos
Junco (Entroncamento EN1-ST-01) ER-ST-01
Entroncamento EN1-ST-01
Belém (Entroncamento EN3-ST-08) - Santana
ER-ST-02
(Entroncamento EN3-ST-06)
ER-ST-03 Ponta Talho - Igreja

ER-ST-07

8,820

0,03

8,153

3,980

Biscainho - Mato Brasil
Moerão (Entroncamento EN3-ST-27) - Chão de
Junco
Porto Mosquito - João Bernardo
(A
CONSTRUIR)

6,146

0,467
2,636

4,141

15,209

10,700

0,235

1,764

6,085

ER-ST-06

2,913

0,046

0,027

2,922

9,566

-

3,980

ER-ST-05

0,440

2,688
13,795

2,867

6,144

Ribeirão Chiqueiro - Hospital da Trindade

9,668

12,352

-

-

1,000

0,253

2,688

EN3-ST-28 Entroncamento EN1-ST-02 - Ponta Furna

ER-ST-04

0,253

-

5,018

20,071

8,380
2,173

9,566

6,721
8,188

4,923

12,352

13,355

9,566
2,913

9,257

9,257

10,127

10,000

60,790
14%

91,894
21%

191,020
44%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida
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Foto 8 - Trabalhos de manutenção corrente nos contratos REMADOR na Ilha de Santiago Lote 1

Foto 9 -Trabalhos de manutenção corrente nos contratos REMADOR na Ilha de Santiago Lote 2
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e) Ilha do Fogo
Figura 10: Rede rodoviária FG

O contrato REMADOR na ilha do Fogo, com o valor global inicial de 188.597.854,00 ECV, teve seu
início em Fevereiro de 2014 e terminará em Fevereiro de 2018. Inicialmente abrangia cerca de 29%
da rede viária nacional da ilha, mas em 2017 conseguiu-se dar uma cobertura 100% das Estradas
Nacionais, designadamente:
EN1-FG-01 Anel Principal
EN1-FG-02 São Filipe - Porto Vale dos Cavaleiros
EN2-FG-01 São Filipe - Aeroporto de São Filipe
EN3-FG-01 Anel Superior
EN3-FG-02 São Filipe - Mira-Mira
EN3-FG-03 "Patim (Entroncamento EN1-FG-01) - Monte Grande (Entroncamento EN3-FG-01)
(Entroncamento EN3-FG-01) "
EN3-FG-04 Monte Largo (Entroncamento EN3-FG-01) - Salto (Entroncamento com EN1-FG-01)
EN3-FG-05 Achada Furna (Entroncamento EN3-FG-01) - Chã das Caldeiras
EN3-FG-06 Cisterno (Entroncamento EN3-FG-01) Tongon (Entroncamento EN3-FG-02)
EN3-FG-07 Cova Figueira (Entroncamento EN1-FG-01) - Estância Roque
EN3-FG-08 Corvo (Entroncamento EN1-FG-01) – Relva
EN3-FG-09 Mosteiros Trás (Entroncamento EN1-FG-01) - Pai António
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Na ilha do Fogo, prosseguem os trabalhos de Manutenção Corrente com o empreiteiro Elevolution
Engenharia, envolvendo a limpeza diária de órgãos de drenagens, pavimento, bermas e o corte de
árvores. Procedeu-se igualmente à reposição de bermas em calçada, reposição intensiva de calçada
em zonas sujeitas a intenso tráfego de pesados, designadamente o acesso ao Porto de Vale dos
Cavaleiros. No terceiro Trimestre, e por um período de 2 meses, além dos 35 trabalhadores
envolvidos diariamente na manutenção corrente, foi mobilizada a equipa de intervenção móvel com o
apoio de uma viatura Toyota dyna e de uma retroescavadora na execução dos trabalhos.
É de referir que as intervenções (não autorizadas) de terceiros têm agravado de certo modo a
conservação e segurança das estradas, particularmente a colocação de materiais/escombros nas
bermas, danos provocados por acidentes rodoviários, a extração de agregados nos taludes e a
vandalização de sinais de trânsito.
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do “Projecto Seis Ilhas” (abertura de valas para a colocação de
cabos eléctricos) têm causado alguns constrangimentos e dificuldades de uma forma geral, a
manutenção corrente das estradas, afectando a sua conservação, das estradas afetos a esse projecto.
També a empresa ÁGUABRAVA tem causado alguns constrangimentos com a abertura de valas para
colocação de condutas de água.
Tem-se feito sensibilizações juntos das instituições e particulares no sentido de preservar o
património rodoviário.
Quadro 5: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Constituição do Pavimento (km)
Ilha Classificação

Código

Estrada

EN1-FG-01 Anel Pri nci pal
EN 1ª cl asse

EN1-FG-02 São Fi l i pe - Porto Val e dos Caval ei ros

Extensão (km)
79,653

BB
31,000

2,612

P
48,450

BH

TB

Estado de Conservação (km)
Mau

Razoável

0,203

2,612

Bom
48,653

Muito Bom
31,000

2,612

EN1-FG-03 Ci rcul ar de São Fi l i pe (A CONSTRUIR)

Fogo

EN 2ª cl asse

EN2-FG-01 São Fi l i pe - Aeroporto de São Fi l i pe

1,250

1,250

Anel Superi or (A CONSTRUIR ENTRE
EN3-FG-01
CAMPANAS DE CIMA E MONTE VELHA)

30,688

2,941

EN3-FG-02 São Fi l i pe - Mi ra-Mi ra

EN3-FG-03

EN 3ª cl asse

EN3-FG-04
EN3-FG-05
EN3-FG-06
EN3-FG-07
EN3-FG-08
EN3-FG-09

ER

ER-FG-01

Pa ti m (Entronca me nto EN1-FG-01) Monte Gra nde (Entronca me nto EN3-FG01)
(Entronca me nto EN3-FG-01)

Monte Largo (Entroncamento EN3-FG-01)
- Sal to (Entroncamento com EN1-FG-01)
Achada Furna (Entroncamento EN3-FG01) - Chã das Cal dei ras
Ci sterno (Entroncamento EN3-FG-01)
Tongon (Entroncamento EN3-FG-02)
Cova Fi guei ra (Entroncamento EN1-FG01) - Estânci a Roque
Corvo (Entroncamento EN1-FG-01) Rel va
Mostei ros Trás (Entroncamento EN1-FG01) - Pai Antóni o
Chã das Cal dei ras - Monte Vel ha (A
CONSTRUIR)

27,580

0,167

27,747

10,970

10,900

0,070

10,970

3,140

3,140

2,470

2,470

10,078

8,194

2,941

3,140

2,470
1,884

10,078

4,411

4,411

4,411

4,981

4,981

4,981

3,656

3,600

1,737

1,737

155,646 45,855
29,5%
BB
P
BH
TB

1,250

0,056

109,295 0,496 0,000 0,000
70,2%
0,3% 0,0% 0,0%

3,656
1,737

2,612 105,295
1,7%
67,7%

47,739
30,7%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida
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Foto 10 - Reposição de calçada no pavimento e bermas- Anel Principal (Mosteiros/Cova Figueira) EN1-FG-01
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4.1.2. Parte A2 – Custos dos serviços de manutenção corrente de Estradas Nacionais em
Contratos Simples
A Parte A2 corresponde aos custos de contratos simples de serviços de Manutenção Corrente em
estradas nacionais, ou seja, não REMADOR, em curso. São compromissos assumidos aquando da
celebração destes contratos em 2016 pelo período de 13 meses, nas ilhas de Sal, São Vicente e Boa
Vista.

a) Ilha de São Vicente
Figura 11: Rede rodoviária SV

Em São Vicente encontra-se em curso o contrato de Manutenção Corrente de Estradas Nacionais,
com duração de 13 meses, assinado em novembro de 2016 e com ordem de serviço a 1 de dezembro
de 2016, no valor de 12.500.000,00 incluindo IVA, sendo o montante de 9.402.605,00 afetos aos
Trabalhos de Manutenção e o de 3.097.395,00 destinado aos pequenos Trabalhos de Reabilitação.
O Contrato de Manutenção Corrente de Estradas Nacionais em pauta, alvo de Concurso Restrito foi
adjudicado a empresa SCI – Spencer Construções e Imobiliária, Lda. Entretanto, os trabalhos só
tiveram início a 3 de janeiro de 2017, devido a atrasos na mobilização de mão-de-obra.
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Este contrato de Manutenção Corrente abrange todas Estradas Nacionais da ilha, nomeadamente:
EN1-SV-01 - Mindelo – Aeroporto de Cesária Évora;
EN2-SV-01 - Mindelo – Baía-das-Gatas;
EN2-SV-02 - Mindelo – Calhau;
EN3-SV-01 - Aeroporto – São Pedro;
EN3-SV-02 - Entroncamento EN2-SV-01 – Salamansa;
EN3-SV-03 - Entroncamento EN2-SV-01 – Monte Verde;
EN3-SV-04 - Galé - Morro Branco;
EN3-SV-05 - Calhau (Entroncamento EN2-SV-02) – Baía das Gatas (Entroncamento EN2SV-01).
Quadro 6: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Constituiç ão do P avimento (km)
IlhaClassific aç ão Código

Estrada

EN1-SV-01 Mindelo - Aeroporto Cesária Évora
EN 1ª classe

São Vic ente

EN 2ª classe

EN 3ª classe

8,578

BB

P

BH

Estado de Conservaç ão (km)
TB

Mau

Razoável

8,578

Bom

Muito Bom

8,578

EN1-SV-02 Circular do Mindelo (A CONSTRUIR)
EN2-SV-01 Mindelo - Baía das Gatas

9,456

9,445

0,011

16,391

0,480

15,902

0,009

EN3-SV-01 Aeroporto Cesária Évora - São Pedro

1,841

0,126

1,715

EN3-SV-02 Entroncamento EN2-SV-01 - Salamansa

1,629

EN3-SV-03 Entroncamento EN2-SV-01 - Monte Verde

6,043

Galé (Entroncamento EN1-SV-01) - Morro
EN3-SV-04
Branco

1,777

EN2-SV-02 Mindelo - Calhau

EN3-SV-05
ER

Extensão (km)

ER-SV-01

BB
P
BH
TB

Calhau (Entroncamento EN2-SV-02) - Baía
das Gatas (Entroncamento EN2-SV-01)
Lameirão (Entroncamento EN2-SV-01) Selada de Baleia

9,092

1,609
6,040

0,200

0,800

8,445
0,100

1,841
0,020

1,629

0,003

6,043

1,777

1,777

9,092

5,519

4,788

60,326

29,104

16,291

9,092

30,448

0,043

0,731

5,519

0,731

13,391
22%

2,577
4%

17,123
28%

27,224
45%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida

Foto 11 - Trabalhos manutenção Estrada Nacional EN2-SV-01
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b) Ilha do Sal
Figura 12: Rede rodoviária SL

Dada a necessidade de aprimorar o nível de serviço, a comodidade e a segurança dos utentes nas
estradas nacionais da ilha do Sal, em 2016 foi celebrado contrato de Manutenção Corrente com a
Empresa SIBAFIL,SA, num montante de 11.287.250 ECV, que teve o seu início a 05 de Dezembro
de 2016, por um período de 13 meses.
Este contrato de Manutenção Corrente inclui 100% das Estradas Nacionais da ilha, designadamente:
EN1-SL-01 Espargos - Santa Maria
EN1-SL-02 Espargos - Palmeira
EN3-SL-01 Santa Maria - Ponta do Sinó (Avenida dos Hotéis)
EN3-SL-02 Espargos - Pedra de Lume
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Foto 12 - Trabalhos de manutenção corrente nos Contratos Simples na Ilha do Sal

Não obstante a necessidade de intervenção de reabilitação no troço Espargos/Rotunda de Fátima e
pontualmente na Avenida dos Hotéis, tem-se conseguido manter um nível de serviço aceitável.
Quadro 7: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Ilha Classificação

Estrada

Extensão (km)

Constituição do Pavimento (km)
BB

P

BH

Estado de Conservação (km)
TB

Mau

Razoável

EN1-SL-01 Espargos - Santa Maria

17,322

17,322

13,322

EN1-SL-02 Espargos - Palmeira
Santa Maria - Ponta do Sinó (Avenida
EN3-SL-01
dos Hotéis)
EN 3ª classe
EN3-SL-02 Espargos - Pedra de Lume
Espargos (Entroncamento EN1-SL-02) ER
ER-SL-01
Terra Boa (A CONSTRUIR)

4,511

4,511

4,511

1,707

1,707

1,707

5,894

5,856

0,038

29,434

29,396

0,038

EN 1ª classe
Sal

Código

BB
P
BH
TB

Bom

Muito Bom

4,000

5,894

0,000

0,000

0,000
0%

19,540
66%

4,000
14%

5,894
20%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida
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c) Ilha de Boa Vista
Figura 13: Rede rodoviária BV

Dado a necessidade de aprimorar o nível de serviço, comodidade e a segurança dos utentes nas
Estradas Nacionais da Ilha da Boa Vista, foi celebrado em 2016 um contrato com a Empresa
TECHNOR, LDA, num montante de 15.486.035,00 ECV e por um período de 13 meses, para
assegurar a Manutenção Corrente nas Estradas Nacionais na ilha da Boavista, nomeadamente:
EN1-BV-01
EN3-BV-01
EN3-BV-02
EN3-BV-03
EN3-BV-04
EN3-BV-05

Sal Rei - Rabil
Rabil - Cabeça dos Tarafes (Norte)
Entroncamento EN1-BV-01 - Entroncamento EN3-BV-01
Rabil (Entroncamento EN3-BV-01) - Povoação Velha
Entroncamento EN3-BV-03 - Lacacão
Entroncamento EN3-BV-01 - Estância de Baixo

As Estradas de acesso ao norte da ilha (últimos troços das Estradas EN3-BV-01 e EN3-BV-02), têm
merecido uma atenção particular, por apresentar um mau nível de serviço e várias deficiências. Os
trabalhos de manutenção corrente têm mitigado os defeitos, mas na verdade os problemas são
estruturais, ou seja, as mesmas necessitam de reabilitação.
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De referir que o troço da estrada entre Bufareira e Santinha, não foi contemplada neste contrato
porque apresenta um nível de serviço tão baixo que só será possível assegurar a manutenção da
mesma, após intervenção de reabilitação
Quadro 8: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Constituição do Pavimento (km)
Ilha Classificação

Código

Estrada

Extensão (km)

Sal Rei - Rabil

7,044

Porto de Sal Rei - Sal Rei (A CONSTRUIR)

0,000

BB

P

BH

Estado de Conservação (km)

TB

Mau

Razoável

Bom

7,044

Muito Bom
7,044

EN 1ª classe EN 1ª classe

Boa Vista

EN3-BV-01
EN3-BV-02
EN 3ª classe

EN3-BV-03
EN3-BV-04
EN3-BV-05

BB
P
BH
TB

Rabil - Cabeça dos Tarafes (Norte)

24,273

24,072

0,201

4,000

10,000

16,635

9,011

7,472

0,152

7,472

0,152

9,502

0,050

9,309

7,502

2,000

Entroncamento EN3-BV-03 - Lacacão

11,454

11,454

Entroncamento EN3-BV-01 - Estância de
Baixo
SOMA:

71,482

Entroncamento EN1-BV-01 Entroncamento EN3-BV-01
Rabil (Entroncamento EN3-BV-01) Povoação Velha

2,574

0,143

9,011

11,454
2,574

27,559

10,273

43,427

2,574

0,353

0,143

18,974
27%

14,726 10,273
21%
14%

27,509
38%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida

Foto 13 -Trabalhos de manutenção Estradas Nacionais, ilha da Boa Vista
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4.1.3. Parte A3 – Previsão de Custos de Obras e Manutenção Corrente de Novas
Estradas Nacionais
A Parte A3 corresponde a uma previsão do IE para contratos simples de serviços de manutenção
corrente em estradas nacionais a celebrar durante o ano de 2017. O IE previu celebrar contrato desta
natureza na ilha da Brava, a única ilha sem contrato de manutenção corrente, e aumentar a rede de
estradas neste tipo de serviços de manutenção corrente, uma vez que com os contratos em curso ainda
não é abrangida 100% da rede nacional.
a) Ilha da Brava
Figura 14: Rede rodoviária BR

As condições climatéricas registadas nos últimos anos, afetaram de um modo geral, as Estradas
Nacionais em todo arquipélago. As Estradas Nacionais da Ilha da Brava em particular, não estando
cobertas por um Contrato de Manutenção Corrente nos últimos anos, apresentavam mau estado de
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conservação, com necessidade urgente de intervenções pontuais concretamente no tapamento de
buracos, cortes de vegetação, reperfilamento localizado no pavimento em terra batida, correção no
pavimento devido a deformação transversal e longitudinal, reabilitação de muros de cortina, suporte e
contenção, desobstrução de órgãos de drenagem. Esta situação causava enormes dificuldades na
circulação e conforto dos automobilistas e utentes, com impacto negativo na segurança rodoviária e
com elevados riscos de acidentes.
Em face disso, o IE decidiu excecionalmente recorrer ao Ajuste Direto com a empresa mobilizada na
ilha Fogo e com quem tem em vigor o contrato REMADOR no Fogo, para com carater urgente repor
os níveis de serviço em todas as estradas nacionais da ilha Brava.
Os trabalhos foram orçados no valor de 4.781.700 ECV (Quatro Milhões Setecentos e Oitenta e Um
Mil, Setecentos escudos) incluindo o valor do Imposto.
Quadro 9: Tipo de revestimento EN

Tipo de Revestimento | Estado de Conservação
Constituição do Pavimento (km)

Brava

Ilha Classificação

Código

Estrada

Extensão (km)

P

EN3-BR-01 Furna - Vila Nova Sintra

6,129

EN3-BR-02 Vila Nova Sintra - Nossa Senhora Monte

4,025

4,025

7,575

7,545

4,916

4,916

6,369

6,318

EN 3ª classe EN3-BR-03 Entroncamento EN3-BR-02 Esparadinha
EN3-BR-04

ER

BB

Nossa Senhora do Monte
(Entroncamento ER-BR-02) - Tantum

ER-BR-01 Entroncamento EN3-BR-04 - Cachaço
SOMA:

BB
P
BH
TB

29,014

BH

Estado de Conservação (km)

TB

Mau

Razoável

Bom

6,129

6,129

Muito Bom
6,129

22,804

0,030

0,030

2,025

2,000

2,575

5,000

1,916

3,000

0,051

0,980

1,690

3,699

0,051

0,980
3%

8,206
28%

13,699
47%

6,129
21%

Betão Betuminoso
Pedra
Betão Hidráulico
Terra Batida

Foto 14 -Aluimento na Estrada Nacional Fajã d´Água – Esparadinha, Ilha da Brava
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4.1.4. Parte A4 – Custos de Compromissos Transitados relativos a Obras
A Parte A4 corresponde a compromissos de exercícios anteriores, os quais não foram pagos no
período de realização das obras e que por esse motivo transitaram para o ano de 2017.
a) Ilha de Santiago
Foi assumido o compromisso para o pagamento dos estudos geológicos e geotécnicos efetuados na
Serra Malagueta, bem como a limpeza do talude e remoção do material da derrocada, na ilha de
Santiago, realizada pela empresa CVC, construções na sequência do desmoronamento dos taludes
desta serra, aquando da passagem do Furacão FRED. Depois de se reunir os elementos necessários e
ter completado este dossier, efectuou-se o referido pagamento, no valor de 11.290.202,00 ECV,
incluindo IVA.
b) Ilha do Sal
Na empreitada de reabilitação do 1º troço da estrada Espargos/Santa Maria, na ilha do Sal, transitou
uma dívida de 10.094 escudos, que foi liquidada em 2017 para fechar a empreitada.
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4.1.5. Parte A5 – Previsão de Custos para Obras em Outros Projetos Rodoviários
A Parte A5, corresponde a uma previsão para despesas com obras em outros projetos rodoviários em
2017. Estão compreendidos nesta rúbrica algumas intervenções pontuais de obras de melhorias ou de
reparação em estradas nacionais e municipais, à medida que forem sendo identificadas durante o
exercício de 2017.
Neste sentido, e no âmbito do protocolo assinado com a Direção Geral das Infraestruturas (DGI), foi
pago à empresa de Fiscalização Consul o montante de 1.548.666$00 referente a prestações
complementares de Fiscalização da empreitada de construção da estrada Achada Laje – Saltos Acima
– Arribada.
Ainda dentro desta rúbrica, foi assinado um Contrato Programa com a Câmara Municipal da Praia,
para intervenções na estrada que liga rotunda de Paiol à rotunda de Achada Grande, no valor de
4.404.000,00 ECV. Essas intervenções incluem entre outros trabalhos:
 Substituição de Guardas de Segurança danificadas;
 Reconstrução de órgãos de drenagem superficial;
 Reparação do guarda-corpo da Ponte de Lém Ferreira; etc.
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4.2. PARTE B- CUSTOS DAS OBRAS DE URGÊNCIAS NAS ESTRADAS
NACIONAIS:

A Parte B correspondente aos custos das obras de urgência em estradas nacionais e está dividida em 2
partes (Parte B1 e Parte B2).

4.2.1. Parte B1 – Obras de Urgências nas Estradas Nacionais em Contratos REMADOR
A Parte B1 corresponde aos custos das obras de urgência nas estradas nacionais, incluídas nos
contratos REMADOR em curso. São compromissos assumidos aquando da celebração destes
contratos plurianuais nos anos de 2013 e 2014. Foi integrado, nessa data, em cada um dos contratos
REMADOR um plafond para obras de urgência, caso surgisse a necessidade de intervenção urgente
nas estradas nas ilhas de Santiago (2 lotes), Fogo, Santo Antão, São Nicolau e Maio abrangidas pelo
contrato, que não estivessem integradas nem nas obras de reabilitação, nem nas de melhorias.
a) Ilha de Santo Antão
No mês de novembro foram realizados trabalhos de urgência no âmbito do contrato REMADOR no
valor de 6.592.954,67 escudos, para reparação de aquedutos na EN1-SA-04, EN1-SA-03 e na EN3SA-09 e ainda para reparação do desmoronamento do pavimento na localidade de Paços no
município do Paul (EN1-SA-02).
As fotos seguintes ilustram os trabalhos executados:

Foto 15 –Trabalhos urgência SA
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Foto 16 - Reparações em Paços

Foto 17 - Reparação de Aquedutos
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No último trimestre de 2017 celebrou-se a Adenda n.º 2 ao Contrato O-SA-01/2017, Trabalhos de
Reparação de Estradas Nacionais na ilha de Santo Antão, na sequencia dos danos das chuvas de
setembro de 2016 (Trabalhos de Grande Monta) no valor de 24.314.881.25 escudos, incluindo IVA.
A adenda tem como objetivo a execução de trabalhos de correção torrencial na Ribeira das Patas não
previsto no contrato inicial, mas indispensáveis para preservação da estrutura rodoviária.

b) Ilha de São Nicolau
Antes da época das chuvas identificou-se os pontos mais críticos das Estradas Nacionais e
Municipais da ilha de S. Nicolau, com o objectivo de intervir para mitigar os efeitos das chuvas; após
essa identificação o IE deu Ordem de Serviço ao Empreiteiro para efetuar Obras de Urgência no
valor de 15.068.370,00 EV (IVA incluído). Essas obras foram executadas e concluídas no prazo
estipulado e antes da queda das precipitações que foram, todavia, insignificantes no ano de 2017.
As referidas obras, consistiram essencialmente no seguinte:







Construção de muros e órgãos de drenagem e reparação dos pavimentos na zona de Praia
Branca;
Reparação de pavimentos e reabilitação de muros na Estrada Nacional Ribeira BravaJuncalinho;
Construção de 2 lombas na proximidade da Escola Secundaria Narciso Ramalho na localidade
de Fajã;
Reabilitação da faixa de rodagem na Estrada Nacional de Água das Patas;
Construção duma Passagem Hidráulica na Estada Municipal da localidade de Queimadas;
Construção de órgãos de drenagem na Estrada Nacional Juncalinho-Carriçal e reabilitação do
pavimento em calçada (Zona de Jalungo).

Foto 18 - Os trabalhos de Urgências executados na ilha de São Nicolau

39

Relatório de Atividades 2017

c) Ilha do Maio

Com objetivo de execução de trabalhos de urgência e consequente melhoramento das condições de
circulação nas Estradas Nacionais do Maio, foi assinado um contrato com a empresa, Adrião
Monteiro – Construção civil, Lda. no dia 11 de novembro de 2017, visado pelo Tribunal de Contas
a 31 de outubro de 2017, para a execução dos respetivos trabalhos no valor de 3.200.536,00 ECV.
Os trabalhos de urgência, são referentes aos estragos provocados pelas chuvas do ano 2016 nas
Estradas Nacionais da ilha, onde ficaram determinados sítios parcialmente intransitáveis. De imediato
fez-se pequenas intervenções por forma a assegurar a circulação e posteriormente, com recurso ao
referido contrato fez-se os de trabalhos de reconstrução de muros de suporte da estrada, reparação do
pavimento entre outros trabalhos preventivos, para mitigar os danos em determinados pontos da
estrada, que ficaram fragilizados, suscetíveis a ruínas.

Neste pacote, foi contemplado ainda a execução de um passeio de interligação entre Shell e Liceu de
Maio, numa extensão de 500m, com 3m de largura. Esta obra irá assegurar maior conforto e
segurança aos utentes (alunos) que nela circulam diariamente, bem como, contribuir para a
requalificação urbana da referida zona, uma vez que se encontra localizada dentro do perímetro
urbano da cidade do Porto Inglês.

Foto 19 - Trabalhos de Urgência/Melhoria EN3-MA-01

40

Relatório de Atividades 2017

d) Ilha de Santiago
Para as obras de Urgência em Santiago Lote 1, foram identificados vários pontos críticos, muitos em
consequência das chuvas de 2016, para intervenções.
Atendendo que o saldo disponível do contrato, para trabalhos de urgência era de longe insuficiente
para o conjunto de obras identificados, recorreu-se a uma Adenda ao contrato, no valor de
24730192,00ECV, incluindo IVA para intervenção nas seguintes estradas:
 EN1-ST-01 – Praia / Tarrafal
 EN1-ST-02 – Variante / Calheta
 EN1-ST-03 – Órgãos /Pedra Badejo
 EN3-ST-01 – Praia / São Francisco/Vale da Custa
 EN3-ST-21 – Fonte Lima / João Bernardo / Librão
 EN3-ST-26 Fundura (Entroncamento EN1-ST-01) - Chão Bom (Entroncamento EN1-ST01)
No que se refere as obras de Urgência em Santiago Lote 2, foram programados alguns trabalhos préchuvas com o objetivo de reparar os danos causados pelas chuvas do ano 2016 e prevenir para as
próximas chuvas. Foram feitas intervenções em alguns sítios pontuais que vislumbra depressões
acentuadas e alguns trabalhos preventivos afim de evitar o seu alastramento. Para o efeito, assinou-se
uma Adenda ao contrato inicial no valor de 22.504.771,00 ECV, e abrangeu as estradas a seguir
indicadas:







Calheta – Tarrafal
São Domingos – Monte Tchóta
Boca de Ribeira – Hortelã
Cabeça Carreira – Tomba Touro
Belém – Pico Leão
Pilão Cão – Ponta talho

e) Ilha do Fogo
No dia 4 de janeiro de 2017 verificou-se ao P.K 19+500 na Localidade de Campanas de Baixo,
Estrada Nacional EN1-FG-01 – Anel Principal São Felipe – São Jorge – Campanas – Mosteiros um
aluimento de talude de aproximadamente 97.000m3 numa extensão de 130m, que impossibilitou o
acesso ás localidades de Fontes Aleixo, Saltos, Patim e cortou a inda a ligação entre as Cidades de
São Filipe e Mosteiros pelo anel Principal. No âmbito do contrato REMADOR em curso na Ilha do
Fogo foram mobilizados, de imediato, todos os meios necessários para a remoção do material e
garantir as condições mínimas de circulação. No dia 19 de janeiro foi restabelecida a ligação (de
forma condicionada e provisória) entre as cidades de São Filipe e Mosteiros.
A proposta inicial do Empreiteiro para reposição da situação representava um valor de cerca de
100.000.000,00. Entretanto, após os estudos e as análises de várias soluções por parte do IE, decidiuse por uma solução que viria representar, no final, um valor total de cerca de 45.000.000,00.
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No dia 15 de maio de 2017 foi dado ordem de serviço ao Empreiteiro para remoção os materiais,
execução do muro de contenção. Após a realização desses trabalhos, fez-se uma inspeção técnica ao
local e da analise feita decidiu-se pelo revestimento do pavimento nessa secção da estrada, em Betão
Hidráulico, armado com malha-sol. Todos os trabalhos ficaram concluídos a 31 de janeiro de 2018.

Foto 20 - Aluimento Estrada Nacional EN1-FG-01 – Anel Principal São Felipe – São Jorge – Campanas – Mosteiros
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4.2.2. Parte B2 – Outras Obras de Urgências nas Estradas Nacionais
A parcela B2 corresponde a uma previsão atribuída pelo IE a intervenções rodoviárias de urgência
nas diferentes estradas sob sua jurisdição, caso aconteçam danos provocados por fenómenos da
natureza gravosos ou obras Pré ou Pós Chuvas.
Grande parte das Adendas feitas aos contratos REMADOR da ilha de Santiago para obras de
urgências, foram pagas através desta rúbrica, pois, como já referido anteriormente, dentro desses
contratos já não havia disponibilidade financeira para cobrir a totalidade das obras.
 Ilha da Boa Vista
Por forma a reparar alguns estragos causados pelas chuvas de 2016 nas Estradas Nacionais da ilha da
Boa Vista, procedeu-se a intervenções preventivas “pre-chuvas” de 2017, realizadas durante o mês de
julho, com objetivo de repor os níveis de serviços e mitigar danos maiores em determinados pontos
da estrada, suscetíveis de provocar propagação.
Os trabalhos foram executados pela empresa TECHNOR, Lda, no âmbito do contrato de Manutenção
das Estradas Nacionais, enquadrados nos trabalhos de urgência. Os trabalhos executados representam
um montante global de 1.461.328,50 ECV (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e
vinte oito escudos e cinquenta centavos), através de uma Adenda ao contrato inicial para Manutenção
Corrente nesta ilha.

Foto 21 - Obras de urgência pré-chuvas, ilha da Boa Vista

43

Relatório de Atividades 2017

4.3. PARTE C- CONTRATOS PROGRAMAS
A Parte C respeitante aos custos dos contratos programas com os municípios a celebrar em 2017,
para intervir em estradas municipais (20%), totalizando 101.061.600$30 (cento e um milhões,
sessenta e um mil e seiscentos escudos e trinta centavos), foi repartida pelos 22 concelhos do País.

a) Ilha de Santo Antão
Para a ilha de Santo Antão foram afetados cerca de 15.000.000$00 (quinze milhões de escudos)
distribuídos pelas câmaras de Porto Novo, Paúl e Ribeira Grande.
i) Câmara Municipal do Porto Novo
Com o Município de Porto Novo foi assinado um Contrato Programa no valor de 5.000.000,00 para a
realização de intervenções em Estradas Municipais, designadamente Trabalhos de Manutenção e
Conservação tendo como objetivo assegurar a operacionalidade da rede rodoviária.
Em novembro de 2017, fez-se o desbloqueamento da última tranche, no montante de 2.1166.667,00
escudos, correspondente a 70% do valor contratual.

ii) Câmara Municipal do Paul
Com a Câmara Municipal em titulo foi assinado um Contrato Programa no valor de 4.000.000,00,
com a finalidade a realização de Trabalhos de Manutenção Corrente, nas estradas municipais do
concelho.
Em novembro de 2017 fez-se o desembolso da última parcela, no montante de 2.800.000,00 escudos,
correspondente a 70% do valor contratual.

iii)

Câmara Municipal de Ribeira Grande

Foi assinado um contrato Programa com a Câmara Municipal de Ribeira Grande no valor de
6.000.000,00 escudos, para execução de Trabalhos de Manutenção Corrente nas respetivas estradas
municipais.
No 4.º Trimestre foi executada a última parcela no montante de 4.000.000,00 escudos.

b) Ilha de São Vicente
Ao município de São Vicente foi disponibilizado o montante de 5.000.000,00 tendo em vista a
realização de Trabalhos de Manutenção Corrente, nas estradas municipais. Sendo que durante o 4.º
Trimestre foi executado o montante remanescente no valor de 3.500.000,00 escudos.
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c) Ilha de São Nicolau
Para ilha de S. Nicolau foi alocado o montante de 7.000.000,00.
i) Câmra Municipal da Ribeira Brava
Com esta Câmara foi assinado o Contrato Programa no valor de 4.000.000,00.
Não obstante a imensa dificuldade que o IE enfrentou para que a Câmara consiga executar o
programa, conseguiu executá-lo na totalidade.
i) Câmra Municipal da Ribeira Brava
A Câmra Municipal do Tarrafal de São Nicolau foi contemplada com 3.000.000,00 e conseguiu
executar 100% do programa dentro dos prazos programados.

d) Ilha do Sal
Com a Câmara Municipal do Sal foi assinado um Contrato Programa no valor de 4.000.000,00 ECV
para intervenção em Estradas Municipais, designadamente, Trabalho de Manutenção e Conservação,
assegurando a operacionalidade da rede rodoviária.

e) Ilha da Boa Vista
O Instituto de Estradas assinou um Contrato Programa com a Câmara Municipal da Boa Vista no
valor global de 3.000.000,00 (três milhões de escudos.
Uma vez que as Estradas Municipais na ilha têm pouca extensão, o montante do contrato foi aplicado
na Manutenção Corrente das mesmas e na execução de um passeio artístico na Estrada Nacional
EN1-BV-01, entre o Pk 0+000 a Pk 0+200, dentro do perímetro urbano na cidade de Sal Rei,
permitindo assim, assegurar maior conforto e segurança na mobilidade dos peões (pedestres) na
referida zona.

Foto 22 - Obras contrato programa CM Boa Vista
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f) Ilha do Maio
Com a Câmara Municipal do Maio, foi assinado um Contrato Programa no valor global de
3.000.000,00 (três milhões de escudos). Na primeira metade do ano a executou-se trabalhos de
reabilitação pontual em determinados troços, com objetivo de melhorar o seu nível de serviço e na
segunda metade do ano concentrou-se na execução dos trabalhos de Manutenção Corrente.

g) Ilha de Santiago
Para ilha de Santiago foi alocado um montante total de 49 mil contos para todas as câmaras
municipais da ilha, conforme a distribuição indicada no quadro 1.
Quadro 10: Distribuição dos valores de Contrato Programa com as CM na ilha de Santiago

CONTRATOS PROGRAMAS - CÂMARAS MUNICIPAIS (20% das receitas TSMR afetos a obra em Estradas Municipais)
Ilha

Santiago

Municípios

Valor Contratual Adiantamento 30%

2ª Fatura

3ªFatura

4ª Fatura

5ª Fatura

6ª Fatura

7ª Fatura

Total Pago em 2017

Saldo

700 000,00 700 000,00 700 000,00

700 000,00

700 000,00

Santa Catarina

6 000 000,00

1 800 000,00

700 000,00

6 000 000,00

0,00

S. Domingos

4 500 000,00

1 350 000,00

3 150 000,00

4 500 000,00

0,00

Tarrafal

5 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00 2 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Santa Cruz

5 000 000,00

1 500 000,00

3 500 000,00

5 000 000,00

0,00

Ribeira Grande

5 000 000,00

1 500 000,00

3 500 000,00

5 000 000,00

0,00

São Miguel

5 061 600,00

0,00

480 000,00 480 000,00 974 400,00

5 061 600,00

0,00

S. Lourenço dos Orgãos

4 000 000,00

1 333 333,00

866 667,00

São Salvador do Mundo

4 500 000,00

0,00

Praia

10 000 000,00

3 000 000,00

1 687 200,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00
450 000,00

450 000,00 450 000,00 450 000,00

4 000 000,00

0,00

1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

4 500 000,00

0,00

3 000 000,00 4 000 000,00

10 000 000,00

0,00

49 061 600,00

0,00

TOTAL DOS CUSTOS DOS CONTRATOS PROGRAMAS Ilha de Santiago - MUNICÍPIOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS (PARTE C - 20%)

h) Ilha do Fogo
Para a ilha do Fogo foram afetados 12.000.000$00 (doze milhões de escudos) distribuídos pelas
câmaras de Santa Catarina, Mosteiros e São Filipe.
i) Câmara Municipal de Santa Catarina
Foi assinado um contrato programa com a Camara Municipal de Santa Catarina no valor de 3.000.000
ECV para trabalho de Manutenção e Conservação, assegurando a operacionalidade da rede rodoviária
nesse Município.
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Foto 23 - Reperfilamento do pavimento em calçada, construção de muro de suporte e de contenção

ii) Câmara Municipal dos Mosteiros
Foi assinado um contrato programa com Camara Municipal dos Mosteiros no valor de 4.000.000
ECV para trabalho de Manutenção e Conservação, assegurando a operacionalidade da rede rodoviária
do Município.

iii) Câmara de São Filipe
Tal como em relação às outras câmaras da ilha do Fogo, foi também assinado um contrato programa
com a Câmara Municipal de São Filipe no valor de 5.000.000 ECV para trabalho de Manutenção e
Conservação nas estradas municipais daquele concelho, assegurando a operacionalidade da rede
rodoviária do Município.

i) Ilha da Brava

Foi assinado um contrato programa com a Camara Municipal da Brava no valor de 3.000.000,00 ECV
para intervenção em Estradas Municipais, designadamente, Trabalho de Manutenção e Conservação,
assegurando a operacionalidade da rede rodoviária.
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II.5. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAMR
A Execução Financeira do PAMR encontra-se relatada, detalhadamente, no Capítulo III. –
ATIVIDADES FINANCEIRAS. No entanto, resume-se que no plano de investimentos inicial para o
ano de 2017 foi previsto despesas no valor global de 518.127.000$00 para as estradas nacionais e
municipais. Do montante previsto foi pago pelo FAMR pago o montante global de 454.060.868$00
equivalente a 88% do montante previsto.

O total do montante pago (454.060.868$00), foi distribuído pelas seguintes rúbricas do Plano de
Manutenção Rodoviária:







PARTE A1: 178.084.634$00;
PARTE A2: 30.889.139$00;
PARTE A4: 19.285.745$00;
PARTE A5: 15.960.046$00
PARTE B1: 48.396.910$00
PARTE C: 101.061.600$00
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II.6. PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS RELACIONADOS COM A ÁREA
TÉCNICA
Não obstante os esforços por parte do IE na sensibilização junto das instituições e particulares no
sentido de se preservar o património rodoviário, um pouco por todo país, tem-se verificado
sucessivos trabalhos de abertura de valas para colocação/passagem de condutas de águas, cabos de
energia e de telecomunicações levadas a cabo pelas respetivas empresas, sem a devida autorização
competente, e na maioria desses casos, quando são feitas as reposições, elas não são as mais
adequadas, deixando sempre fragilidades nas estradas.
Constata-se ainda diversas situações de vazamento de escombros e lixos nas bermas e em alguns
casos dentro da faixa de rodagem, com maior enfase na ilha de Santiago, onde também existe maior
número de casos de construções (por parte de terceiros) dentro da área de servidão rodoviária non
aedificandi, sem a devida autorização).
De referir ainda que um pouco por todo o país somos confrontados com situações de extração de
agregados nos taludes e bermas das estradas, vandalização de sinais verticais.
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ACTIVIDADES FINANCEIRAS

III

III.1

ORÇAMENTO
TESOURO

DE

FUNCIONAMENTO

FINANCIADO

PELO

O orçamento de funcionamento (despesas correntes) de 2017 aprovado pelo Tesouro foi de
32.506.251$00, sendo 31.046.263$00 após as deduções de 20% do cativo.
A execução global foi no valor de 27.077.295$00, sendo 20.975.785$00 referente a custos com o
pessoal e 6.101.510$00 referente a aquisição de Bens e Serviços.
O montante executado e pago (27.077.295$00) representa uma taxa de execução orçamental de 87,2%
do orçamento líquido anual (31.046.263$00).
O saldo orçamental é de 5.428.956$00 relativamente ao orçamento bruto e de 3.968.968$00
relativamente ao líquido.

Para colmatar alguns défices, no decorrer de execução orçamental foram feitas as seguintes
transferências inter-rubricas:
 100.000$00 (cem mil escudos) da rubrica 02.02.02.01.00 “Vigilância” para a rubrica
02.02.02.03.00 “Comunicação”;
 100.000$00 (cem mil escudos) da rubrica 02.02.02.01.01 “Limpeza Higiene e Conforto” para
a rubrica 02.02.02.03.00 “Comunicação”;
 60.000$00 (sessenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.00.05 “Água” para a rubrica
02.02.02.03.00 “Comunicação”;
 360.000$00 (trezentos e sessenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.01.03.01 “Assistência
Técnica residente” para a rubrica 02.02.02.09.09 “Outros Serviços”;
 90.000$00 (noventa mil escudos) da rubrica 02.02.01.09.09 “Outros Bens” para a rubrica
03.01.01.02.03.01 “Equipamento Administrativo”.
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Gráfico 3: Despesas de funcionamento financiado pelo Tesouro
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III.2

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO FINANCIADO PELO FAMR

O Orçamento de Funcionamento inicial (despesas correntes) financiado pelo FAMR foi de
12.819.000$00.
Foi transferido para o referido orçamento o montante de 1.120.750$00 da rubrica 02.08.07 “Outras
despesas Residual” para suportar custos com serviços Administrativos e Financeiro do FAMR,
aumentando o plafond orçamental para 13.939.750$00.
O orçamento corrigido líquido do cativo (10%) foi no valor de 13.570.050$00.
A execução global foi no valor de 12.308.794$00 sendo, 6.729.861$00 correspondente a gastos com
pessoal e 5.578.933$00 referente a gastos com aquisição de Bens e Serviços o que representa uma
taxa de aproximadamente 91% do orçamento corrigido líquido.
Do referido montante (12.308.794$00), 11.613.044$00 foi executado pelo IE e 695.750$00 foi
executado por lapso pelo FAMR.

Para corrigir alguns défices em algumas das rubricas, no decorrer de execução orçamental foram
feitas as seguintes transferências inter-rubricas:
 1.680.000$00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil escudos) da rubrica 02.02.02.00.01
“Rendas e Aluguer” para as seguintes rubricas:
 1.412.000. $00 (um milhão, quatrocentos e doze mil escudos) para a rubrica
02.02.02.01.03.01 “Assistência Técnica Residentes”;
 168.000$00 (cento e sessenta e oito mil escudos) para a rubrica 02.02.02.01.01 “Limpeza,
Higiene e Conforto;
 100.000$00 (cem mil escudos) para a rubrica 02.02.02.00.06 “Energia Elétrica”;
 30.600$00 (trinta mil e seiscentos escudos) da rubrica 02.01.01.01.03 “Pessoal Contratado”
para as seguintes rubricas;
 28.000$00 (vinte e oito mil escudos) para a rubrica 02.02.02.01.03.01” Contribuições Para a
Segurança Social”;
 2.600$00 (dois mil e seiscentos escudos) para a rubrica 02.01.02.01.04 “Seguros e Acidente
no Trabalho;
 425.000$00 (quatrocentos e vinte cinco mil escudos) da rubrica 02.08.07 “Outras despesas
Residual” para a rubrica 02.02.02.01.03.01 “Assistência Técnica Residentes”.
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Gráfico 4: Despesas de funcionamento financiado pelo FAMR
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III.3

ORÇAMENTO - RECEITAS PROPRIA

Em 2017 foi aprovado o orçamento da Receita Própria no valor de 2.900.000$00. A taxa de
execução das despesas foi nula por questões burocráticas. O saldo inicial foi no valor de
2.689.328$00.
Em 2017 foi previsto arrecadação de receita própria no valor de 6.800.000$00. Efetivamente foi
arrecadado 3.315.000$00, o que representa uma taxa de aproximadamente 48,7% do valor previsto.
O montante global arrecadado (3.315.000$00) teve as seguintes proveniências:
 975.000$00 proveniente da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo de uma extensão de
6,5km-Águas e Energia – Ilha de Boa Vista;
 960.000$00 - venda de dossier de concurso no âmbito dos trabalhos de Construção da Estrada
Via Estruturante I e Estrada de ligação á Povoação Velha –Ilha de Boa Vista;
 400.000$00 - venda de dossier de concurso no âmbito dos trabalhos de urgência nas estradas
EN1-ST-01 - Praia Tarrafal –Ilha de Santiago;
 420.000$00 - venda de dossier de concurso no âmbito dos Trabalhos de Reabilitação nas
estradas nacionais –Ilha de Santo Antão;
 480.000$00 - venda de dossier de concurso no âmbito dos trabalhos de Construção de estradas
–Ilha de Fogo;
 80.000$00 - venda de dossier de concurso no âmbito de Fiscalização dos trabalhos de
Empreitada da 2ª fase da Via Estruturante –Ilha de Boa Vista.
O saldo final junto ao Tesouro foi no valor de 6.004.328$00
Gráfico 5: Receitas arrecadas
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III.4

COMPROMISSOS TRANSITADOS REFERENTE AOS CONTRATOS
DE EMPREITADA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCIADOS PELO
FAMR – 2016

A semelhança dos anos anteriores, o IE celebrou contratos com o objetivo de assegurar a gestão e
manutenção de estradas nacionais e executar obras de urgência nas estradas não contempladas no
projeto REMADOR.

Para o corrente ano transitou o montante de 2.728.356$00, sendo 2.500.000$00 correspondentes ao
contrato assinado com a empresa Armando Cunha, para empreitada de reparação das faixas de
rodagem na estrada Espargos – Santa Maria Ilha do Sal e 218.262$00 de saldo do contrato celebrado
com a empresa Spencer Construções, no âmbito da Reabilitação da estrada Achada Grande – Palha
Carga e 10.094$00 no âmbito do contrato para a Reabilitação e Asfaltagem da estrada Espargos Santa.

Foi pago 2.510.094$00 a empresa Armando Cunha ficando o remanescente no valor de 218.262$00 da
empresa Spencer Construções.
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III.5

CONTRATOS
CORRENTE

DE

EMPREITADA

PARA

A

MANUTENÇÃO

Em 2016 foram celebrados contratos para a manutenção corrente nas estradas nacionais das ilhas de
São Vicente, Sal e Boavista no valor global de 39.273.285.
Em 2017, foi assinado uma adenda com a empresa Technor Lda. no valor de 1.680.528$00 para
Trabalhos de Urgência nas estradas nacionais da lha de Boavista perfazendo o montante global
contratual em 40.953.810$00.

Quadro 15: Contratos de manutenção corrente

MONTAN
MONTANT
EMPRESA

ILHA

E
CONTRAT
UAL

MONTAN
TE PAGO
EM 2016

TE PAGO
NO 1º 2º
E 3º
TRIMEST
RE

SPENCER
CONSTRUÇ
ÕES

SIBAFIL

S.VICEN 12.500.000,0
TE

SAL

TRIMESTR
E

GLOBAL
PAGO EM
2017

SALDO
CONTRATU
AL

11.287.250,0 868.250,00 5.469.975,0 3.125.700,00 8.595.675,00

1.823.325,00

0

BOAVIS

0

TA

1.680.524,00

TOTAL GERAL

4º

MONTANTE

1.975.143,00

15.486.035,0
TECHNOR

7.661.112,0

E PAGO NO

1.902.206,00 9.563.317,00

0

961.539,00

MONTANT

0

0

1.191.234,0 7.346.446,0
0

0

7.064.225,00 14.410.671,00 1.564.655,00

40.953.813,0 3.021.023,0 20.477.533, 12.092.131,0 32.569.663,00 5.363.123,00
0

0

00

0
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Foi pago o montante de 9.563.317$00 para a manutenção das estradas nacionais da ilha de S. Vicente,
ficando o remanescente no valor de 1.975.143$00 para ser pago no ano seguinte.
Durante o ano de 2017 foi pago o montante de 8.595.675$00 para a manutenção das estradas nacionais
da Ilha do Sal e o remanescente no valor de 1.823.325$00 será pago no ano seguinte.
Em 2017 foi pago a empresa TECHNOR o montante global de 14.410.671$00 sendo, 12.730.143$00
para a manutenção das estradas nacionais da Ilha de Boavista e 1.680.528$00 pata trabalhos de
urgência no âmbito de Adenda ao contrato assinado com a referida empresa (B2).
No âmbito desses contratos foi pago o montante global no valor de 32.569.663$00

57

Relatório de Atividades 2017

III.6

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 e em 2014 foram
assinados para as Ilhas de Santiago e maio.
No âmbito deste mesmo projeto, em 2015, foram assinadas Adendas para a Reabilitação e
Manutenção das estradas Ponto Sul – Campo Redondo – Tarrafal de Monte Trigo, em Santo Antão,
Carriçal, em S. Nicolau, Anel superior do Fogo – Figueira de Pavão – Campanas de Cima, ilha do
Fogo e Pico – Leão – Ponta Talho Igreja, em Santiago.
Em 2017 foram celebradas adendas aos contratos REMADOR no valor global de 68.955.622$00 IVA
incluído sendo:
 Adenda nº2 e nº3 no valor de 2.990.492$00 e 22.504.771$00 respetivamente no âmbito dos
Trabalhos de Urgência nas estradas nacionais da Ilha de Santiago – lote 2;
 Adenda nº 1 e nº 2 no valor de 11.290.201$00 e 24.730.192$00 respetivamente no âmbito dos
trabalhos de urgência nas estradas nacionais da Ilha de Santiago – lote 1 e
 Adenda nº 2 no valor de 4.239.430$00 para execução dos trabalhos de urgência nas estradas
nacionais e municipal da Ilha de Santo Antão.
O montante global contratual no âmbito do projeto REMADOR é no valor de 1.730.095.260$00
sendo, 1.013.747.088$00 financiado pelo FAMR e 716.348.172$00 financiado pelo Banco Mundial

Quadro 16: Contratos REMADOR

MONTANT MONTANT

ILHA

EMPRESA

TIPO DE

MONTANTE

TRABALHO

CONTRATUAL

E PAGO NO E PAGO 4º
1º 2º E 3º

TRIMESTR

TRIMESTR

E

TOTAL
PAGO

E
ELEVOLUTIO MANUTENÇÃO

55.464.880

REMADOR-

N

ADENDA

83.628.000

FOGO

ENGENHARIA

SUBTOTAL

139.092.880

,SA

MELHORIA

41.018.271

27.845.904 13.922.952

41.768.856

27.845.904 13.922.952

41.768.856

0,0

0

0
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URGÊNCIA
REABILITAÇÃ
O

21.381.785

13.439.822

0

13.439.822

0,0

0

0

70.732.917

ADENDA

59.490.208

SUBTOTAL

130.223.125

TOTAL MA

331.716.061

0,0
41.285.726 13.922.952

55.208.678

FISCALIZAÇÃ
O TSRP
NORVIA

12.584.000

0,0

0,0

0,0

O FAMR

4.988.445

0,0

0,0

0,0

TOTAL
NORVIA

17.572.445

0,0

0,0

0,0

349.288.507

41.285.726

13.922.952

55.208.678

FISCALIZAÇÃ

TOTAL REMADOR FOGO
MANUTENÇÃO

74.505.313

ADENDA

10.639.200

TRANSFERÊNC

ELEVOLUTIO
N
REMADOR
S.NICOLAU

ENGENHARIA
,SA

IA

1.835.961

SUBTOTAL

86.980.474

MELHORIA

27.694.117

TRANSFERÊNC

19.370.082

4.605.482

23.975.564

19.370.082

4.605.482

23.975.564

997.701

5.664.901

6.662.602

IA

-1.835.961

SUBTOTAL

25.858.156

997.701

5.664.901

6.662.602

URGÊNCIA

18.757.677

15.984.505

0,0

15.984.505

REABILITAÇÃ

245.510.876

O

0,0

ADENDA

73.960.792

SUBTOTAL

319.471.668

TOTAL MA

451.067.975

0,0

0,0
36.352.288

0,0

0,0

0,0

10.270.383

46.622.671
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FISCALIZAÇÃ
REPÓRTICO

0,0

O

8.780.000

ADENDA

6.146.000

SUBTOTAL

14.926.000

0,0

0,0\

10.270.383

46.622.671

35.021.042

14.124.411

49.145.453

TOTAL REMADOR S.NICOLAU

465.993.975

MANUTENÇÃO

171.043.118

ADENDA

28.182.000

SUBTOTAL

199.225.118

35.021.042

14.124.411

49.145.453

MELHORIA

20.093.352

885.328

0,0

885.328

URGÊNCIA

25.629.319

ADENDA

2.462.310

6.592.955

9.055.264

4.239.430

SUBTOTAL

29.868.749

2.462.310

6.592.955

9.055.264

0,0

0,0

0,0

SPENCER
CONSTRUÇÕ
ES

36.352.288

REABILITAÇÃ
REMADOR-

O

69.294.188

S.ANTÃO

ADENDA

119.400.000

SUBTOTAL

188.694.188

0,0

0,0

0,0

TOTAL SP

437.881.407

38.368.680

20.717.366

59.086.045

FISCALIZAÇÃ

4.666.500$00

TÉCNICA &
CONSULTORI

O

0,0

ADENDA

5.600.000

SUBTOTAL

10.266.500

0,0

0,0

A
TOTAL REMADOR S.ANTÃO

448.147.907

38.368.680

20.717.366

59.086.045

MANUTENÇÃO

15.987.316

0,0

3.387.784

3.387.784

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

REMADOR-

HFN

MAIO

ENGENHARIA

REABILITAÇÃ
O

32.189.001

ADENDACONT PASSA

9.196.591
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HIDRAÚLICA
SUBTOTAL HFN

57.372.908

0,0

3.387.784

3.387.784

3.200.536

0,0

3.200.536

3.200.536

5.455.000

0,0

0,0

0,0

2.538.690

0,0

0,0

0,0

7.993.690

0,0

0,0

0,0

TOTAL REMADOR MAIO

68.567.134

0,0

6.588.320

6.588.320

MANUTENÇÃO

145.955.746

25.918.074

5.759.572

31.677.646

MELHORIA

21.809.806

0,0

0,0

0,0

URGÊNCIA

18.140.503

ADENDA Nº 1

11.290.201

1.705.508

32.020.395

33.725.903

ADENDA Nº 2

24.730.192
1.705.508

32.020.395

33.725.903

0,0

0,0

0,0

27.623.582

37.779.967

65.403.549

13.026.017

7.555.384

ADRIÃO
MONTEIRO-

ADENDA

CONSTRUÇÃ

URGÊNCIA

O CIVIL LDA.
FISCALIZAÇÃ
O

NORVIA

ADENDA
FAMR
SUBTOTAL
NORVIA

CVC –
REMADOR- CONSTRUÇÕ
SANTIAGO

ES DE CABO

-ST-01

VERDE

SUBTOTAL –
URGÊNCIA

54.160.896

REABILITAÇÃ

REMADOR-

SPENCER

SANTIAGO CONSTRUÇÕ
-ST-02

ES

O

5.998.463

TOTAL CVC

227.924.911

MANUTENÇÃO

66.551.314

ADENDA

12.595.005
79.146.319

13.026.017

7.555.384

20.581.401
20.581.401
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MELHORIA

30.753.215

TRANSFERÊNC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.011.275

0,0

5.011.275

IA DE
URGÊNCIA

12.786.775

SUBTOTAL

43.539.990

URGÊNCIA

24.799.845

TRANSFERÊNC
IA PARA
MELHORIA

-12.786.775

ADENDA Nº2

2.990.492

SUBTOTAL

15.003.562

5.011.275

0,0

5.011.275

ADENDA Nº3

22.504.771

0,0

8.875.501

8.875.501

0,0

0,0

0,0

18.037.292

16.430.885

34.468.177

161.667.568 105.712.873

267.380.441

REABILITAÇÃ

TOTAL GERAL

O

9.978.185

TOTAL SC

170.172.827

1.730.095.260

No âmbito dos contratos REMADOR o FAMR pagou o montante global de 267.380.441$00.
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III.7

CONTRATOS PROGRAMA

Em 2016 foram assinados contratos programa com diferentes Câmaras Municipais no valor de
39.588.125$00 e transitou para o ano de 2017, uma dívida no valor de 5.485.450$00 conforme o
quadro a seguir apresentado, que foi pago no ano de 2017.
Quadro 17: Contratos programas 2017

CÂMARAS

Câmara Municipal de Santa CatarinaSantiago
Câmara Municipal de S. Domingos
Câmara Municipal de Tarrafal Santiago
Câmara Municipal de Ribeira Grande Santiago
Câmara Municipal de S. Salvador do
Mundo
Câmara Municipal de Santa Catarina Fogo
TOTAL

MONTANT MONTAN
MONTAN
E PAGO NO TE PAGO
SALDO
TE
1º
NO 3º
TRANSITADO
GLOBAL
TRIMESTR TRIMEST
PAGO
E
RE
1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

500.000

0

500.000

500.000

1.485.000

0

1.485.000

1.485.000

1.000.450

0

1.000.450

1.000.450

500.000

500.000

0,0

500.000

5.485.450

500.000

4.985.450

5.485.450

Em 2017 foram assinados contratos programa com todas as Câmaras Municipais do país no valor de
105.465.600$00 conforme o quadro 18.

Embora o IE empenhou-se para a celebração dos contratos programa, o mesmo não pode ser relatado
para as Câmaras Municipais (CM), tendo em conta a morosidade das CM para a celebração dos
contratos. Além disso, há que se reconsiderar a eficácia do presente modelo de contrato programa,
pois as CM tiveram inúmeros constrangimentos para a concretização do objeto do contrato.
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Quadro 18: Contratos Programas 2017

CÂMARAS

MONTANTE
CONTRATUAL

MONTANTE PAGO
EM 2017

SALDO
CONTRATUAL

Câmara Municipal da Ribeira
Grande de S. Antão

6.000.000.00

6.000.000.00

0,0

Câmara Municipal do Paul

4.000.000.00

4.000.000.00

0,0

5.000.000.00

5.000.000.00

0,0

5.000.000.00

5.000.000.00

0,0

Câmara Municipal do Tarrafal
do S. Nicolau
Câmara Municipal de Ribeira
Brava - S. Nicolau

3.000.000.00

3.000.000.00

0,0

4.000.000.00

4.000.000.00

0,0

Câmara Municipal do Sal

4.000.000.00

4.000.000.00

0,0

Câmara Municipal de Boa Vista

3.000.000.00

3.000.000.00

0,0

Câmara Municipal do Maio

3.000.000.00

3.000.000.00

0,0

Câmara Municipal de S. Miguel
Câmara Municipal de S.
Lourenço dos Órgãos
Câmara Municipal de Santa
Catarina de Santiago
Câmara Municipal de Ribeira
Grande de Santiago

5.061.600.00

5.061.600.00

0,0

4.000.000.00

4.000.000.00

0,0

6.000.000.00

6.000.000.00

0,0

5.000.000.00

5.000.000.00

0,0

4.500.000.00

4.500.000.00

0,0

5.000.000.00

5.000.000.00

0,0

4.500.000.00

4.500.000.00

0,0

10.000.000.00

10.000.000.00

0,0

4.404.000.00

4.404.000.00

0,0

5.000.000.00

5.000.000.00

0,0

5.000.000.00

5.000.000.00

0,0

3.000.000.00

3.000.000.00

0,0

Câmara Municipal do P. Novo
Câmara Municipal de S. Vicente

Câmara Municipal de S.
Salvador do Mundo
Câmara Municipal de Santa
Cruz
Câmara Municipal de S.
Domingos
Câmara Municipal da Praia
Câmara Municipal da Praia
Câmara Municipal de Tarrafal e
Santiago
Câmara Municipal de S. Filipe
do Fogo
Câmara Municipal de Santa
Catrina do Fogo
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Câmara Municipal dos
Mosteiros
Câmara Municipal da Brava

4.000.000.00

4.000.000.00

0,0

3.000.000.00

3.000.000.00

0,0

105.465.600.00

105.465.600.00

0,0

Total
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III.8

OUTRAS INTERVENÇÕES RODOVIÁRIAS

No âmbito do protocolo assinado com a DGI, foi pago à empresa Consul o montante de 1.548.666$00
para a fiscalização da empreitada de construção da estrada Achada Laje – Saltos Acima – Arribada. O
montante foi reputado nas verbas previstas no PI – 2017 para as Intervenções Pontuais(A5).

No âmbito da parceria entre a Direção Geral das Infraestruturas(DGI) e o Instituto de Estradas foi
assinado um protocolo com a empresa Técnica Lda. por um período de quatro meses e meio no valor
de 776.250$00 para Fiscalização das Obras de acesso à localidade de Chã de Pedras – Ribeira GrandeIlha de santo Antão (A5).

Na sequencia do protocolo com a DGI foi assinado um contrato com a empresa Empreitel Figueiredo
SA no valor de 4.600.000$00 para reforço da sinalização vertical e horizontal de Achada laje/Saltos
Acima/Arribada (A5).

Na sequência dos danos causados pelas chuvas de setembro de 2016 nas estradas nacionais - Ilha de
Santo Antão foi assinado uma adenda ao contrato de empreitada

para os trabalhos de reparação

(Grande Monta) no valor de 24.314.881$00(B2).
Foi celebrado um contrato com a empresa Elevolution –Engenharia Sucursal no valor de
4.781.700$00(B2) para execução dos trabalhos de urgência nas estradas nacionais da Ilha Brava.

No âmbito da Monitorização da integridade estrutural e durabilidade da Ponte da Ribeira D`Água, na
Ilha de Boavista foi celebrado um contrato entre o Ministério das Infraestruturas do Ordenamento do
Território e Habitação e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, IP (LNEC) no valor de 42.000
euros correspondente a 4.631.130 ECV(A5). O montante foi pago através do FAMR:

No plano de investimento inicial para o ano de 2017 foi previsto despesas no valor global de
518.127.000$00 para as estradas nacionais e municipais.
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Durante o ano de 2017 o FAMR pagou o montante global de 454.060.868$00 equivalente a 87,6% do
montante previsto.
De realçar que, do montante global pago (454.060.868$00),
 170.536.704$00 é referente a manutenção Corrente (A1);
 7.547.930$00 referente a obras de melhorias

(A1);

 30.889.139$00 referente a Manutenção corrente das estradas nacionais de S. Vicente, Sal e
Boavista (A2);
 19.285.745$00 referente a compromissos transitados (A4);
 15.960.046$00 referente a intervenções pontuais (A5);
 48.396.910$00 referente a obras de urgência REMADOR (B1);
 60.382.794$00 referente a Intervenções Rodoviária de Urgência(B2) e
 101.061.600$00 referente a contratos programa de 2017 (C).

Por lapso, não foram considerados no plano de investimento inicial, mas concretamente, nos
compromissos transitados o montante de 5.485.450$00 correspondente ao saldo dos contratos
programa de 2016, conforme o quadro III, 2.500.000$00 para a empreitada de reparação das faixas de
rodagem na estrada Espargos – Santa Maria – Ilha do Sal e o remanescente no valor de 10.094$00 no
âmbito do contrato para a Reabilitação e Asfaltagem da estrada Espargos - Santa Maria (ver ponto
5.1), equivalentes ao montante global pago na referida rubrica (7.995.544$00 ).

Gráfico 6: Execução financeira do Projeto de Investimento

67

Relatório de Atividades 2017
Gráfico 7: Montante pago por rúbricas do PAI
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III.9

CONTRATOS DE EMPREITADA FINANCIADO PELO BANCO
MUNDIAL (TSRP)

Em 2016 foi assinado um contrato com a empresa Elevolution, Engenharia, Sucursal CV no valor de
9.715.369$00, no âmbito de obras de urgência para construção de muro de Proteção na Orla Marítima
de Fajã de Água – Ilha da Brava. O referido montante foi pago em 2017.

Foi financiado pelo Banco Mundial e pago através do TSRP o montante de 32.109.129$00 para a
construção das duas Passagem Hidráulicas na estrada entre Cova Figueira e Mosteiros – EN1 –FG-01.
O Banco Mundial financiou Projectos através do TSRP no valor global de 41.824.498$00.
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III.10 CONTRATOS DE EMPREITADA FINANCIADOS PELA UNIÃO
EUROPEIA ATRAVÉS DO TESOURO
Quadro 19: Contratos financiados pela União Europeia

EMPRESA

ILHA

Spencer Construções &

S.

Imobiliária-Grande Monta

Antão

Spencer Construções &
Imobiliária-Adenda nº 1
Grande Monta
Spencer Construções &
Imobiliária-Adenda nº 3 –
REMADOR Santo Antão

MONTANTE

MONTANTE

MONTANTE

CONTRATUAL

PAGO ATÉ 3º

PAGO NO 4º

C/IVA

TRIMESTRE

TRIMESTRE

MONTANTE
GLOBAL PAGO

SALDO
CONTRAT
UAL

190.974.049

159.234.256

31.739.793

190.974.049

0,0

14.756.816

0,0

14.756.816

14.756.816

0,0

49.162.643

49.162.643

0,0

49.162.643

0,0

12.215.795

2.443.159

9.772.636

12.215.795

0,0

13.895.677

7.533.554

6.362.123

13.895.677

0,0

30.000.000

9.000.000

21.000.000

30.000.000.

0,0

S.
Antão

S.
Antão

Luminosa, Construções
Importações e
Representações-Pequena

S.
Antão

Monta GR1
Spencer AndradeConstruções, Sociedade

S.

Unipessoal-Pequena Monta-

Antão

GR2 e GR3
Câmara Municipal do Porto

S.

Novo

Antão

Câmara Municipal de Ribeira

S.

Grande

Antão

15.872.253

4.761.676

11.110.577

15.872.253

TOTAL

326.877.233

232.135.286

94.741.945

326.877.233

0,0

Foi celebrado um contrato com a empresa Spencer Construções& Imobiliaria, denominado Grande
Monta no valor de 166.664.390$00, sendo 190.974.049$00 IVA incluído, para trabalhos de reparação
de estradas nacionais na Ilha de Santo Antão, na sequência dos danos causados pelas chuvas de
setembro de 2016. O montante foi pago na totalidade.
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Em 2017 foi assinado com a empresa Spencer Construções & Imobiliária uma adenda ao contrato nº
004 REMADOR para a Ilha de Santo Antão, no valor de 42.750.127$00 S/ IVA, sendo
49.162.643$00 IVA incluído, também para trabalhos de reparação de estradas nacionais na Ilha de
Santo Antão, na sequência dos danos causados pelas chuvas de setembro de 2016. O montante
(49.162.643$00) foi pago na íntegra.
Também na sequência dos danos causados pelas chuvas de setembro de 2016, foi assinado um
contrato com a empresa Luminosa, Construção e Importações Representações, Lda. denominado
Pequena Monta GR1 no valor de 10.622.430$00, sendo, 12.215.795$00 IVA incluído. O montante foi
pago na totalidade.
No âmbito referido anteriormente foi assinado um contrato de empreitada, denominado Pequena
Monta – GR2 e GR3, com a empresa Spencer Andrade, Construções, Sociedade Unipessoal Lda. no
valor de 12.083.197$00 S/ IVA, sendo 13.895.677$00 IVA incluído. O montante foi pago no decurso
do ano.
Foi celebrado um contrato programa com a Câmara Municipal do Porto Novo no valor 30.000.000$00
para a construção de quatro passagens hidráulicas no Município de Porto Novo e requalificação dos
caminhos municipais. O montante foi pago na totalidade.
Foi celebrado um contrato programa com a Câmara Municipal de Ribeira Grande – Santo Antão no
valor de 15.872.254$00 para construção de três passadeiras aéreas e metálicas na Ribeira da Torre,
três passadeiras aéreas nas localidades de Ribeirinha de Jorge, Boca de Pedrante e Xoxo.
Foi pago o valor total
Foi celebrado com a empresa Spencer Construções& Imobiliaria, uma adenda ao contrato denominado
Grande Monta no valor de 14.756.816$00
No âmbito do Programa de Emergência para Ilha de Santo Antão o Governo financiou o montante
global de 326.877.233$00 com o Donativo da união Europeia através do Tesouro.

Em 2015 foi assinado um contrato de empreitada, com a empresa Armando Cunha para a
Reabilitação e Asfaltagem dos troços de estrada Rotunda de Fátima – Rotunda de Vila Verde e
Rotunda de Vila Verde – Club One, incluindo os Trabalhos de Saneamento do Troço Rotunda de
Vila Verde- Club One - Estrada Espargos Santa Maria – Ilha do Sal no valor global de
146.545.995$00. Desse montante, 63.093.042$00 foi financiado pelo FAMR, 70.000.000$00 foi
financiado pelo Ministério da Economia e Emprego e 13.452.953$00 inicialmente previsto para ser
pago pelo MIOTH o que veio a ser assumido e pago pelo MEE através do Tesouro.

71

Relatório de Atividades 2017

Em 2016 foi celebrado um contrato-programa no mesmo valor (70.000.000$00) com o Ministério da
Economia e Emprego, através do Fundo Social de Sustentabilidade do Turismo para complementar o
contrato assinado inicialmente.
No âmbito do referido contrato transitou para o ano de 2017 uma dívida no valor de 62.463.047$00,
sendo, 10.094. $00 da parte do FAMR.
O MEE pagou o montante global (62.452.953$00) sendo, 28.750.000$00 diretamente do Fundo de
Turismo e 33.702.953$00 através do Tesouro e o FAMR pagou os 10.094$00 conforme referido no
ponto 5.1., concluindo assim o pagamento do contrato em referência.
No âmbito dos contratos de empreitada e dos contratos programa foram pagos o montante global de
885.215.552$00, sendo,454.060.868$00 pago pelo FAMR, 41.824.498$00 pelo Banco Mundial
através do TSRP, 326.877.233$00 pago com o donativo da União Europeia através do Tesouro e
62.452.953$00 pelo Ministério da Economia e Emprego.

Gráfico 8: Investimento global pago em 2017
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11. PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS REFERENTES A ATIVIDADES
FINANCEIRAS
Na área Financeira não há constrangimentos a reportar, a não ser um pequeno lapso cometido pelo
FAMR, que executou despesas no valor de 695.750,00 ECV (seiscentos e noventa e cinco mil e
setecentos e cinquenta escudos cabo-verdianos) no orçamento das Receitas Consignadas ao IE pelo
próprio FAMR.
Este lapso vai ser relatado no relatório da conta de gerência de 2017, de mais, não há nada a reportar.
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IV

IV.1

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CARATERÍSTICA DOS RECURSOS HUMANOS

Durante o ano 2017, a gestão das atividades administrativas e de RH foi feita no sentido de
proporcionar a área administrativa e dos RH boa organização e as melhores condições de trabalho em
termos de gestão, logística, ambientais, psicológicos e de motivação. Mas, também foi feita de forma
a garantir o cumprimento das obrigações profissionais de cada trabalhador e de avaliar o seu
desempenho de forma que o resultado no final de cada ano se traduza em ganhos para o Instituto,
nomeadamente em matéria de prestação de um serviço de qualidade.
Os gráficos a seguir mostram as caraterísticas dos recursos humanos em atividade no período de
referência deste relatório:

Gráfico 9 : Nível de escolaridade por sexo

A análise do nível de escolaridade dos efetivos do IE na sua globalidade, mostra, o alto nível de
escolarização com formação universitária e especializada.
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Gráfico 10: Função por Área/Departamento

Funções áreas /Departamento
12
10
8
6
4
2
0

Área Técnica

Área Administrativa e Financeira

PCD

A análise dos efetivos do IE mostra uma forte presença de categorias profissionais com um elevado
grau de especialização. São técnicos com qualificação e de formação técnica com reflexos evidente,
na prestação de um serviço de qualidade no quadro das competências e atribuições do Instituto. Em
contrapartida os profissionais de apoio representam um número pouco expressivo.
Gráfico 11: Fonte de financiamento das despesas com o pessoal do IE

Fonte de Financiamento das despesas com o
pessoal do IE
12
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8
6
4

2
0

DGT

FAMR
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A Fonte de Financiamento das Despesas com o Pessoal do IE advém da Direção Geral do Tesouro e
do Projeto “Fundo Autónomo”, conforme se ilustra no gráfico acima apresentado. O IE conta neste
momento com 11 (onze) colaboradores pagos através do Orçamento de Funcionamento financiado
pela DGT e 6 (seis) técnicos pagos através do Orçamento de Funcionamento do IE financiado pelo
Projeto de Investimento “Fundo Rodoviário”.

Gráfico 12: Tipo de vínculo do pessoal do IE

O vínculo com o pessoal do IE foi feito mediante contratos de trabalhos; uns por tempo
Indeterminado e outros por tempo determinado. Os contratos por Tempo Indeterminado foram todos
celebrados com os técnicos que recebem através do Orçamento de Funcionamento do IE, financiado
pela Direção Geral do Tesouro e os Contratos por Tempo Determinado com os técnicos contratados
através do Projeto de Investimento “Fundo Rodoviário”. O IE conta ainda com 2 colaboradores que
foram transferidos de outros Serviços do Estado e 3 colaboradores nomeados em comissão de serviço
para exercer os cargos no Conselho Diretivo do IE.
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IV.2

FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

O IE incentivou a formação do seu pessoal e a participação em conferências, workshops, reuniões,
comissões de avaliação, etc, a fim de melhorar o seu desempenho e a qualidade dos seus serviços,
entre as quais:
IV.2.1 FORMAÇÕES DOS TÉCNICOS:
Durante 2017 o pessoal do IE participou em algumas formações, nomeadamente:
a) Formação em Campanhas de Segurança Rodoviária promovida pela DGTR em janeiro de
2017, onde participaram os técnicos Brucelinda Veiga e Domingos Pinto;
b) Formação em contratação pública promovida pela ARAP em janeiro, maio e julho de
2017, onde participaram os técnicos: Pedro Silva, António Tavares, Maria de Lurdes
Sanches, José Salomão, Lenira Costa, Brucelinda Veiga, Célia Correia e Jair Rodrigues;
c) Formação na área financeira, que teve lugar na China em maio de 2017, promovida pela
República Popular da China em que participaram as técnicas Lenira Costa e Lurdes
Sanches;
d) Formação na área de Planeamento e construção de infraestruturas, que teve lugar na
China em agosto de 2017, promovida pela República Popular da China em que participou
o técnico Domingos Pinto;
e) Formação sobre GIRH – Adaptação às alterações Climáticas – Previsão e gestão do risco
de cheias, promovida pela ANAS em setembro de 2017, e que participou o técnico Jair
Rodrigues;
f) Formação em Regime de Acordos Quadros, promovida pela ARAP em outubro de 2017,
em que participaram as técnicas Elisângela Rosário e Lurdes Sanches;
g) Formação em Betão, promovido pelo LEC em outubro de 2017, em que participaram os
técnicos Domingos Pinto, António Tavares e Miriam Veiga;
h) Formação sobre PDNA (Post Desaster Need Assesment) promovida pelo Serviço
Nacional de Proteção Civil e o Escritório da CEDEAO em novembro de 2017, em que
participou o técnico Jair Rodrigues;
i) Formação em inglês, ministrado pelo Sr. Professor Domingos Costa, para o período
compreendido entre novembro de 2017 a março de 2018, em que foram beneficiados os
técnicos: Célia Correia, Lenira Costa, Manuel Carvalho, Nídia Morais e José Eduardo
Tavares;
j) Curso de Recursos Hídricos – Ilhas Vulcânicas, promovido pela UNICV em novembro de
2017, em que participou o colaborador Jair Rodrigues;
k) Formação em Infraestruturas sustentáveis e parcerias público-privadas, promovida pelo
Gabinete MIOTH em novembro de 2017, em que participou a técnica Miriam Veiga;
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IV.2.4 PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS, WORKSHOPS, CONGRESSOS,
ATELIÊS E REUNIÕES
a) Equipa de Trabalho para a Formulação da Estratégica Nacional de Redução de Riscos de
Desastres;
b) Reuniões mensais sobre discussão do calendário elaboração de OE 2018 e receitas
consignadas, promovida pelo Ministério das Finanças, onde participou a técnica Maria de
Lurdes Sanches;
c) Encontro de autoavaliação e apresentação de propostas no âmbito do Protocolo assinado
entre o MAI e os parceiros da segurança rodoviária, promovida pela DGTR em fevereiro
de 2017, onde participou o Vogal do CD, eng.º José Salomão;
d) Reunião com o Conselho Nacional das Infraestruturas e da Habitação, Conselho Nacional
de Ordenamento do Território e Cadastro predial E Comissão Nacional de Habitat III,
promovida pelo Gabinete MIOTH em fevereiro de 2017, em que esteve presente o
Presidente do CD do IE;
e) Encontro com os Hiacistas e taxistas de Santa Catarina, promovida pela Associação de
Hiacistas de Santa Catarina em fevereiro de 2017, em que estive presente o Vogal do CD
do IE, eng.º José Varela;
f) Reunião anual do SSATP (Programa de politicas de transporte em África) realizada em
Marrakech – Marrocos em fevereiro de 2017, em que esteve presente o Presidente do CD
do IE, eng.º Eduardo Lopes;
g) Mesa redonda sobre o Turismo Urbano, Cultural e Náutico que teve lugar em Mindelo
em abril de 2017, promovida pelo Ministério da Economia em que esteve participou a
atécnica Elisângela Rosário;
h) Conferência sobre Proteção de Dados Pessoais Sensíveis, promovida pela CMPD em
abril de 2017, em que participaram das técnicas Elisângela Rosário e Nídia Morais;
i) Atelier de socialização do catálogo de Leis Administrativas por regulamentar ou atualizar
promovida pelo Provedor de Justiça em junho de 2017e, em que esteve presente a técnica
Nídia Morais;
j) Encontro de empresários para a cooperação económica e comercial entre a China e os
Países de língua portuguesa, promovida pela Cabo Verde Trade Invest, em junho de 2017
e, em que esteve presente a técnica Elisângela Rosário;
k) Workshop sobre a semana de celebração do dia da Função Pública Africana, promovida
pela DNAP em junho de 2017, em que esteve presente a técnica Elisângela Rosário;
l) Ateliêr de validação de dados do anuário estatístico de 2016, promovida pelo INE em
julho de 2017, onde participou a colaboradora Brucelinda Veiga;
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IV.3

AVALIAÇÃO DOS TÉCNICOS

Como forma de avaliar o desempenho dos técnicos do IE, a nível do desenvolvimento das tarefas,
comportamentos e atitudes bem com o potencial de desenvolvimento, a instituição realizou em
janeiro de 2017 a avaliação de desempenho individual dos seus técnicos referentes ao ano de 2016.

IV.4

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O IE procedeu a contratação em regime de prestação de serviços de uma engenheira Civil para dar
cobertura a algumas atividades na área Técnica bem como acompanhamento de alguns contratos em
curso no IE.
Da mesma forma o IE assinou contratos de prestação de serviço com a empresa Salavagem e
Incentea, para realizações de serviços de receção, limpeza e Higiene e serviços de informática
respetivamente. Os 2 contratos foram antecedidos de um procedimento de concurso restrito.

IV.5

PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA E
DOS RECURSOS HUMANOS

 Situação precária dos Colaboradores do IE pago pelo FAMR
Considerando que os sucessivos diplomas de execução orçamental têm congelado novas
admissões na Função Pública, o IE, para colmatar o problema de défice de Recursos Humanos e
prosseguir com o seu objetivo de gestor de toda a rede rodoviária do país, tem feito algumas
contratações através do Projeto de Investimento “Fundo Rodoviário”.
Assim, ao IE conta neste momento com 6 (seis) técnicos recrutados por concurso público, com
contratos por tempo determinado, contratados entre 2009 e 2016, pagos no âmbito do Projeto
acima referido.
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O Pagamento das despesas de funcionamento do IE (e que inclui obviamente o pessoal através do
“Projeto Fundo Rodoviário”) sempre esteve assegurado pelo Fundo Autónomo de manutenção
Rodoviária (FAMR), uma vez que estava previsto no anterior estatuto do FAMR, aprovado
através do Decreto Lei n.º 7/2005, de 29 de agosto (ver art.º 4.º).
Sucede que os estatutos do FAMR foram revistos em 2015 e aprovados pelo Decreto-regulamentar
nº 7/2015, de 21 de setembro. Pelo último diploma citado, as despesas de funcionamento do IE
deixaram de fazer parte, pelo menos com uma redação clara, das despesas ilegíveis do FAMR.
Esta situação, pode criar um vazio no regular e adequado funcionamento do Instituto de Estradas,
uma vez que a instituição tem de assumir remunerações dos funcionários suportados pelo Fundo.
Enquanto não existirem outras fontes de financiamento, torna-se imprescindível a utilização das
fontes de receitas do FAMR para que o Instituto de Estradas leve a cabo as atribuições para as
quais foi criado. De referir que desde a data de entrada em vigor do Decreto-regulamentar nº
7/2015, a 22 de setembro, até a presente data, o FAMR continua a financiar as despesas de
funcionamento do IE, de entre as quais despesas com o pessoal, por instruções da então Ministra
da área das Infraestruturas. Mas para 2018 este financiamento não está assegurado por força dos
novos Estatutos do FAMR, conforme referido anteriormente.
Para o efeito, urge resolver essa situação de instabilidade desse pessoal do IE que é pago através
do Projeto “Fundo Rodoviário”, proporcionando-lhe, desta forma, uma situação mais estável a
nível de remuneração, mas também a nível do seu vínculo laboral. Recorde-se que existe pessoal
com mais de 5 anos de contrato a termo que se vem renovando todos os anos.
Assim, em 2017 o IE encetou contatos e encontro com a Direção Nacional de Administração
Pública, no sentido de, em conjunto, encontrar uma solução para resolução deste problema. No
encontro, foi-nos informado de que esta situação vivida pelo IE é semelhante a muitas outras
instituições que possuem colaboradores pagos através de projetos, pelo que a solução a ser
encontrada deve ser conjunta para todas as instituições, pelo que já estavam a trabalhar no sentido
de apresentar o Governo uma proposta de alternativa.
No entanto, qual foi o nosso espanto, após enviarmos à DNAP, o processo individual de todos
esses colaboradores, ter recebido um parecer da DNAP informando que o IE deve elaborar um
contrato de trabalho a termo no âmbito do funcionamento, cessando o vínculo celebrado no
âmbito do Projeto de investimento do Fundo Rodoviário, mediante o comprovativo de existência
de vaga e dotação orçamental.
Perante esta situação, o IE contatou um advogado no sentido de preparar um parecer como
resposta ao parecer da DNAP.
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 Inexistência de um quadro de pessoal no IE e necessidade de adaptação de alguns
instrumentos de gestão do pessoal
Criado através da Resolução n.º 10/2003, de 2 de junho, o Instituto de Estradas, abreviadamente
designado de IE é uma pessoa coletiva de direito público dotado de autonomia administrativa,
financeira e patrimonial.
De acordo com o art.º 20.º do Decreto-regulamentar n.º 2/2003, de 2 de junho, que aprova os
Estatutos do Instituto de Estradas, revogado pelo D. Regulamentar n.3/2016, de 28 de março, o
pessoal do IE está sujeito ao código laboral. O seu estatuto de pessoal e sua respetiva grelha
salarial foram aprovados através da Portaria n.º 5/2005, de 24 de janeiro que aprova o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários e o Regulamento de Avaliação de Desempenho, retificada a
18/04/2005.
No entanto, apesar de terem sido criados esses instrumentos, na altura da criação do IE não se
procedeu a criação do seu quadro de pessoal. Essa situação tem causado alguns constrangimentos
a nível de recrutamento e da própria evolução do pessoal.
De referir que o IE contratou em 2014, ainda no mandato da gestão anterior, uma consultoria para
trabalhar conjunto de instrumentos legais para levar a cabo uma restruturação organizacional e
funcional. Estes instrumentos são essencialmente: Revisão da estrutura organizacional do IE;
Revisão da Estrutura do pessoal (PCCS); Elaboração do Quadro de pessoal; Revisão da Tabela
Salarial e Revisão da Ficha de Avaliação de Desempenho Individual.
Para dar continuidade a este processo, o atual CD do IE contratou em finais de setembro de 2017, a
mesma consultora que elaborou os documentos iniciais, com vista e a atualização e adaptação dos
mesmos por forma a proceder a sua aprovação em sede própria. No entanto, devido a alguns
constrangimentos ocorridos no decorrer do contrato, o processo ainda não avançou.

 Inexistência de um sistema de controlo de assiduidade
A assiduidade e a pontualidade são questões importantes quando se tem por base o aumento da
produtividade e uma melhor gestão e controlo do seu pessoal, para além de incutir maior
responsabilização por parte dos colaboradores. Nesta ótica, o IE deve criar mecanismos no sentido
de encontrar formas para assegurar a sua implementação e o seu cumprimento. Para o efeito,
torna-se necessário instalar um software de controlo de assiduidade que permite a integração com
folhas de salário, e responda aos desafios do IE nesta nova fase.
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 Inexistência de um sistema de controlo de gestão documental
O Instituto de Estradas no desenvolvimento das suas atividades produz imensos documentos
Técnicos, Financeiros, de Gestão, Administrativos, Recursos Humanos enão só.
Para além da produção de documentos, recebe ainda inúmeros documentos do exterior propiciando
desta forma ao IE um leque de documentação grandioso e muito indispensável. Assim, convindo
uma melhor gestão, controlo, proteção e pesquisa da sua documentação interna, torna-se
necessário a aquisição de um software para gestão documental.

 Necessidade de adaptação ou aprovação de um novo regulamento de avaliação de
Desempenho Individual bem como sua respetiva ficha de avaliação;
O regulamento e a ficha de avaliação de desempenho do pessoal necessita ser revisto uma vez que
se encontram desatualizados e desfocados da atual realidade institucional o que tem causado
alguns constrangimentos e ambiguidades na altura da Avaliação de Desempenho Individual.
Torna-se necessário estabelecer alguns princípios e regras por forma a conseguir melhoria
contínua do desempenho do trabalhador, assente na fixação de objetivos individuais claros e
objetivos com reflexos na avaliação individual e gestão do desenvolvimento pessoal, permitindo
desta feita melhores resultados da organização, das equipas de trabalho e dos trabalhadores.

 Necessidade de aprovação de um novo fluxograma para o circuito interno dos documentos;
Tem-se verificado alguns constrangimentos no que concerne ao circuito interno dos documentos. Assim,
por forma a permitir o cumprimento em tempo útil na execução das tarefas de cada colaborador e em caso
de não cumprimento a respetiva responsabilização, torna-se necessário a redefinição dos procedimentos de
tramitação dos documentos internos através da aprovação de um novo fluxograma de circuito interno dos
documentos.

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

ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

No decorrer do ano 2017, o IE continuou a desenvolver ações com vista a dar maior visibilidade à
instituição, o seu papel e atribuições bem como reforçar a cooperação com algumas instituições
internacionais:

V.1

ENCONTROS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS:

Com o objetivo de dar a conhecer o papel do IE como autoridade rodoviária nacional e busca de
parcerias institucionais para uma atuação mais concertada que podem ser traduzidos na celebração de
protocolos e em planos de atuação concreto, o IE participou em alguns encontros com algumas
instituições e empresas, nomeadamente a Direção Geral dos Transportes Rodoviário, Fundo
Autónomo de Manutenção Rodoviária, entre outros.

V.2

DISPONÍBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE WWW.IE.CV

O IE disponibilizou informações no seu site contribuindo por forma a divulgar informações
atualizadas, aumentar a visibilidade do Instituto ao exterior, realçando o seu papel na Sociedade
Cabo-verdiana, mas principalmente servir de elo de ligação entre a Instituição e o público utente das
estradas. Para o próximo ano prevê-se a operacionalização da página do Facebook do IE, ficando
assim, o IE mais próximo dos utentes rodoviários.

V.3

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A convite da DGTR (Direção Geral dos Transportes Rodoviários), o Instituto de Estradas participou
numa feira realizada no dia 29 de novembro na praça de Assomada. O evento teve como objetivo a
comemoração do Dia Nacional sobre a Segurança Rodoviária.
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A participação do IE na referida feira teve como principal objetivo divulgar a instituição, realçar o
seu papel na segurança rodoviária. Assim, na abordagem feita ao público da feira realçou-se a
importância da instituição principalmente no que toca á segurança e circulação rodoviária; os vários
investimentos feitos (obras) no sentido de melhorar a circulação de pessoas e bens e a própria
segurança; o papel do IE como autoridade rodoviária nacional na defesa no património rodoviário,
utentes bem como pessoas que habitam ao redor das estradas; e a importância das servidões e
sensibilização das pessoas para não intervirem do DPRN sem autorização do IE. Foram também
disponibilizados na referida feria alguns brindes para o público nomeadamente: canetas e chaveiros e
foram confecionados alguns panfletos com informações importantes sobre o IE e o FAMR.
Foto 24 - Feira da DGTR
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LEGISLAÇÃO DE SUPORTE

VI

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

VI.1

IMPLEMENTAÇÃO DO EEN

O IE procedeu a implementação dos EEN bem como o diploma que altera alguns dos seus artigos,
particularmente no que se refere aos limites de servidão rodoviária que reduziram consideravelmente.
A implementação do EEN e os seus instrumentos serve como forma disciplinar e regulamentar as
atividades de terceiros nas zonas de domínio público rodoviário nacional, assim como penalizar a má
utilização da mesma. Neste sentido, o IE procedeu a:

VI.1.1 EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EMBARGOS
O Instituto de Estradas (IE) é competente para embargar as obras de qualquer natureza quando
estejam a ser executadas sem a necessária licença, ou autorização; em desconformidade com o
respetivo projeto ou com as condições do licenciamento, da autorização ou da concessão e em
violação das normas legais e regulamentares aplicáveis.
Neste sentido, durante o ano de 2017 foram embargadas 10 obras, visto que, tais obras foram
realizadas nas áreas de servidão Rodoviária sem a prévia autorização por parte de IE:

Ilha de Santo Antão:
1.

Embargo dos trabalhos na Estrada Nacional EN1-SA-03, Porto Novo – Paúl mais
precisamente no trecho Janela - Porto Novo, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento dos
Sistemas de Transporte e Distribuição de Eletricidade em 6 Ilhas, por causa das seguintes
anomalias:




PK 16 +800 a 18+100 - corte no betuminoso defeituoso, com várias fraturas;
PK 18+400 a 18+800 - Má Qualidade na execução/reparação das valetas de betão;
PK 19+200 - Betuminoso danificado.

2. Embargo da construção de um edifício na Estrada Nacional EN1-SA-03, Porto Novo – Paul
(no sentido Paul – Porto Novo);
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3. Embargo da construção de um Posto de Transformação (PT) da ELETRA na Estrada
Nacional EN1-SA-03, Porto Novo – Paul (no sentido Paul – Porto Novo), mais concretamente
no PK 12+100;
4. Embargo dos trabalhos na Estrada Rural ER-SA-03, Paul – Cabo da Ribeira e Estrada
Nacional de terceira classe EN3-SA-01, Porto Novo – Paul, mais concretamente no trecho
Paul – Janela, no âmbito do projeto ORET;
5. Embargo dos trabalhos de abertura de valas na Estrada Rural ER-SA-03, Paul – Cabo da
Ribeira e Estrada Nacional de primeira classe EN1-SA-01, Porto Novo – Ribeira Grande no
âmbito do Projeto de Melhoria do Sistema de Mobilização e Distribuição de água (MCA- II)

Ilha da Boa Vista:
1. Embargo dos trabalhos de abertura de valas por parte da Empresa Águas e Energia da
Boavista na Estrada Nacional de primeira classe EN1-BV- 01- Sal Rei – Rabil;

Ilha de Santiago:
1. Embargo da construção de um edifício na Estrada Nacional de primeira classe EN1-ST-01Praia- Tarrafal, zona de Ribeirão Chiqueiro, mais concretamente no PK3+200.
2. Embargo da construção de um quiosque na Estrada Nacional de terceira classe EN3-ST-21Volta Monte- (Entroncamento EN1-ST-01) – João Bernardo na zona de Longueira, mais
concertamento no PK3+100.
3. Embargo da construção de um edifício na Estrada Nacional de terceira classe EN3-ST-21Assomada -(Entroncamento EN1-ST-01) – João Bernardo na localidade de Engenhos,
Município de Santa Catarina.
4. Embargo dos trabalhos nas Estradas Nacionais de terceira classe EN3-ST-18 Volta Monte
Ribeira da Barca e EN3-ST-26 Ribeira Prata- Chão Bom, no âmbito do projeto de melhoria
do sistema de mobilização e distribuição de água (MCA – II);
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Gráfico 13: N.º embargos por ilhas
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VI.1.2 AUTORIZAÇÕES, LICENCIAMENTOS E COBRANÇA DE TAXA

Faz parte das atribuições do Instituto de Estradas, assegurar a proteção das infraestruturas rodoviárias
e a sua funcionalidade, nomeadamente no que refere a zonas envolventes; autorizar a instalação de
equipamentos ou infraestruturas ao longo da estrada, assim como pronunciar-se sobre a ocupação das
respetivas zonas do domínio publico, promovendo o seu ordenamento e regulamentação e
concedendo, no âmbito da Lei, as autorizações necessárias. No âmbito das licenças/autorizações
emitidas, o IE cobra as respetivas taxas permitidas por Lei.
Assim, durante o ano de 2017, foram emitidas as seguintes autorizações e cobradas as respetivas
taxas:
VI.1.2.1. Autorizações concedidas sujeitas ao pagamento de taxas:
Ilha da Boavista:
1. Autorização n.º 9 – Águas e Energias da Boavista (AEB): abertura de vala e integração de
rede de média tensão entre a zona do Aeroporto Internacional (chaves) e a cidade de Sal Rei
na Estrada Nacional de primeira classe EN1-BV- 01- Sal Rei/ Rabil, por um período de 60
(sessenta) dias, no valor de 975.000.00ECV (Novecentos e setenta e cinco mil escudos)
Ilha de Santiago:
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1. Autorização n.º 8 – CV Telecom: Abertura de uma vala para implementação de projeto fibra
óptica no site CVMovel, na Estrada Nacional EN3-ST-26- Fundura – Chão Bom, mais
concretamente na localidade de Figueira das Naus, num prazo de 30 (trinta) dias, no valor de
75. 000. 00ECV (setenta e cinco mil escudos).

VI.1.2.2. Autorizações concedidas isentos de pagamento de taxas:

Ilha de Santo Antão:
1. Autorização n.º 1- Mocidade Alegre” de Eito Paul: Confeção de andores na Estrada Nacional
EN1-ST-03- Porto-Novo – Paul, na ilha de Santo Antão durante o período carnavalesco 2017;
2. Autorização n.º 2 – Projeto de Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte e Distribuição de
Eletricidade em 6 Ilhas: Instalação do cabo nos 1000 m de vala aberta na Estrada Nacional
EN1-SA-03, no trecho Porto Novo – Janela;
3. Autorização.º 4 - Instalação de um tubo para drenagem de águas pluviais;
4. Autorização n.º 7 - Projeto de Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte e Distribuição de
Eletricidade em 6 Ilhas: Abertura de mais uma frente de trabalho e valas em continuo de 1000
metros de extensão;
5. Autorização n.º 12 - Projeto de Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte e Distribuição
de Eletricidade em 6 Ilhas: Abertura de cerca de 70 metros de vala na berma da Estrada
Nacional EN3-SA-01, entre Ribeira Grande e Xôxô, no prazo máximo de 15 dias;
6. Autorização n.º 14 - Projeto de Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte e Distribuição
de Eletricidade em 6 Ilhas: Implantação do Posto de Transformação que permitirá a
iluminação do segundo túnel no sentido Porto Novo na Estrada Nacional EN1-SA-03;
7. Autorização n.º 15 - Mocidade Alegre” de Eito Paul, Confeção de andores na Estrada
Nacional EN1-ST-03- Porto-Novo – Paul, na ilha de Santo Antão durante o período
carnavalesco 2018;
8. Autorização n.º 16 - Projeto de Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte e Distribuição
de Eletricidade em 6 Ilhas: Abertura de vala na berma da Estrada Nacional EN3-SA-01,
Ribeira Grande – Xôxô ao longo de 295 metros e a execução de travessia na Estrada Nacional
EN1-SA-03, Porto Novo – Paul (trecho Porto Novo – Janela).

Ilha do Sal:
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1. Autorização n.º 6 -Câmara Municipal do Sal: Construção de duas passadeiras/Lombas na
Estrada Nacional EN1-SL-02- Espargos -Palmeira, mais concretamente junto ao Polo
Universitário (8/24) e a Escola Ramiro Alves Figueira (Lomba Branca).
Ilha da Boa Vista:
1. Autorização n.º 13 - Câmara Municipal da Boa vista: Construção de passeios, lombas
redutoras de velocidades/passadeira na Estrada Nacional de primeira classe EN1-BV- 01_Sal
Rei/ Rabil entre os Pk 0+000 e Pk 0+200 na Estrada Nacional de primeira classe, por um
período de 40 (quarenta) dias;

VI.1.2.3. Autorizações concedidas não sujeitos a aplicação das taxas:
Ilha de Santiago:
1. Autorização n. º3 – Carlos Manuel Duarte Tavares: Construção de uma Garagem dentro da
área de servidão rodoviária e o respetivo acesso à garagem, no lote de terreno situado ao lado
da EN3-ST-21- Assomada (Entroncamento EN1-ST-0) João Bernardo), por se tratar de uma
zona consolidada.
2. Autorização n.º 5- Emílio dos Santos Cardoso: Construção de um muro de proteção, no lote
de terreno situado ao lado da EN1-ST-02- Variante Tarrafal.
3. Autorização n.º 10 - Hassan Kamel Ballita: Construção de um armazém na localidade de
Achada Grande Frente, com 652,09 m2, subzona 5, quarteirão 18 lote 001, no alinhamento da
implantação da sede do Sol Atlântico, situado na a Estrada Nacional EN1-ST-06, Circular da
Praia;
4. Autorização n.º 11- Helena Vaz: Construção de um edifico dentro da área de servidão
rodoviária no lote de terreno situado ao lado da Estrada Nacional de primeira classe
Praia/Tarrafal por se tratar de uma zona consolidada.

Gráfico 14: Autorizações com e sem pagamento das taxas
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Gráfico 15: Valor arrecadado das taxas

VI.1.3 ENCONTROS COM ENTIDADES NO ÂMBITO DO EEN
O conhecimento do EEN por parte de entidades públicas e privadas é importante uma vez que facilita
o trabalho do IE no cumprimento das disposições do referido diploma. Sendo assim, o IE promoveu,
sempre que possível, encontros com diversas entidades na procura de soluções para uma melhor
implementação dos EEN.
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VI.2

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL (PRN)

O IE efetuou a implementação do Plano Rodoviário Nacional publicada através do Decreto-Lei n.º
54/2015, de 1 de outubro, onde se adaptou e alterou os conceitos de Nível de Serviço, para fazer face
à tipologia das estradas nacionais cabo-verdianas, analisar a classificação de novas estradas
construídas no País e a necessidade de reclassificar ou desclassificar estradas existentes, face ao
desenvolvimento da envolvente vizinha, do ponto de vista urbanístico, agrícola, económico e
ambiental.
É de suma importância que o IE proceda à atualização do PRN, de modo a incluir as futuras estradas
em construção e as previsões. Também é necessário a reclassificação de determinadas estradas, que
deveriam ser Estradas Municipais.

VI.3

FINALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS NORMAS DO IE

O IE elaborou um conjunto de normas para melhorar a gestão rodoviária. Essas normas definem as
especificações técnicas ou regras de funcionamento associadas à gestão da rede de estradas nacionais,
no que diz respeito as atividades de construção, reabilitação ou manutenção das estradas.
Os projetos de normas tiveram uma aprovação prévia do CD do IE e posteriormente posta em
consulta pública a 06/12/2016, através do site do IE e foi enviado o projeto de normas à algumas
instituições públicas e privadas cujas atribuições estão também relacionadas ao setor rodoviário,
nomeadamente: Laboratório de Engenharia Civil, Direção Geral das Infraestruturas; Inspeção Geral
da Construção e da Imobiliária; Direção Geral de Viação e Segurança Rodoviária; Associação dos
Municípios; Câmaras Municipais; Associação dos empreiteiros de Obras Públicas; Ordem dos
Engenheiros, etc, para recolha de subsídios.
Algumas dessas instituições enviaram os seus subsídios, e foram adotados e introduzidos no
documento os que se acharam pertinentes. O documento foi finalizado, compilado e aprovado pelo
CD do IE em 2017, estando a aguardar neste momento a sua publicação.
A seguir indicam-se as 9 normas do IE:


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



Norma 2: Terminologia Rodoviária;



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



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



Norma 5: Condições de acesso às estradas nacionais:
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Norma 6: Classificação das patologias nos ativos da rede rodoviária;



Norma 7: Tipos de intervenções construtivas rodoviárias



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



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

VI.4

PREPARAÇÃO DUMA COLETÂNEA SOBRE A LEGISLAÇÃO DO
SETOR RODOVIÁRIO

O IE pretende elaborar uma coletânea de legislação sobre o setor rodoviário cujo objetivo é juntar
num único documento todas as legislações referentes ao Instituto de Estradas bem com de outras
instituições relacionadas com o setor rodoviário como forma de facilitar a sua utilização e
manuseamento.
Para o efeito o IE entrou em contato com todas as instituições relacionadas com o setor rodoviário,
nomeadamente: DGTR, Associação de Municípios, Ministério da Administração Interna; Ministério
das Infraestruturas, etc, para efeitos de aquisição dos diplomas. Da mesma forma estabeleceu
contatos com a Imprensa Nacional e acordou com esta instituição uma parceria no sentido de esta
editar e imprimir esta coletânea.
Neste momento está-se a trabalhar na organização dos diplomas e elaboração do seu prefácio.

VI.5 PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOs RELACIONADAS COM A
LEGISLAÇÃO DO SETOR

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

INFORMÁTICA E TICs

No que se refere as atividades informáticas, durante o ano de 2017 fez-se algumas alterações a nível
da infraestrutura de comunicação do IE, que de seguida se realçam os pontos e as suas respetivas
vantagens:


Postos de trabalhos

Para melhorar o nosso sistema e garantir mais fiabilidade no 1º trimestre, foi feito melhorias a
nível de sistema operativos e software, atualizações de todas as maquinas do IE garantindo assim
que todos fiquem no mínimo com o OS Windows 7 e office 2010 mínimo, alguns já com
Windows 10 pro visto que as outras versões anteriores já não esta a ter suporte por parte da
Microsoft.


Servidores

A este nível não teve nenhuma alteração, até então o IE dispõe de um único servidor HP Proliant
ML110 G7, ao qual tem a função de DB e File Sharing.


Backups

Nesta fase também passamos a ter um sistema de backup do nosso servidor, tendo como destino
um disco externo de 1TB, adquirido para este efeito, este backup esta configurado para ser
executado todos os dias a partir de 17:00.


Website IE (www.ie.cv)

Em 2017 no primeiro trimestre foi feito um upgrade do site para uma nova versão da plataforma,
garantido assim uma melhor performance, mais segurança e mais fiabilidade dos acessos.


Comunicação (conectividades)

Devidos as dificuldades que estávamos a ter com o acesso a internet e outros serviços da rede de
estado, optamos por fazer a mudança da nossa conexão que antes era feito por meio de uma linha
dedicada já obsoleta, passamos a ter uma conexão via antena (WiMAX), fornecida pela NOSI.


Algumas melhorias sugeridas no ano 2017

Nas próximas alinhas apresentaremos as principais atividades, que temos definido para este ano de 2017,
atividades estes que vai acarretar de alguns investimentos, mas que também nos apresentara uma grande
melhoria no que desrespeito as normas, seguranças e bom uso dos equipamentos.
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a). Adquirir um programa de controlo de assiduidade que permite um maior controlo aos
funcionários e que permite uma gestão mais eficaz por parte do Departamento dos Recursos
humanos.
b). Trabalhar na organização dos documentos e aquisição de um programa de gestão documental
que permite melhor organização e gestão dos documentos produzidos no IE;
c) adquirir novos equipamentos para substituir os já não estão operacionais devido ao tempo de
vida e para novo pessoal que agora fazem parte do IE como mostra a tabela abaixo.
d) Aquisição dos licenciamentos para o software de backup e outros programas que importantes
no IE.
e). Separar os equipamentos de rede e comunicação dos outros serviços, ou seja, estes passarão a
ficar num espaço isolado com maior segurança.
f) Manutenção do site e atualização permanente das informações disponibilizadas no mesmo.
Pretende-se com estas ações colocar o Instituto de Estradas no patamar que lhe é devido, assumindo as
suas responsabilidades e fornecendo o seu público-alvo toda a informação necessária de forma cómoda e
em tempo real.

Quadro 20:Lista equipamentos informáticos necessários
Tipo

Modelo

Quantidade

UPS

BACK-UPS 650VA 230V

13

outros

APC Smart-UPS 2200VA

1

servidor

HP ProDesk 400 G3 i7

1

Sr. Domingos

HP ProDesk 400 G3 i7

1

Brucelinda

Telefone CP-6921

2

Engº Antonio/ stock

Unified CM Device License For ELD - 10

1

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw

1

sala contabilidade

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw

2

sala técnica

hp officejet 5740

1

Presidente

cabo flexível tel.

cabo espiral rj11

3

todos

Bastidor

Bastidor 32U

1

Sala Informática

PC

Telefone IP

impressoras

Local
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VIII CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações desenvolvidas em 2017 permitiram certamente ao Instituto de Estradas cumprir o seu papel
de definir e promover, em articulação com todas as entidades interessadas, as normas regulamentares
aplicáveis ao setor e os níveis de desempenho da rede rodoviária, assegurando a sua qualidade em
termos de circulação, segurança, conforto, e salvaguarda de valores patrimoniais e ambientais.
Da mesma forma traduziram-se em ganhos e avanços importantes para a instituição contribuindo para
um maior rigor na gestão dos recursos, maior capacidade de resposta face às necessidades de
intervenção e controlo permanente dos resultados tendo em vista a contínua melhoria da qualidade do
serviço prestado aos cidadãos.
A implementação do Plano Rodoviário Nacional, execução dos contratos REMADOR bem como a
aplicação dos Estatutos das Estradas Nacionais permitiram ao IE evoluir, corrigir e otimizar,
adequando a gestão às novas realidades do país e dar seguimento a um modelo de manutenção da
rede que atente às características distintivas de cada Ilha.
Apesar destes avanços, a instituição deve continuar a fazer um esforço tenaz e aprofundado para que
consiga exercitar na plenitude todas as atribuições que lhe foram conferidas e fazer face aos desafios
que o futuro impõe. Esses esforços deverão passar pela criação de um fundo de Urgência para
intervenções rodoviárias.
A implementação na plenitude dos novos Estatutos do IE, das Normas Técnicas do IE, a finalização e
publicação do projeto de decreto-lei que regulamenta as Dimensões e Pesos Máximos para os
veículos autorizados para Circulação com vista à salvaguarda dos pavimentos rodoviários e da sua
vida útil, bem como outros projetos em carteira em muito contribuirão para o sucesso e a
concretização dos desideratos a que o Instituto de Estradas se propõe desenvolver em 2018.
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