
Cabo Verde

Informe Nacional del Progreso en la Implementación del

Marco de Acción de Hyogo

Nombre del punto focal :  Mr. Alberto Carlos Barbosa Fernandes

Organización :  Service National de la Protection Civile (SNPC)

Función :  

Correo electrónico :  acbfernandes@hotmail.com

Teléfono :  +(238) 616412

Fax :  

Otro punto focal alternativo/ algún comentario :  

Periodo del informe :  2007-2009

Fecha de la última actualización :  26 January 2009

Fecha de impresión :  09 Jun 2009

Presentación de informes de idiomas :  Español

Una actualización del HFA Monitor publicado por PrevetionWeb

http://www.preventionweb.net/english/countries/africa/cpv/

Page 1



Page 2



Objetivos estratégicos 1

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Planteamiento del objetivo estratégico:
O Programa do Governo para a VII Legislatura  (2006-2011) estabelece que a segurança dos cidadãos,
a prevenção das catástrofes, a preservação do meio e o equilíbrio ecológico, a protecção dos bens e
infra-estruturas económicas e o normal funcionamento do tecido socio-económico constituem desafios e
objectivos que em grande medida, só serão alcançados com um Sistema de Protecção Civil credível, e
que sirva eficiente e eficazmente os cidadãos caboverdianos e aqueles que nos visitam, enquanto
turistas ou que aqui queiram instalar a sua residência. 

 Assim, o Serviço Nacional de Protecção Civil  (SNPC) de Cabo Verde, criado atraves da Lei de Bases
100/V/99, é o Serviço especializado de Assessoria Técnica e de Coordenação Operacional da
actividade de protecção civil em todo o território nacional e tem por objectivos: Prevenir a ocorrência de
acidentes graves, catástrofes e calamidades; Atenuar os riscos inerentes à ocorrência desses
fenómenos e limitar os seus efeitos; Socorrer e assistir as pessoas em perigo; Contribuir para a
reposição da normalidade, nas zonas atingidas.

O ano de 2009 é para o SNPC o ano de viragem na sua estrutura orgânica e no sistema nacional
respectivo, que o integra. 

Concluído um ciclo em que o sistema respondeu bem às necessidades de uma fase, o  Governo decidiu
 introduzir reformas profundas ao sistema e ao quadro institucional em vigor.

Estas reformas em curso, com o apoio da cooperação portuguesa, poderão resultar na criação de um
Sistema Nacional Integrado de Socorro, integrando os Bombeiros.
Será revista toda a legislação relativa á protecção civil, bombeiros, autarquias, riscos, bem como a que
regula o exercício de funçães de protecção civil pelas Forças Armadas.

O Governo ainda,  atraves do Ministerio da Administração Interna vem trabalhando numa Agenda
Estrategica para a Segurança Interna, como linhas orientadoras e estrategicas, a partir das quais
resultará um Plano Estratégico de Segurança Interna para definição de politicas de  segurança e
protecção de pessoas e bens, a curto médio e longo prazo.

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Os riscos de catástrofes naturais ( quer sejam resultantes das mudanças ao nível do clima, tremores de
terra, maremotos, chuvas torrenciais, inundaçães e tempestades, ou ainda de uma erupção vulcânica),
agravadas pelo aumento dos riscos tecnológicos e o perigo do país ser afectado por desperdícios
biológicos, radioactivos e produtos químicos transportados por via marítima ou terrestre são situaçães
que vêm potenciando ainda mais o agravamento dos riscos colectivos.
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Este quadro reclama esforços e actuação articulados do governo e dos demais órgãos públicos com
competência na matéria e bem assim das entidades privadas, sociedade civil e cidadãos numa postura
de realização permanente.

Assim o Sistema Nacional de Protecção Civil  formado pelos órgãos e serviços do Estado directamente
responsaveis pela execução da politica de protecção civil e pelas entidades públicas e privadas com
dever especial de colaboração na matéria  comporta o Conselho Nacional de Protecção Civil,  o Serviço
Nacional de Proecção Civil, os Centros Operacionais de Protecção Civil e  as Entidades com dever
especial de colaboração.

Os Municipios e as Comunidades  vêm merecendo por parte do Governo uma atenção especial,
sobretudo  no que se refere ao reforço das capacidades locais),  por precisamente constituirem a base
do sistema nacional de protecção civil, assumindo, por esse facto, importancia decisiva. 

O Orçamento do Estado  2009 (investimentos) contempla o Programa “Redução de Riscos de
Catástrofes Naturais e Provocados” que inclui, nomeadamente projectos geofísicos, de vigilância do
vulcão do Fogo, aquisição de ambulâncias e outros equipamentos de emergencia.

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Importante se torna que o país seja dotado de medidas tendentes a minimizar estas situaçães de
perigos, privilegiando acçães de carácter preventiva e de sensibilização dos cabo-verdianos para os
riscos susceptíveis para o país e para as populaçães.

Está em curso o Plano de Acção Estrategico  da Plataforma Nacional para a Redução dos Riscos de
Catastrofes até 2015.

Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con una

sólida base institucional de aplicación

Indicador básico 1

Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del riesgo de

desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
O Governo de Cabo  Verde está altamente engajado no processo de Redução dos Riscos de 
Catastrofes em todo o país,e o lançamento da  Plataforma Nacional para a RRC nos dias 27 e 28 de
Novembro de 2007 e a elaboração do consequente Plano de Acção Estrategico para RRC até 2015,
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são provas mais do que suficientes desse engajamento. A PN RRC identificou os potenciais riscos que
Cabo Verde está sujeito e estabeleceu as responsabilidades concretas a todos os niveis, nacional e
local entre todos os sectores.

Para alem da Lei de Bases de Protecção Civil (Lei 100/V/99 e dos Decretos Regulamentares existentes,
existe uma forte vontade politica do governo na revisão  da legislação actual e na criação de novas leis
relativas aos riscos, introduzindo regulamentos e mecanismos que estimulem o cumprimento e
promovem incentivos para as actividades de redução dos riscos.

Contexto y Limitaciones:
Não obstante todos os constrangimentos e limitaçães experimentados ao longo desses anos, pensamos
que os resultados são animadores. É evidente que muito há ainda por fazer. Mas a vontade de todos
quantos trabalham directa ou indirectamente, para o sistema de protecção civil e a dinâmica do
processo, garantem que, num futuro próximo, os cidadãos poderão usufruir de um adequado sistema de
protecção e segurança, face a acidentes graves, catástrofes ou calamidades, sobretudo com a
anunciada Reforma Institucional (revisão da Lei de Bases de Protecção Civil em vigor).

 A insuficiencia de legislação e de assessoria especialidada para a materialização desses objectivos
bem como a falta de  meios financeiros  vêm condicionado a  implementação da Plataforma Nacional no
país.

Indicador básico 2

Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo de desastres

en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
Neste capitulo, existem compromissos institucionais, mas os ganhos alcançados não são amplos nem
consideráveis. 

O Serviço Nacional de Protecção Civil tem vindo a promover uma forte ligação com as autoridades
internacionais (ISDR, PNUD, CEDEAO, OCHA), para alem das Embaixadas sediadas no país e
instituçães públicas e privadas, com vista à  aquisição de alguns equipamentoe de emergencia e
capacitação do pessoal.

Algumas instituiçães  vêm já implementando as recomendaçães da Plataforma Nacional para redução
dos riscos de catastrofes de acordo com os  respectivos planos de actividades  dos diferentes
ministerios que pertencem. 

Ateliers de formação e sensibilização sobre a integração da questão de Género em matéria de reduçâo 
de riscos, financiado pelo Sistema das Naçães Unidas em Cabo Verde, através do Projecto UNFPA
foram realizados um pouco por todos o país, com destaque para as comunidades locais.

O SNPC no quadro das suas actividades, realizadas em colaboração  com o Sistema das Naçães
Unidas, pretende levar a cabo a elaboração do mapeamento das zonas de risco e vulnerabilidades
relativas ao genero em Cabo Verde. O mapeamento, a cobrir todo o territorio nacional, deverá fornecer
pistas que visem a preparação de um plano de acção para melhoramento das condiçães de vida das
populaçães. Para o efeito foi já lançado um concurso público para  apresentação de candidaturas de
especialistas nesta matéria. 
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Existe um  Plano Estrategico de Recursos Auto já elaborado para aquisição a curto e médio prazo de
meios de combate a incendios e de resposta as  catastrofes  até 2015 e que vem sendo será
apresentado   aos distintos parceiros de Cabo Verde.

Contexto y Limitaciones:
A insuficiencia de meios humanos especializados para a RRC também é uma constatação, daí a
necessidade de planos e programas de capacitação para satisfazer as necessidades actuais e futuras.

Indicador básico 3

Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de autoridad y

de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
Cabo Verde é um país arquipelagico, composto por 10 ilhas. Existem no país 22 Municipios.A
população residente é de 460.000 habitantes. 

O Governo está determinado a promover a participação da comunidade  nas actividades de RRC
mediante a adpoção de politicas especificas  e fomento de acçães concertadas, bem como na
implementação das recomendaçães saídas do Atelier  Nacional para RRC.

De acordo com a legislação actual há uma repartição de responsabilidades em termos de protecção civil
(nacional e municipal). A nível municipal existe um Centro Municipal de Operaçães de Emergencia de
Protecção Civil  (CMOEPC) que é dirigido pelo Presidente da Câmara.

 A gestão estratégica  dos recursos humanos/Agentes de P. Civil (Bombeiros, Policia Nacional, Cruz,
Vermelha, Forças Armadas, Autoridades Maritimas e Portuárias, Serviços de Saúde bem como o
incentivo do Voluntariado), atribuindo - lhes funçães e responsabilidades de acordo com a legislação, e
a  a criação de brigadas locais de protecção civil, tem dado resultados muito positivos.

Contexto y Limitaciones:
A orografia das ilhas e a dispersão das populaçães requerem uma planificação especial em termos  de
recursos humanos e meios materiais.

O Governo de Cabo Verde vem demonstrando  a sua firme determinação politica para promover a
particiapção comunitaria e a integração da RRC nos programas de desenvolvimento, de âmbito local.

Todavia a falta de meios financeiros tem causado alguns constrangimentos.

Indicador básico 4

Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
Cabo Verde já tem a sua Plataforma Nacional para a RRC.
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O Atelier Nacional para Lançamento da Plataforma Nacional para a RRC, foi organizado pelo Serviço
Nacional de Protecção Civil  nos dias 27 e 28 de Novembro de 2007, e contou com o apoio financeiro
do Sistema das Naçães Unidas em Cabo Verde e teve como objectivo identificar, avaliar e investigar os
riscos em Cabo Verde.

O Atelier contou com a participação massiva da  sociedade caboverdiana e com um grande
envolvimento de tecnicos nacionais e internacionais.

O Atelier conseguiu alcançar os objectivos propostos, pois sairam varias recomendaçães que irão ser
implementadas até 2015, no sentido de mitigar os riscos.

Contexto y Limitaciones:
1 ano após o  lançamento da PN, deparamos com dificuldades em reunir os  seus membros devido a
não existencia de um fundo de funcionamento, para  as despesas de deslocação e alojamento dos
mesmos.

Prioridad de acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana

Indicador básico 1

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las amenazas y las

vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
Existem compromissos institucionais para elaboração da cartografia de riscos a nivel nacional e local
(Ministerio da Administração Interna, Ministério da Descentralização, Ministerio das Infraestruturas,
Câmaras Municipais), mas ainda os ganhos não são amplos nem consideráveis por falta de recursos
financeiros.

Contudo, Cabo Verde já tem um "caderno de riscos significativos" ou seja já se  fez todo o levantamento
e avaliação dos potencias riscos e vulnerabilidades existentes em Cabo Verde (nacional e local).

Contexto y Limitaciones:
Neste momento estamos a procura de financiamento para elaboração da CARTOGRAFIA  DE RISCO a
nivel nacional e local, com a colaboração das insituiçães acima referidas.

Indicador básico 2

Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las principales

amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
O Serviço Nacional de Protecção Civil vem mantendo uma estreita articulação com o Instituto Nacional
de Meteorologia e Geofísica (INMG) que é a instituição responsável para o acompanhamento da grande
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maioria das situaçães de risco natural ou tecnológica. 

Para o acompanhamento da situação meteorológica e das situaçães de emergência e apoio aos
decisores operacionais de socorro e assistência, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, com
sede na Ilha do Sal fornece diariamente ao Centro Nacional de Operaçães de Emergência de Protecção
Civil, na cidade da Praia, através de meios informáticos (Internet ou Fax) os dados meteorológicos,
climáticos e geofísicos adversos.

Um sistema de Comunicaçães HF encontra-se instalado em todos os Centros Municipais de Operaçães
de Emergência bem como linhas verde emergência (gratuitas).

Para a Redução dos Riscos Vulcanológicos em Cabo Verde, está em curso a assinatura de um
Protocolo de Cooperação entre o Serviço Nacional de Protecção Civil, Laboratório de Engenharia Civil,
Instituto Superior de Educação e o Instituto Tecnológico e de Energias Renováveis das Ilhas Canárias.

Um Sistema de Rádio difusão local, de Aviso e Alerta às populaçães da localidade de Chã das
Caldeiras, ilha do Fogo, em caso de erupção vulcânica, composto por 15 grandes altifalantes,
encontra-se instalado desde 2006.

Contexto y Limitaciones:
Sobre esta matéria o Serviço Nacional de Protecção Civil espera a colaboração da comunidade
internacional e neste sentido estamos a trabalhar com a Plataforma para a Promoção de Alerta Precoce
da EIRD-NNU, tendo já respondido. ao questionário conjunto UN/ISDR-PPEW e UNU-EHS

Indicador básico 3

Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas principales,

con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Descripción:
Neste capitulo a nossa capacidade nacional é muito reduzida , devida à escassez de equipamentos
para tal fim.

Porém o Governo vem apoiando a criação  e a manutenção de infraestruturas e capacidades cientificas,
tecnológicas, tecnicas e institucionais necessarias para estudar , observar, analisar, cartografar e
quando seja possivel prognosticar as ameaças naturais ou outros perigos conexos, os factores de
vulnerabilidade e os efeitos dos desastres, com a criação da primeira Universidade de Cabo Verde.

Contexto y Limitaciones:
Há necessidade de promoção de intercâmbio e  divulgação dos dados para avaliação a nivel
internacional, regional,nacional e local.

Há necessidade de mais apoio no  melhoramento dos métodos e capacidades científicas e técnicas de
avaliação de riscos, vigilância e alerta precoce, mediante a investigação, associação, formação e o
fomento da capacidade técnica.

Indicador básico 4

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos regionales y
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transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Descripción:
Nesta materia, temos vindo a cooperar intensamente com os países da nossa sub-região (países
Membros da CEDEAO), na avaliação dos perigos regionais e transfronteiriços bem como no intercambio
de informaçães.

Contexto y Limitaciones:
Insuficiencia de meios apropriados para o efeito.

Prioridad de acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de

resiliencia a todo nivel

Indicador básico 1

Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo nivel y para

todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas para compartir información,

etc.

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
Deu-se continuidade à promoção junto da opinião pública da imagem institucional do Serviço Nacional
de Protecção Civil, enquanto serviço especializado de assessoria técnica e de coordenação operacional
da actividade de protecção civil em todo o território nacional, bem como a acçães de formação e
informação dos cidadãos, sensibilizando-os em matéria de auto protecção e de colaboração com as
autoridades.

Estes objectivos foram amplamente conseguidos, como pode ser comprovado pela frequente procura
que a nossa instituição foi alvo ao longo dos ultimos anos, não só por diversas instituiçães mas também
pela sociedade civil, sobretudo alunos de diversos estabelecimentos de ensino.

Contexto y Limitaciones:
Para que a população esteja bem informada e motivada para assumir uma cultura de prevenção há
necessidade de uma maior divulgação dos conhecimentos e informaçães pertinentes sobre as ameaças
e as medidas de auto-protecção.

Necessidade de mais recursos  para que os objectivos possam ser alcançados.

Indicador básico 2

Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen

conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado:
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4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
A inclusão de matérias de protecção civil nos curricula escolares constituiu desde a criação do Serviço
Nacional de Protecção Civil uma das suas preocupaçães fundamentais, pois acredita-se que só se pode
edificar uma cultura de prevenção e segurança na óptica da protecção civil se a Escola for eleita como
um dos principais eixos do Sistema Nacional de Protecção Civil. Felizmente nesta matéria os passos
vêm sendo dados. Importa continuar na mesma linha para que essa vontade venha a concretizar-se.

Nesse sentido foi assinado um protocolo de cooperação entre o Serviço Nacional de Protecção Civil,
Cruz Vermelha de Cabo Verde, Direcção Geral do Ensino Básico e Secundario e Direcção Geral dos
Transportes terrestres

Contexto y Limitaciones:
As maiores dificuldades prendem-se com a elaboração dos contéudos temáticos  e  a  falta de materiais
didácticos bem como da necessidade de  capacitação dos professores sobre esta matéria

Indicador básico 3

Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las evaluaciones de

amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Descripción:
No capitulo da investigação as capacidades nacionais são muito escassas, pelo que gostaríamos  de
ver melhoradas as avaliaçães de ameaças múltiplas e as análises de custo-beneficio das medidas de
redução dos riscos a todos os níveis.

Contexto y Limitaciones:
Necessidade de fortalecer a capacidade técnica e científica para elaborar e aplicar metodologias,
estudos e modelos de avaliação dos factores de vulnerabilidade face às ameaças de origem geológica,
meteorológica, hidrológica e climática e os seus efeitos.

Indicador básico 4

Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia ante

los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y urbanas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
O principal suporte para a formação e informação das populaçães com vista a sua sensibilização em
matéria de auto protecção tem sido os programas radiofónicos “Protecção Civil - Mais Vale Prevenir”
que vem sendo difundido semanalmente com a parceria da Rádio de Cabo Verde e “Educação e
Protecção Civil “ com a parceria da Direcção da Rádio e Novas Tecnologias Educativas, bem como a
página da Internet do SNPC (www.snpc.cv) com noticias constantes.
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Foram confeccionados diversos cartazes, desdobráveis, outdoors, banners, bem como impressães em
camisolas e bonés, no âmbito das comemoraçães do Dia Internacional para a Redução das Catástrofes.

 Foram distribuídos materiais de sensibilização a algumas escolas e esclarecimento aos alunos sobre a
pertinência do lema escolhido para o dia Internacional para a redução das Catástrofes.

Foram feitos contactos permanentes com os Órgãos de Comunicação Social nacionais e estrangeiros
para informação, divulgação e sensibilização da população sobre as medidas de auto protecção.
Participamos na Feira do Voluntariado;

Contexto y Limitaciones:
Os maiores constrangimentos são de ordem financeira e capacitação do pessoal.

Necessidade de maior envolvimento dos Órgãos  de Comunicação Social para fomentar uma CULTURA
DE PREVENÇAO face ao desastres.

Prioridad de acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

Indicador básico 1

La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes relacionados

con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el uso del suelo, al igual

que la adaptación al cambio climático

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
O Governo criou e vem criando as condiçães essenciais para que Cabo Verde entre numa nova fase de
implementação da politica ambiental. Foi concebido e está-se a implementar, num quadro alargado de
parceria (público/privado, ONG, organismos de investigação nacionais e internacionais, com sucesso, o
Segundo Plano de Acção Nacional para o Ambiente (PANA-II).

Foram assinados protocolos para os Plamos Municipais Ambientais.

A Educação Ambiental está sendo abordada de forma global, como instrumento transversal de apoio à
implementação de todos os programas e para a mudança dos comportamentos e dos padrães de
consumo.

Avanços significativos são de destacar nos dominios institucional e legal com a estruturação do sistema
de coordenação e gestão, com a criação  do sistema de informação ambiental e com o processo de
regulamentação da legislação ambiental.

Importantes instrumentos já foram adoptados tais como a Lei de Bases do Ordenamento do Territorio e
o Planeamento Urbanistico e a Lei das Expropriaçães, encontrando-se em curso de apreciação a Lei de
Uso dos Solos, a Lei do Cadastro e a Lei da Produção Cartografica. Teve já inicio a elaboração dos
Planos Urbanisticos Municipais, entre outros.
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Um conjunto de recomendaçães a esse respeito saíu do Atelier Nacional para Lançamento da
Plataforma Nacional para RRC e que está sendo implementado.

Contexto y Limitaciones:
Para a protecção  e a gestão integrada dos recursos ambientais, essenciais ao desenvolovimento
economico, e luta contra a pobreza , o Governo terá que mobilizar mais meios e contar com o apoio da
comunidade internacional, pois existem politicas e planos para a RRC relacionados com Ambiente.

Indicador básico 2

Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Descripción:
O Governo atribui grande importancia à protecção social como uma componente do desenvolvimento, e
as politicas e planos neste domínio, devem ser prosseguidas em estreita articulação com as demais
politicas publicas sociais e com a estrategica economica do país.

É ainda preocupação do Governo continuar a envistir no desenvolvimento de equipamento e serviços
sociais, de forma a responder às necessidades  sociais em vários dominios e destinados a diferentes
grupos da população, fundamentalmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade ou em situação
de risco

Paineis tematicos sobre Segurança Alimentar, Saúde e Bem Estar, Construção Civil e Equipamentos,
Construçães Clandestinas, Ordenamento do território, Redução da Pobreza, etc, foram amplamente
debatidos no Forum sobre Plataforma Nacional. Existem recomendaçoes neste sentido, desde o
melhoramento das instalaçães públicas e 
infra-estruturas (escolas, clinicas, hospitais, centros de abastecimentos de água, centrais eléctricas)
passando pelo fortalecimento de mecanismos de protecção social.

Contexto y Limitaciones:
Existem  populaçoes que vivem em zonas de risco. O Governo deverá promover, em parceria com os
municipios, habitação económica a custos controlados, bem como promover programas de reabilitação
de bairros degradados, visando a melhoria da qualidade de vida das populaçoes.

Indicador básico 3

Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han implementado con el fin de

reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
Existem politicas e planos económicos e sectoriais para reduzir as vulnerabilidades das actividade
economicas, designadamente no sector das pescas, comercio, indústria, energia, agua, saneamento,
turismo, transportes aéreos, maritimos e rodoviarios, telecomunicaçães entre outras,com vista à
redução  da pobreza e por conseguinte os diminuição dos riscos de catstrofes.
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Contexto y Limitaciones:
Cabo Verde por ser um país insular e sem recursos naturais,   deve reforçar a sua capacidade nacional
de regulação, apostanto na formação de quadros tecnicos altamente qualificados entre outras medidas.

Indicador básico 4

La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la reducción del

riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de construcción

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Descripción:
Da responsabilidade do Ministerio das Infraestruturas e Transportes que dispãe de um Labóratório de
Engenharia Civil e das  Camaras Municipais.

Contexto y Limitaciones:
Com a reforma institucional do SNPC, todos os projectos de construção deverão ser objecto de analise
e parecer dos orgãos competentes (bombeiros e outras instituçães).

Indicador básico 5

Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de recuperación y

rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
Nesta materia também saíram recomendaçães do Atelier sobre a PN RRC, como a criação de um
Fundo Especial de Emergencia e da  afectação de uma percentagem da receita do totoloto nacional ao
SNPC para prevenção, preparação e resposta a situaçães de emergência;

Contexto y Limitaciones:
Cabo verde dispãe do seu Plano Nacional de Contingencia e de varios Planos Municipais e Especiais
de Emergencia.

Vários exercicios de simulação têm sido realizados, de forma a testar a capacidade de reposta dos
distintos Agente de P. civil.

A  coordenação e a mobilização de meios humanos e materiais são questães que nesta fase deverão
merecer uma atenção especial.

Indicador básico 6

6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de los

principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
Existe legislação especifica e é da responsabilidade do Ministerio das Infraestrururas e transportes.
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Contexto y Limitaciones:
Há que dar uma arenção especial neste sector

Prioridad de acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel

Indicador básico 1

Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la gestión del

riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
Este capitulo continua a merecer particular atenção por parte do Serviço Nacional de P. Civile e do
Governo, fortalecendo a capacidade normativa, tecnica e institucional para a gestão nacional e local das
situaçães de emergencia, incluindo a formação e recursos  humanos e materiais.

O Serviço Nacional de Protecção Civil como Órgão de coordenação de toda actividade de protecção
civil em todo o território nacional, tem promovido o dialogo, o intercâmbio de informação e a
coordenação entre os organismos e instituiçães que se ocupam da RRC, bem como da resposta a
situaçães de emergencia,entre outras.

O sistema comporta um Centro Nacional de Operaçães de Emergencia de Protecção Civil e de 13
Centros Municipais de Operaçães de Emergencia devidamente equipados para a coordenação e
acompanhamento das situaçães de emergencia

Contexto y Limitaciones:
Devido a limitaçães financeiras, ainda restam por equipar 9 Centros Municipais de Operaçães

Indicador básico 2

Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los niveles

administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de capacitación con el fin de

poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los desastres

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
O Planeamento de Emergência continua a merecer particular atenção durante todo a ano de 2008/09.

O país já dispãe :

De 1  Plano Nacional de Contingencia que contou com o apoio do Sitema das Naçães Unidas em Cabo
Verde e do OCHA Dakar e aprovado pelo Conselho de Ministros.
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17 Planos Municipais de  Emergencia devidamente elaborados e Aprovados pelo Conselho Nacional de
Protecção Civil.

3 Planos Especiais de Emergencia (para erupçães vulcanicas, cheias e fogos florestais) e 

Varios Planos de Emergencia Internos de Empresas Petroliferas e de outros estabelecimentos públicos.

Vários exercicios de simulação foram levados a cabo durante o período em apreço, com destaque para
o de erupção vulcanica , o do Aeroporto da Praia e do Hospital Agostinho Neto.

Equipamento e apetrechamento de 13 Centros Municipais de Operaçães de Emergencia de P. Civil

Contexto y Limitaciones:
Necessidade de mais apoio financeiro nesta materia, para implementação do Plano Nacional de
Contingencia.

Restam 5  Planos Municipios dos novos municipios por elaborar.

Indicador básico 3

Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una respuesta y una

recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Descripción:
O Fundo de Emergencia  para apoiar as medidas de resposta, recuperação e resposta, posto à
disposição revela-se  insuficiente.

Contexto y Limitaciones:
O país tem limitaçães de vária ordem, pelo que devemos contar com o apoio da comunidade
internacional, com vista a uma resposta rápida e eficaz face a situaçães de emergencia.

Indicador básico 4

Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de emergencia y

desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Descripción:
Todo o país encontra-se coberto com um Sistema de Comunicaçães HF, mas existe algum défice ainda
no Sistema de Comunicaçães VHF.

Realização com regularidade de testes de comunicaçães

Contexto y Limitaciones:
Apoio na instalação de Sistema de Alerta Precoce.
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Impulsores del progreso

a) Se adopta un enfoque integral de amenazas múltiples para la reducción del riesgo y el
desarrollo
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas) sobre los análisis de
amenazas múltiples para la subregión?:
Yes

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las
políticas?:
Yes

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
O SNPC irá ao longo do ano 2009 proceder, em articulação  com o Ministerio da Descentralização,
Habitação e Ordenamento do Territorio, Instituiçães Cientificas e Camaras Municipais à :  

Elaboração da Cartografia de Riscos a nivel nacional e local.

Criação da Base de dados para  monitorização dos Riscos.

Criação do Observatório Vulcanologico de Cabo Verde, em colaboração com o LEC, UNI-CV e ITER
das Canárias.

b) Se adoptan y se institucionalizan las perspectivas de género sobre la reducción del
riesgo y la recuperación
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Pela primeira vez o SNPC, pode contar durante o ano de 2008 com um financiamento do Sistema das
Naçães Unidas para realização de 3 Ateliers de Formação e de Sensibilização sobre a Integração da
Questão de Género em matéria de P. Civil,  aquisição de diversos equipamentos de emergencia
destinados às comunidades locais bem como  elaboração do mapeamento das zonas de risco e
vulnerabilidades relativas ao genero em Cabo Verde.

c) Se identifican y se fortalecen las capacidades para la reducción del riesgo y la
recuperación
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
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Os ateliers de formação levados a cabo permitiram às comunidades conhecer melhor os riscos a que
estão sujeitos e como agir em caso de uma situação de emergencia.

Comunidades melhor preparadas e capacitadas para  conviver com os riscos.

Maiores investimentos deverão ser aplicados em direcção às comunidades locais.

d) Se integran los enfoques de seguridad humana y de equidad social en las actividades
para la reducción del riesgo de desastres y la recuperación
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
O Governo vai continuar a encorajar reflexães e estudos sobre a segurança humana e social dos
caboverdianos, como fez ao longo dos últimos anos e adoptar medidas institucionais consentâneas e
correspondentes.

e) Se ha promovido la participación y el establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, entre otros
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Neste capitulo, o SNPC tem intensificado contactos com instituiçães públicas e privadas desde aquelas
que têm funçães de emergencia a aquelas com dever especial de colaboração, com destaque para o
Laboratório de Engenharia Civil (LEC), Instituto de Meteorologia e Geofísica (INMG), Direcção Geral de
Ensino Básico e Secundário (DGEBS), Direcção Geral do Ambiente (DGA), Direcção Geral dos
Transportes Terrestes (DGTR), Cruz Vermelha de Cabo Verde(CVCV), Direcção Geral de Saúde(DGS),
Orgãos de Comunicação Social, Empresas Petroliferas da SHELL e ENACOL, bem como o Escritório
das Naçães Unidas e Embaixadas sediadas no país.

Várias acçães continuarão a ser desenvolvidas em conjunto com essas instituiçães.

Os municipios  continuarão  a merecer a maior atenção do Governo em matéria de redução de riscos.

Relativamente à cooperação internacional, o SNPC continuará a promover a ligação com as
organizaçães internacionais, com particular destaque para o ISDR-NU, OCHA, CEDEAO, OCHA entre
outras.

f) Impulsores contextuales del progreso
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
A participação activa e permanente de   representantes do SNPC em reuniães internacionais,
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seminários, conferencias, acçães de formação, relacionadas com a gestão e redução de riscos,  são
acçães que trouxeram ganhos significativos ao SNPC de Cabo Verde e que deverão continuar no futuro
(troca de experiencias e conhecimentos)

perspectivas futuras

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Retos generales:
O Governo continuará a fazer da integração da redução dos riscos de catastrofes uma prioridade do
desenvolvimento, a  abordar a Redução dos Riscos de Catastrofes em todos os programas de
desenvolvimento e  a rever as politicas, legislaçães e estratégias existentes.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Está em curso a Reforma institucional do SNPC -Revisão da sua da Lei de Bases , de forma a integrar a
implementação de um sistema de operaçães de protecção e socorro e a adequação das competencias
e atribuiçãs de todos os intervenientes no sector da protecção civil.

Será revista toda a legislação relativa à protecção civil, bombeiros, autarquias e relativa a riscos de
incêndio em edifícios e estabelecimentos diversos (escolas, hospitais, hoteis,etc.)

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Retos generales:
Promover e consolidar parcerias com as instiuiçães nacionais e internacionais a fim de se obter
financiamento para a redução dos riscos de catastrofes, sobretudo a nivel comunitário.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Continuar a estabelecer parcerias concretas entre os sectores publico e privado em Tecnologias de
Informação e  Comunicação capazes de captar financiamentos para programas e iniciativas de redução
de riscos de catastrofes

Monitorização e Informação

Estabelecer mecanismos que possam acompanhar a medir os progressos na implementação da RRC

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.
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Retos generales:
Afectar recursos para implementação  e manutenção de Sistemas de Alerta Precoce e integração da
Redução dos Riscos de Catastrofes nos processos de desenvolvimento.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Estabelecer um Fundo financeiro para ser utilizado em caso de catastrofes a nivel nacional e local.

Reforçar as capacidades locais com meios humanos e materiais.
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