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I. INTRODUÇÃO 
 
Desde a realização da Conferencia Mundial sobre a Redução dos Riscos de Desastres em Janeiro de 2005, 
tem-se registado um forte engajamento e vontade politica das autoridades Caboverdianas na abordagem à 
questão da Redução do Risco de Desastre em Cabo Verde,  sob a orientação do Quadro de Acção de 
Hyogo. 
 
A Protecção Civil em Cabo Verde, começou a dar os seus primeiros passos em meados do ano de 1999, 
com a publicação da Lei de Bases de Protecção Civil (Lei nº. 100/V799 de 19 de Abril), e é hoje uma 
instituição que se vem afirmando, crescendo dia após dia, e que tem vindo a marcar uma presença activa 
em todos os pontos do país, não só na consolidação e organização do sistema, como também no domínio 
da sua socialização.  
 
A Protecção Civil em Cabo Verde está em franco desenvolvimento e é já notório o interesse que vem 
despertando não só nos organismos públicos mas também nos privados, associações e população em 
geral. 
 
Para o ano 2006, propusemos levar a cabo um conjunto de actividades, com vista  à consolidação dos 
passos já dados no processo de implementação da Protecção Civil em Cabo Verde, e de avançar para 
outros domínios, como os de Redução de Riscos de Catástrofes e inclusão de matérias de protecção 
civil nos curricula escolares. 
 
A inclusão de matérias de protecção civil nos curricula escolares constituiu desde a criação do Serviço 
Nacional de Protecção Civil uma das suas preocupações 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. 
 
 
Um outro desafio que nos esperava e que infelizmente não foi concretizado durante o ano 2006 é o 
relativo ao estabelecimento da nossa Plataforma Nacional para a Redução de Riscos de Catástrofes, e 
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o seu consequente Plano de Acção Estratégico, por forma a respondermos a uma das recomendações das 
Nações Unidas. 
 
Neste relatório tentaremos dar conta das actividades de maior relevo levadas a cabo durante o 
período em apreço: 2006 a esta parte  - Março de 2007, e que do nosso ponto de vista foi de muitas 
realizações e concretizações com realce para o Exercício de Erupção Vulcânica “ Vulcão 06”, na ilha 
do Fogo e as Comemorações à volta do Dia Internacional para a Redução das Catástrofes -11 de 
Outubro. 
 

REALIZATIONS MAJEURS – BRÉVE DESCRIPTION 
 

1. Legislação 
 
 
Durante o 2006, o Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC) procedeu à entrega ao Governo, através 
do Ministério da Administração Interna, de um pacote legislativo, relativo às necessidades actuais em 
termos de Legislação de P. Civil, com destaque para a Criação de um Serviço Integrado de Protecção 
Civil e Bombeiros e a consequente revisão da lei orgânica, suas atribuições e competências, bem com 
legislação aplicável às autarquias e  relativa a riscos. É intenção do Governo solicitar assessoria 
especializada no exterior para a materialização deste objectivo ainda  no decorrer do ano 2007.  
 
 

2. Cooperação com a Administração Central e Outras Instituições 
 
 
Na linha do que foi feito nos anos anteriores intensificou-se os contactos com as instituições públicas 
desde aquelas que têm funções de emergência a aquelas com dever especial de colaboração em matéria de 
protecção civil, entre as quais destacaríamos o Laboratório de Engenharia Civil, o Instituto de 
Meteorologia e Geofísica, o Instituto Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, o Instituto Superior 
de Educação, a Direcção Geral de Ensino Básico e Secundário, a Direcção Geral da Agricultura, 
Silvicultura e Pecuária, a Direcção Geral do Ambiente, a Direcção Geral da Saúde, as Forças 
Armadas, a Policia Nacional, a Direcção Geral dos Transportes Rodoviários, a Cruz Vermelha de 
Cabo Verde, Aeroportos e Segurança Aérea, a Direcção do Aeroporto da Praia, as Empresas 
Petrolíferas da  Shell e da Enacol, os Órgãos de Comunicação Social, as Companhias Seguradoras  
e as Bancas,  bem como o Escritório das Nações Unidas e algumas Embaixadas em Cabo Verde 
 
Ao longo do ano várias acções foram desenvolvidas em conjunto com essas instituições, destacando-se:  
 

• A participação na preparação e realização do Exercício de Emergência, para certificação 
definitiva do Aeroporto da Praia, denominado “Sucesso 06”; 
 

• As comemorações do Dia Internacional da Protecção Civil (1 de Março) e do Dia Mundial 
para a Redução das Catástrofes Naturais, (11 de Outubro) sob o lema “ A Redução das Catástrofes 
começa na Escola” 
 

• A montagem de um Campo de Deslocados no ilhéu de Santa Maria, composto por 100 
tendas com vista ao intercambio interinstitucional; 
 

• As comemorações do Dia da Saúde Mental que este ano foi comemorado sob o lema: “ 
Trabalhemos juntos para a Saúde” bem como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio 
 

•  A Comemoração do Ano dos Desertos e da Desertificação 
 

• A participação na “ Semana de Segurança “ da Empresa Petrolífera da  Shell 



 
• A participação nas reuniões da Comissão Nacional das Mudanças Climáticas 

 
• A participação nas reuniões da Comissão de Gestão da Barragem de Poilão 

 
• O estabelecimento de protocolos de cooperação com as Embaixadas de Cuba, China, 

Espanha e Itália no âmbito da Protecção civil. 
 

•   Os encontros de trabalho sobre o processo de inclusão de matérias de protecção civil nos 
programas de ensino. Realização de um conjunto de actividades nas escolas em parceria com o SNPC; 
 

• Visita de estudantes de Geologia do Instituto Superior de Educação ao Serviço Nacional de 
Protecção Civil. 
 

• Acto de  Assinatura do documento denominado “REFORÇO DAS CAPACIDADES NO 
DOMINIO DE SENSIBILIZAÇÃO, PREVENÇÃO, PLANO DE PROTECÇÃO E DE LUTA 
CONTRA OS INCENDIOS FLORESTAIS”, entre a FAO e a Direcção Geral de Cooperação 
Internacional do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. 
 

•  A Mensagem do Sr. Ministro da Administração Interna por ocasião  do Dia Internacional 
para a Redução das Catástrofes dirigida à população cabo-verdiana, no sentido de se prevenirem contra as 
catástrofes naturais bem como a visita as instalações do Laboratório de Engenharia Civil (LEC) na Praia, 
para inteirar-se do funcionamento desta instituição responsável pela monitorização do Vulcão do Fogo.  
 

• A visita ao Serviço Nacional de Protecção Civil, no dia 20 de Dezembro, do mais Alto 
Magistrado da Nação - o Presidente da Republica, Comandante de Brigada Pedro Verona  Rodrigues 
Pires.  
 

• Comemoração do “DIA MUNDIAL DA ÁGUA 22 DE MAÇO 2007” com a realização de 
uma Jornada de Reflexão a partir do tema  
      “ ENFRENTANDO A ESCASSEZ DA AGUA” 
 

3. Cooperação com os municípios 
 
Os Municípios vêm merecendo por parte do Serviço Nacional de Protecção Civil a maior atenção, por 
precisamente, constituírem a base do sistema nacional de protecção civil. Não se pode dizer que estamos 
satisfeitos com os resultados conseguidos até agora, no concernente à organização da protecção civil nos 
Municípios, mas do nosso ponto de vista tem sido feito o possível. Convém realçar que neste momento as 
autoridades municipais estão no geral sensibilizadas por esta problemática mas só isso não basta, é 
necessário traduzir as acções na pratica, fazendo muito mais. 
 

Cabo Verde é um arquipélago composto por 10 ilhas e administrativamente está dividido em 22 
concelhos/ Municípios e cada Município de acordo com a Lei constitui um Centro Municipal de 
Operações de Emergência de Protecção Civil. 

Uma atenção especial vem sendo dada à instalação, equipamento, e funcionamento dos Centros 
Municipais de Operações de Emergência de Protecção Civil (CMOEPC) e da sua organização. Dos 
11 Centros construídos e financiados pela Embaixada dos Estados Unidos da América, 7 já foram 
equipados. 

Ocorrências extraordinárias designadamente incêndios florestais em Santo Antão e na Ilha do Fogo, 
frequentes abalos sísmicos na ilha da Brava, inundações na Cidade da Praia e na Ribeira Grande de 
Santiago bem como em algumas parcelas do território nacional, provocadas pelas chuvas, acidentes 



rodoviários (o mais recente e mais trágico aconteceu no concelho do Tarrafal, causando 9 mortos, sendo 
4 de uma só família), contribuíram para que as autoridades municipais tomassem consciência do 
investimento que deve ser feito na organização da protecção civil nos municípios e quão importante são 
os Bombeiros, na chamada primeira intervenção. 
 
O Exercício de simulação “Vulcão 06” coordenado pelo SNPC e que contou com o apoio da Nato e dos 
Agentes de Protecção Civil Nacionais causou um impacto extremamente positivo tanto nas autoridades 
municipais como na população em geral. 
 
Na sequencia dos incêndios florestais ocorridos no Perímetro do Planalto Leste, na ilha de Santo Antão, 
realizou-se um encontro de trabalho, envolvendo as 3 autarquias e instituições e organizações ligadas à 
problemática da protecção civil na ilha e que contou com a presença da Senhora Secretaria de Estado do 
Ambiente e Agricultura, Eng.ª. Rosa Rocha e do Presidente do SNPC, onde foram tomadas decisões 
importantes e assumidos compromissos pelos diferentes parceiros ali presentes. 
 
De igual modo o Município da Brava foi visitado por uma equipa multidisciplinar, composta por 
elementos do SNPC, do LEC, das FA, das NU e 2 Oficiais da NATO, para avaliar in loco os danos 
causados pelos sismos do dia 18 de Junho. Recorde-se que a NATO colocou à disposição do Governo de 
Cabo Verde um Helicóptero que transportou a equipa em menos de 24 horas, após a ocorrência dos 
abalos.  
 
Foram instaladas, duas estações HF TK-80, nos Municípios do Maio e Sal, para ligação com o Centro 
Nacional de Operações de Emergência de Protecção Civil (CNOEPC). Dois agentes de Protecção Civil da 
Câmara Municipal do Sal frequentaram um curso elementar de Protecção Civil, na Praia, na sede do 
SNPC, em que assumimos as despesas com o alojamento dos dois formandos. 
 
Participamos e apoiamos tecnicamente na 2ª. Fase da acção de formação dos Bombeiros Voluntários do 
Maio, nas áreas de incêndios, comunicações e socorrismo, com o apoio da Câmara de Lourdes - Portugal. 
 
Os Municípios de Santiago também foram contemplados com várias visitas de dirigentes e técnicos do 
SNPC, para encontros de trabalho sobre formação e realização de exercícios de simulação. 
 
 
A Embaixada dos Estados Unidos da América ofereceu às Comissões Instaladoras da Ribeira Grande 
de Santiago e do Tarrafal de S. Nicolau meios auto para a protecção civil. 
 
Apresentação pelo SNPC do “PROJECTO-PILOTO “ denominado “UNI-SANTIAGO”, para reforço 
do sistema de protecção civil na região de Santiago, envolvendo os seus 9 Municípios, com a parceria da 
cooperação Austríaca que disponibilizou cerca 600. 000 Euros para a sua materialização. 
 
Entrega de equipamentos destinados a apetrechar os Centros Operacionais dos Municípios da Boavista, 
Sal e Brava e S. Filipe –ilha do Fogo, com o apoio do Escritório dos Fundos e Programas das Nações 
Unidas em Cabo Verde. 
 
Apoiamos simbolicamente alguns municípios com alguns materiais de emergência  
 
Deslocação a ilha do Fogo de uma equipa de investigação das Canárias, no âmbito do PROJECTO DE 
INVESTIGAÇÃO “ VIGILANCIA SISMO-VULCANICA DO VULCÃO DO FOGO”, com o 
envolvimento do Laboratório de Engenharia Civil, nstituto Superior de Educação e Serviço Nacional de 
Protecção Civil 
 

4. Cooperação Internacional – Mobilização de Recursos 
 



Neste capítulo, o SNPC tem vindo a promover uma forte ligação às organizações internacionais com 
particular destaque para o ISDR – NU Secretariado da Estratégia Internacional para a Redução das 
Catástrofes, Agencia das Nações Unidas, com sede em Nairobi. 
 
Por razões objectivas, e de acordo com o previsto no Plano de Actividades não nos foi possível participar 
nos seguintes eventos internacionais:  
 

• III Conferencia sobre os Sistemas de Alerta Rápido - Bona, Alemanha, 27-29 de Março;  
 

• Reunião de Experts dos Estados Membros da CEDEAO sobre a Gestão das Catástrofes, 
Abuja-Nigéria, de 8 a 10 de Agosto; 
 

•  III Reunião Consultiva sobre as Plataformas Nacionais para Redução dos Riscos de 
Catástrofes em Africa, Nairobi-Quénia, 26-27 de Outubro de 2006. 
 
A não participação de Cabo Verde nesta ultima Reunião provocou alguns transtornos ao SNPC, na 
medida em que estava projectado o lançamento para Novembro de 2006, da nossa Plataforma Nacional  
para Redução de Riscos de Catástrofes, um instrumento estratégico muito importante em matéria de 
investigação, gestão e redução dos riscos,  e na qual deveriam participar uma panóplia de organismos 
públicos e privados, organizações da sociedade civil bem como  convidados estrangeiros das Nações 
Unidas. 
 
Porem, destacaríamos a participação do SNPC na II Reunião das Plataformas Nacionais, que teve lugar 
em Nairobi-Quénia de 13 a 17 de Março bem como no II Congresso Internacional sobre Educação e 
Formação para a prevenção de Desastres, Madrid, Espanha-26,27 e 28 Setembro 06. Nesta deslocação o 
Presidente do SNPC fez-se acompanhar do Vereador responsável pela área de Protecção Civil do 
Município de S. Vicente Sr. José Pedro Figueiredo Lopes da Silva Mariano. 
 
Também o SNPC participou por mais que uma vez nas reuniões de Planeamento Final e de Sincronização 
do Exercício Steadfast Jaguar 2006.  
 
É de realçar que pela primeira vez, e para o ano 2006, o SNPC assinou com o Escritório dos Fundos e 
Programas das Nações Unidas em Cabo Verde, um Plano de Trabalho Anual (PTA), no valor de 90.000 
dólares Americanos, no âmbito do programa “Ambiente e Prevenção de Desastres Naturais”. 
 
Recebemos em visita o Sr. Marcel Mikalá - Conselheiro Regional das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em África do Oeste, que efectuou uma visita a Cabo 
Verde durante uma semana e cujo objectivo era identificar em parceria com as instituições nacionais 
potenciais áreas que poderão ser objecto de apoio daquela instituição, em matéria de prevenção de 
desastres naturais. 
 
Podemos ainda contar, ao longo do ano 2007 com o apoio do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 
Civil de Portugal, que nos ofertou, por ocasião do Exercício de erupção vulcânica, os seguintes materiais: 
932 capacetes de plástico, 72 coletes de p. civil e 1000 filtros nasais. 
 
Ao longo do ano recebemos na nossa sede várias visitas de especialistas estrangeiros no domínio de 
protecção civil interessados em conhecer a nossa realidade com realce para o Conselheiro do Burgo 
Mestre da Câmara de Roterdão – Holanda, em mais que uma ocasião, do Grupo Intercâmbios 
Internacional – jovens cabo-verdianos radicados na Holanda, bem como importantes Delegações da 
Itália. 
 
Elaboramos e apresentamos à Embaixada de Cuba, a versão zero do Protocolo de Cooperação com 
Cuba, aproveitando assim, as potencialidades desse país amigo, que detém muita experiência no domino 
da P. Civil, para além de encontros de trabalho com o Conselheiro da Embaixada da china em Cabo 
Verde. 



 
Dois acordos de cooperação foram rubricados entre a Associação Nacional dos Municípios de Cabo 
Verde (ANMCV), a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais (ANBP) de Portugal e a empresa 
portuguesa de consultadoria 4EMES. Os convénios abrangeram os domínios de equipamento e formação 
profissional de bombeiros e agentes de protecção civil de todos os municípios do país. 
 
Do nosso ponto de vista, há todo o interesse que o Serviço Nacional de Protecção Civil continue a envidar 
esforços no sentido de estabelecer relações com instituições de p. civil de países amigos em virtude das 
vantagens que daí poderão advir. 
 

5. Informação e Relações Públicas 
 
 
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 acções 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 do ano, não só por diversas instituições mas também pela sociedade 
civil, sobretudo alunos de diversos estabelecimentos de ensino. 
 
O principal suporte para a formação e informação das populações 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. 
 
Foram confeccionados diversos cartazes, desdobráveis, outdoors, banners, bem como impressões em 
camisolas e bonés, no âmbito das comemorações 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; 
 
Enquadrado nas comemorações do Dia do Voluntariado (5 de Dezembro), apoiamos e participamos na 
organização da Feira do Voluntariado, em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude e 
Desportos e as Nações Unidas em Cabo Verde. Foi lançada a Campanha para angariação de 100 
voluntários de Protecção Civil e o objectivo foi alcançado. 
 
Ao longo do ano 2006, com o apoio do Escritório dos Fundos e Programas das Nações Unidas em Cabo 
Verde foram adquiridos um Sistema de Radiodifusão Local, de Aviso e Alerta ás Populações do Fogo 
em caso de erupção vulcânica, composto por grandes 15 altifalantes bem como um Equipamento de 
Som para montagem de um Mini-Estudio, com vista à informação e sensibilização das populações sobre 
medidas de auto protecção. 
 
Acabamos de regressar da Ilha do Fogo, onde o Sistema de Aviso e Alerta Precoce, foi inaugurada por 
S. Excia. o  Sr. 1º. Ministro, na localidade de Chã das Caldeiras , ilha do Fogo. . 
 
III – PLANEAMENTO, OPERAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 
  



 
Neste capítulo, daremos conta das actividades levadas a cabo nos domínios de Planeamento, Operações 
e Telecomunicações: 
 

1. Planeamento 
 
O Planeamento de Emergência continuou a merecer particular atenção durante todo a ano de 2006 e em 
traços gerais iremos apontar o que nesse domínio foi feito: 
 
- Definição do cenário e elaboração dos Planos de Operações para o Exercício de Erupção Vulcânica, 
denominado “ Vulcão 06” e para o Exercício de Emergência, com vista à certificação definitiva do 
Aeroporto da Praia, denominado “Sucesso 06”. 
 
- Elaboração do documento com itens para o Programa do Governo para a VIIª Legislatura, em 
matéria de protecção civil 
 
- Elaboração de vários planos de contingências com o propósito de cobrir eventos importantes, 
espectáculos, celebrações religiosas, actividades desportivas, onde normalmente se registam grandes 
concentrações de pessoas. 
 
- Apoio as escolas na elaboração dos respectivos Planos de Emergência Internos (PEI) bem como à  
Casa das Nações Unidas na Praia. 
 
- Apoio técnico na elaboração dos Planos de Emergência dos 5 Municípios recém criados. 
 
        2. Operações 
 
Neste domínio, várias acções foram desenvolvidas e realçamos as seguintes: 
 
- Participação e condução das Operações do Exercício de erupção vulcânica na ilha do Fogo e instalação 
de um Campo de Deslocados em A. Furna para 200 pessoas, com as condições mínimas de 
habitabilidade. 
 
- Participação no Exercício de Emergência do Aeroporto da Praia, de acordo com o Plano de 
Operações. 
 
- Preparação e realização de vários exercícios de simulação para treinos dos Agentes de Protecção Civil 
nos Liceus Cónego Jacinto da Várzea, Domingos Ramos e no de S.Domingos, bem como nas instalações 
das Nações Unidas na Praia. 
 
- Montagem de um Campo de Deslocados, composto por 100 tendas, no ilhéu de Santa Maria, 
enquadrado no Dia Internacional para a Redução das Catástrofes. 
 
- Visita às zonas consideradas de risco da cidade da Praia. Acompanhamento e apoio às operações de 
emergência e socorro por ocasião das chuvas caídas na Praia e na Ribeira Grande de Santiago. 
 
- Inauguração do Centro Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil (CMOEPC) dos 
Municípios do Sal, Boavista, Brava e S.Filipe- Fogo 
 
     3. Telecomunicações 
 
- Instalação de duas estações HF TK-80, nos Municípios do Maio, Boavista  e  Sal, para ligação com o 
Centro Nacional de Operações de Emergência de Protecção Civil (CNOEPC).  
 



- Recepções de 30 rádios portáteis VHF, ofertados pela Nato para apoio ao Exercício Vulcão 06, entre 
os quais 15 foram cedidas aos Municípios de S. Filipe, Mosteiros e Santa Catarina do Fogo. 
 
- Instalação de linhas telefónicas no Campo de desalojados em achada Furna - Fogo 
 
- Instalação de equipamentos de comunicações VHF móveis, fixos e portáteis, nos 3 Municípios de 
Santo Antão, através da cooperação com o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil de Portugal. 
 
- Instalação de duas linhas de Internet na sede do SNPC 
 
- Realização da manutenção técnica dos meios de comunicações do SNPC. 
 
- Instalação de linhas verde de emergência (grátis) nos Centros Municipais de Operações de Emergência 
de Protecção Civil, disponibilizadas pela CV Telecom, no âmbito do Protocolo de Cooperação existente. 
 
 
IV- FORMAÇÃO, ESTUDOS, INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS 
 
Neste capítulo iremos abordar sobretudo os aspectos relacionados com a Formação, Prevenção de 
Riscos e Informação Publica e Sensibilização. 
 

1. Formação 
 
- Coordenação e realização ao longo do ano de vários encontros com a Direcção Geral de Ensino Básico e 
Secundário e outras instituições interessadas com vista a inclusão das matérias de protecção nos 
programas escolares. 
 
- Organização e realização de uma acção de formação “ Protecção Civil e Segurança Rodoviária, em 
parceria com a Escola Secundária Cónego Jacinto, enquadrado nas actividades do Dia Internacional de 
Protecção Civil. 
 
- Formação destinada a Grupos de Intervenção no âmbito do Exercício “ Vulcão 06”, como “ 
Procedimentos de Coordenação numa situação de Emergência” e “ Noções Básicas de como 
Resgatar Vítimas Soterradas” 
 
- Sessões de trabalho com o Responsável de Segurança da Casa das Nações Unidas na Praia para 
discussão e aprovação do Plano de Formação para os funcionários da referida instituição. 
 
- Participação do SNPC nos Seminários realizados na Praia e em S. Vicente pela Cruz Vermelha de Cabo 
Verde, com apresentação de dois temas:  
“ Preparação para as Catástrofes” e “ Organização do Sistema Nacional de Protecção Civil de Cabo 
Verde”. 
 
- Feitura de um Plano de Formação destinado a Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. 
 
- Acção de Formação nas Nações Unidas sobre “Segurança em Edifícios e Técnicas de Evacuação”. 
 
- Curso Elementar de Protecção Civil ministrado a dois Agentes de Protecção Civil do Município do 
Sal e a 4 elementos do SNPC. 
 
- Participação no acto de encerramento da 2ª. Fase da acção de formação dos Bombeiros Voluntários do 
Maio, nas áreas de incêndios, comunicações e socorrismo, com o apoio da Câmara de Lourdes – Portugal, 
que teve lugar de 29 a 31 de Março. 
 



- Acção de Formação conjunta ministrada aos alunos do I, II, e IIIº. Ciclos da  Escola Secundaria de 
São Domingos,  versando o tema “Prevenção de Acidentes” seguida de  um exercício de simulação. 
 
- Acção de Formação no Campo de Deslocados no Ilhéu de Santa Maria, sobre “Manuseamento de 
Extintores, Primeiros Socorros, Saúde Publica e Normas de Evacuação de uma Escola”, destinada 
aos alunos dos Liceus Domingos Ramos e Cónego Jacinto. 
 

2. Estudos, Prevenção e Investigação 
 
Eis as acções realizadas neste domínio: 

 
- Visita ao Perímetro Florestal do Planalto Leste. Reunião de avaliação e projecção de acções para a 
minimização do risco do incêndio florestal nessa zona. 
 
- Processo do Lançamento da Plataforma Nacional para a Redução dos Riscos de Catástrofes. 
Propostas de actividades e programa para o Atelier. 
 
- Preparação das actividades à volta do Dia Internacional para a Redução das Catástrofes. 
 
- Visita a algumas zonas consideradas criticas da Cidade da Praia, bem como estabelecimentos e 
residenciais, a pedido de alguns munícipes, com o objectivo de proceder ao levantamento das situações de 
risco dos moradores e visitantes dessas zonas. 
 
- Encontros de trabalho com o Departamento de Ciências e Geo - Física do  Instituto Superior de 
Educação, com vista  a estreitar os laços de cooperação, tendo como objectivo a assinatura de um 
protocolo de cooperação institucional.  
 
- Participação com contribuições e sugestões sobre a diminuição dos riscos e vulnerabilidades 
meteorológicos, no âmbito do projecto “ Adaptação das Zonas Costeiras às Mudanças Climáticas”. 
 
- Participação com contribuições e sugestões para as actividades a serem realizadas no âmbito das 
comemorações do Ano Internacional dos Desertos e da Desertificação 
 
- Envio e divulgação da Mensagem do Secretario Geral da Estratégia Internacional para a Redução de 
Catástrofes (ISDR), sob o lema “A Protecção Civil na Escola” a todas as Câmaras Municipais e 
Comissões Instaladoras, bem com aos Órgãos de Comunicação Social. 
 
 
Quelques  mots en Français ….. 
 

SUR LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES DANS LES ECOLES 
 
Les autorités de Protection Civile du Cap-Vert sont fortement impliques dans la sensibilisation des écoles 
à la protection civile. Elles sont convaincues que l’introduction de la discipline dans les programmes 
d’enseignement, est une manière de développer une CULTURE DE PREVENTION DES RISQUES ET 
DES CATASTROPHES. 
 
Ainsi, le Service National de la Protection Civile, en partenariat avec les différents concernés à des degrés 
d’implication divers, on élaboré une  proposition, présentant les objectifs, le contenu et les orientations en 
matière d’activités à développer dans les établissements scolaires. 
 
Ce document est analysée par un équipe technique créée par le Ministère de l’Education et de la Mise 
en Valeur des Ressources Humains, chargée de faire  la révision du programme éducatif, afin d’intégrer 



les disciplines relatifs à la protection civile. Nous espérons que cela sera possible à partir de cette année 
scolaire 2007/2008. 
 
Depuis quelques temps plusieurs activités se sont développés au sein de quelques écoles (exercices de 
simulation de catastrophes, informations sur les attitudes a avoir en situations de risques, 
formations sur les premiers secours, sur les règles pour les piétons, sur les règles d’évacuation).  
 
Avec le soutien du Ministère de l’Education et de la Mise en Valeur des Ressources Humains, ses 
activités se poursuivront pendant cette année scolaire (2007/2008) , dans quelques établissements de 
différents niveaux d’enseignement. 
 
 

SUR LA PLATE-FORME NATIONALE 
 
 

O Serviço Nacional de Protecção Civil elegeu o ano 2007 como sendo o ano da consolidação da 
protecção civil em Cabo Verde e está a trabalhar com vista  à concretização de mais um dos seus 
projectos, na perspectiva de responder a uma das múltiplas tarefas que a sua missão o impõe: a criação da 
Plataforma Nacional para Redução dos Riscos de Catástrofes. 
 
Com efeito pretendemos fazer o seu lançamento em meados de Outubro/Novembro do corrente ano, 
durante um atelier que terá lugar na cidade da Praia, no qual irá participar uma panóplia de organismos 
públicos e privados e organizações da sociedade civil, para além de convidados estrangeiros. Para isso já 
constituímos algumas comissões de trabalho. 
 
Os maiores constrangimentos estão na preparação e estruturação do atelier bem como no 
desenvolvimento de um Plano de Acção com resultados orientados para implementação das metas 
estratégicas e prioridades do Quadro Geral de acção de Hyogo (HFA). Temos algumas ideias que 
gostaríamos de partilhar convosco e contar com a vossa experiência. 
 
A lista dos membros bem como os temas a serem discutidos já estão identificados, mas como disse 
existem ainda algumas dificuldades, concernentes à organização do evento, pelo que solicitaríamos a 
vossa colaboração com 1 ou 2 consultores ( propomos o mês de Julho) para prestarem assistência na 
coordenação do lançamento da nossa Plataforma Nacional.  
 
Praia, 5 de Abril de 2007 
 
 

O Presidente 
Alberto Carlos Barbosa Fernandes 

Tenente-coronel  


