
Cabo Verde

Informe Nacional del Progreso en la Implementación del
Marco de Acción de Hyogo (2009-2011) 

Nombre del punto focal :  Mr. Alberto Carlos Barbosa Fernandes

Organización :  Service National de la Protection Civile (SNPC)

Cargo o Posición :  President du SNPC

Correo electrónico :  acbfernandes@hotmail.com

Teléfono :  +(238) 616576

Fax :  + 238 2616575

Periodo del informe :  2009-2011

Fecha de la última actualización :  14 Apr 2011

Fecha de impresión :  14 Apr 2011

Presentación de informes de idiomas :  Español

Una actualización del HFA Monitor publicado por PrevetionWeb

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





Objetivos estratégicos

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
O ano de 2010, foi para o SNPC, o culminar de um ciclo de 10 anos após a sua criação, em que o
sistema respondeu bem às necessidades, mas também foi o ano em que se deu continuidade às
reformas profundas introduzidas pelo Governo em 2008, ao sistema e ao quadro institucional em vigor. 

 Estas reformas em curso e contarão com o apoio da Cooperação Portuguesa e Espanhola, na criação
de um Sistema Nacional Integrado de Socorro, integrando os Bombeiros, na revisão da Orgânica do
SNPC, na criação de um Serviço de Emergência Médica e de uma Escola Nacional de Protecção Civil e
Bombeiros bem como na criação de um Número Único Nacional de Emergência, entre outras acções.

 Continuação da assessoria técnica ao Serviço Nacional de Protecção Civil de Cabo Verde, por parte de
parceiros internacionais, na produção de legislação relativa a riscos distintos (segurança contra
incêndios em edifícios), à protecção civil, bombeiros, autarquias etc.

 Consolidação do PESI (Plano Estratégico de Segurança Interna)

 Firme determinação e vontade política do Governo de Cabo Verde, em continuar a promover a
integração da RRC nos programas de desenvolvimento, de âmbito nacional e local

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
Os Municípios vêm merecendo por parte do Serviço Nacional de P. Civil a maior atenção, por
precisamente constituírem a base do sistema nacional de protecção civil, assumindo, por esse facto,
importância decisiva, pois são normalmente os Municípios (comunidades), no quadro dos seus poderes
e capacidades, que enfrentam o primeiro e, tantas vezes, o mais duro impacto da situação de
emergência, decorrente de acidente grave, catástrofe ou calamidade, em que a rapidez, a organização,
a coordenação e a eficácia são exigências fundamentais, para impedir o número de vítimas. Neste
âmbito a politica descentralizada do Governo para o sector da protecção civil visa reforçar a capacidade
dos municípios com vista a dotar os mesmos de condições para a sua sustentabilidade operacional e
capacidade de reacção face a um acidente grave catástrofe ou calamidade. (ex. naufrágio em Porto
Mosquito – pronta intervenção comunidade local).
Em matéria de criação, fortalecimento e reforço das capacidades a nível nacional, municipal e local,
estão previstas as seguintes acções:

- Aquisição de 7 Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios para 5 Municípios e para o Perímetro
Florestal de Monte Velha - ilha do Fogo.

- Aprovação pela União Europeia de 6 Projectos no âmbito dos países da Micronésia e do eixo de
Grande Vizinhança do Programa de Cooperação Transnacional (MAC) (Projectos Makavol, Emernet,
React, React, Formared).



- Formação de formadores em matéria de protecção civil e combate a incêndios.

- Formação nas Instituições públicas, privadas, ONGs em matéria de primeiros socorros e
manuseamento de extintores.

- Segunda formação em Avaliação Rápida em necessidades humanitárias.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
Foram alcançados os seguintes ganhos:

- Elaboração e aprovação em 2010, do Plano Nacional de Contingência para resposta a catástrofes.
Realização de exercícios de simulação, com cenários diferentes. Continuação da elaboração dos
Planos Municipais de Emergência (PME), dos municípios recem criados e revisão dos 17 planos já
elaborados

 - Reforço do Sistema de Alerta Precoce

- Instalação do Número Único Nacional de Emergência (112)

- Criação dos Programas " Casa para Todos e Reabilitar", pelo Governo

- Elaboração de um conjunto de planos para ordenamento do território;

- Elaboração do Projecto de Cartografia de Riscos para identificação das áreas de risco, em parceria
com o Ministério da Descentralização, Habitação e Ordenamento do Território (MDHOT);

- Lançamento e Acompanhamento da Campanha Cidades Resilientes.

- Construção de vários diques de captação e de correcção torrencial, barragens subterrâneas e muro
em gabião, perspectiva de construção de mais 10 barragens em outros concelhos do país.

- Continuação da implementação do Plano de Acção Nacional para o Ambiente (PANA), foi um dos
programas macros mais ambiciosos jamais elaborados em Cabo Verde, no domínio do ambiente, uma
vez que retrata o ambiente no seu todo, tendo como paradigma os pressupostos de desenvolvimento
sustentável.

- Implementação do Documento Estratégico de Redução da Pobreza, que descreve as políticas
macroeconómicas, estruturais e sociais do país e os programas a longo prazo para promover o
crescimento amplo e reduzir a pobreza, bem como associada às necessidades de financiamento
externo e as principais fontes de financiamento.



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

Prioridad de acción 1: 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

Método de verificación:

* ¿Está incluida la Reducción del Riesgo de Desastres en estrategias y planes de desarrollo? Yes

* Yes: Plan Nacional de Desarrollo

* Yes: Estrategias y planes sectoriales

* Yes: Políticas y estrategias para el cambio climático

* Yes: Estudios para estrategias de reducción de pobreza

* Yes: Evaluación Común del País / Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(CCA/UNDAF por sus siglas en inglés)

Descripción:
Constata-se uma forte vontade e engajamento políticos por parte do Governo de Cabo Verde no
processo de Redução dos Riscos de Catástrofes, tanto a nível nacional como local. 

Após o lançamento da Plataforma Nacional para a RRC nos dias 27 e 28 de Novembro de 2007, com o
apoio da UNISDR- África, o SNPC recebeu a assessoria técnica de 3 consultores internacionais, a
saber, Sra. Aurelia Blin, Assistente Especial do Director da ISDR (5-19 Dez.10), Sr. Amândio Mavela e
Sra. Aimé Fayée com vista à elaboração do Plano Estratégico de Acção e de Coordenação da RRC em
Cabo Verde, e da Nova Estrutura da Plataforma Nacional para RRC de Cabo Verde.

O referido plano foi apresentado e socializado numa primeira reunião realizada na Cidade da Praia, no
dia 25 de Fevereiro de 2010, com a participação das instituições públicas e privadas, Agentes de
Protecção civil e entidades com dever especial de colaboração em matéria de protecção civil. Para o
efeito o SNPC de Cabo Verde recebeu da UNISDR África a quantia de 13,000.00 USD para realização
da National Platform for Disater Risk Reduction. A realização de uma segunda reunião no âmbito deste
projecto está prevista para o primeiro trimestre de 2011. Com o apoio da UN ISDR África o SNPC
recebeu o Consultor Nacional Charles Ivon Rocha, para a elaboração das fichas de riscos de Cabo
Verde (FactSheets RRC).

Ainda em 2010, o SNPC elaborou, apresentou e Socializou o Pacote Legislativo da Reforma do Sector
da P. Civil de Cabo Verde e sua aprovação pelo Governo e Assembleia Nacional em 2011.



Uma delegação Ministerial chefiada pelo Sr. Ministro da Administração Interna de Cabo Verde, e
composta pelo Presidente do Serviço Nacional de P. Civil participou na Segunda Conferencia Ministerial
Africana sobre a RRC, promovida pela Comissão da União Africana em colaboração com a UNISDR,
Fundo Mundial do Banco Mundial para Redução de Catástrofes e Recuperação (GFDRR) e o Governo
da Republica do Quénia, em  ???DATA ??????

Ainda Cabo Verde participou em duas reuniões Internacionais: Atelier de Validação das Directivas sobre
a criação e o reforço das Plataformas Nacionais de RRC nos países membros da CEDEAO, em Banjul,
Gâmbia, Julho de 2010 e na Visita " Troca de Experiencias das Plataformas Nacionais para a Redução
dos riscos de Catástrofes em África, Nairobi, Nakuru, Quénia, Agosto 2010, com a participação da
Costa do Marfim, Burundi, Senegal e Quénia.

Várias foram as leis que foram publicadas em Cabo Verde, que terão implicações directas no RRC, a
saber, Decreto-lei n.º 1/2006 de 13 de Fevereiro de 2006 e Decreto Legislativo n.º 6/2010, de 21 de
Junho de 2010 – define as bases do Ordenamento do Território e Planeamento urbanístico; Decreto-lei
n.º 43/2010, de 27 de Setembro – aprova o Regulamento Nacional do Ordenamento do Território
Nacional e do Planeamento Urbanístico; Decreto-lei n.º 130/88, de 31 de Dezembro – Regulamento
Geral de Construção e Habitação Urbana.

O Ministério da descentralização, Habitação e Ordenamento do Território, tomou a iniciativa de Criar a
Unidade de Inspecção Autárquica e Territorial (UIAT), que é um núcleo de fiscalização e auditoria de
controlo técnico – administrativo da gestão autárquica e da administração territorial, do qual o SNPC faz
parte da equipa da UIAT.

Realização de 4Workshops internacionais (Siera e Inundações, Makavol e Miavita)

Contexto y Limitaciones:
Apesar dos apoios recebidos ao longo desses dois anos, em matéria de assessoria Tecnica (UNISDR)
e de legislação (Portugal), ainda subsistem alguns constrangimentos relativos a implementação da
Plataforma Nacional para RRC, devido à fragmentação do território (dispersão geográfica), insuficiente
conhecimento por parte das instituições membros da PN do Quadro de Acção de Hiogo, ou seja existe a
necessidade de uma formação/divulgação nesta matéria, para que os membros possam interiorizar as
estratégias e as acções prioritárias, para uma completa operacionalização da Plataforma Nacional.

Um outro constrangimento, de acordo com a proposta dos consultores, é a definição de um orçamento
para implementação do Plano Estratégico de Acção da PN RRC em Cabo Verde (2010-2015).

Prioridad de acción 1: 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:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe alguna asignación específica en el presupuesto nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres?

* 0 Porcentaje asignado del presupuesto nacional



* 0 Monto en dólares EEUU (USD) asignado del fondo internacional de asistencia para el desarrollo

* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia contra amenazas de las inversiones sectoriales
para el desarrollo (por ejemplo, transporte, agricultura, infraestructura)

* 0 Monto en USD asignado puntualmente para inversiones en Reducción del Riesgo de Desastres (e.j.
Instituciones para la RRD, evaluaciones de riesgo, sistemas de alerta temprana, etc.)

* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia en los procesos de reconstrucción pos-desastre.

Descripción:
Embora existe um forte envolvimento do Governo no processo de RRC, todavia, não existe uma
percentagem do orçamento do Estado para a RRC. 

A estratégia do Governo baseia-se nos acordos de cooperação com parceiros internacionais e países
amigos, nomeadamente, Espanha e Portugal, e algumas ONGs internacionais.

O SNPC dispõe de um orçamento de funcionamento no valor de 150,000.00 USD, que para além das
despesas correntes, a mesma verba é utilizada para a prevenção, investigação, informação pública e
resposta aos acidentes.

 Com o objectivo de reforçar institucionalmente o SNPC, celebramos anualmente o acordo com o
Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, no âmbito do Plano de Trabalho Anual, no Valor de
60,000.00 USD.

O Governo criou um Fundo Especial de Emergência para melhor responder ás catástrofes que possam
atingir o território nacional. 

Algumas instituições de carácter técnico-científico, designadamente, o Laboratório de Engenharia Civil,
o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica e a Direcção Geral do Ambiente, dispõem de uma
pequena verba do Estado para redução do risco vulcânico e para a prevenção de danos ambientais.

O Plano de desenvolvimento (UNDAF) vem sendo trabalho para o período 2012-2016

Contexto y Limitaciones:
Cabo Verde conheceu nos últimos anos um crescimento acentuado e também um grande
desenvolvimento em vários domínios, o que acresce as responsabilidades do SNPC em matéria de
prevenção, preparação e resposta a eventuais situações de emergência que possam surgir.

Assim, constata-se ainda alguns constrangimentos em meios materiais e financeiros bem como em
matéria de capacitação humana.

Prioridad de acción 1: 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



Método de verificación:

* ¿Tienen los gobiernos locales responsabilidad legal y asignación presupuestaria para la Reducción del
Riesgo de Desastres? Yes

* Yes: Legislación > Lei De Bases de ProtecÃ§Ã£o Civil (1999)
http://preventionweb.net/files/17661_leispcpublicadas.doc [DOC ]

* No: Asignación presupuestaria a los gobiernos locales para la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
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 Operações de Emergência de
Protecção Civil (CMOEPC) que é dirigido pelo Presidente da Câmara.

Uma nova política do Governo em matéria de regionalização, esta agendada para ser discutida no
parlamento Cabo-verdiano, em 2011.

O novo pacote legislativo da reforma do sector da Protecção civil prevê a criação de 5 Comandos
Regionais de Protecção Civil bem com a criação dos Serviços Municipais de P. Civil.

Não existe uma verba a nível local destinada unicamente RRC. Porém, os Municípios dispõem dos seus
respectivos orçamentos municipais, aprovados anualmente pelas Assembleias Municipais, onde
algumas acções de RRC estão incluídas (reabilitação de casas, construção de estradas.

Contexto y Limitaciones:
A orografia das ilhas e a dispersão das comunidades continuam sendo um dos principais
constrangimentos do SNPC no processo da RRC  bem como no reforço das suas capacidades
operacionais.

Prioridad de acción 1: 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

Método de verificación:

* ¿En la plataforma nacional se encuentran representadas la sociedad civil, instituciones nacionales de
planificación, u organismos clave del sector económico y/o de desarrollo? Yes

* 7 Miembros de la sociedad civil (especificar número)

* 30 Organismos sectoriales (especificar número)

* 3 (OMCV.ICIEG; VERDEFAM Organizaciones de mujeres que participen en la plataforma nacional
(especificar número)

Descripción:



Para a implementação da Plataforma Nacional, foram atingidas os seguintes ganhos:

- Plataforma Nacional para a RRC, lançada em 2007;

- Plano Estratégico de Acção para Operacionalização da PN RRC elaborado em 2010;

- I.ª  Reunião de Socialização do Plano Estratégico de Acção para Operacionalização da PN RRC
realizada em 2010;

- Proposta da Nova Estrutura da PN RRC elaborada em 2010;

- Fichas de Ricos de Cabo Verde para a RRC (FactSheets RRC), elaboradas em 2010

- Cartografia de risco ligada ao "Género" em curso

- Campanha " Prevenção Rodoviária" activada

- Verba para realização IIª. Reunião da "National Platform for Disater Risk Reduction", atribuída em
2010.

Contexto y Limitaciones:
Com todos os ganhos acima elencados, ainda constatamos a falta de definição e atribuição de um
orçamento para implementação do Plano Estratégico de Acção da PN RRC em Cabo Verde
(2010-2015).



Prioridad de acción 2
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 2: 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:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe una evaluación de riesgo multi-amenaza disponible para informar las decisiones de
planificación y desarrollo? Yes

* Yes: Evaluación de riesgo multi-amenaza

* 6 Escolas; 3 hospitais Porcentaje de escuelas y hospitales evaluados

* 5 Escuelas no seguras ante los desastres (especificar cantidad)

* Yes: Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades desagregadas por género

* No: Estándares nacionales acordados para las evaluaciones de riesgo multi-amenaza

Descripción:
Para a avaliação multi-riscos o SNPC tem utilizado a metodologia proposta pela Autoridade Nacional de
protecção Civil de Portugal, ou seja, o Guia para a Caracterização de risco no âmbito da Elaboração de
Planos de Emergência de Protecção Civil).

Em 2009 foi assinado um protocolo de cooperação entre o Departamento de Ciências e Tecnologias da
Universidade de Cabo Verde, ITER - Instituto Tecnológico e de Energias Renováveis, LEC - Laboratório
de Engenharia Civil de Cabo Verde, SNPC - Serviço Nacional de Protecção Civil, com vista a redução
do risco vulcânico e à criação do Observatório Vulcanologico de Cabo Verde

Para o apoio ao mapeamento das zonas de riscos, foram adquiridos durante este período 5 GPS
portáteis para aumentar a precisão para a colheita de dados relativos às zonas de risco. 

Elaboração da Cartografia de Risco ligada à questão "Género", em curso.

Estrutura da Plataforma Nacional para RRC , elaborada e em fase de implementação, propondo o
envolvimento de um número considerável de parceiros que têm implicação directa na RRC em Cabo
Verde;

Recursos financeiros disponibilizados pela UNISDR no valor de 13 000 USD, com o objectivo de
reforçar a plataforma nacional.

Para preparar a população a fim de fazer face ao acidentes graves, têm se feito as segintes actividades:



Exercício de simulação nas escolas seguintes escolas: Cónego Jacinto, Pedro Gomes, Liceu de S.
Domingos e de S.º Domingos dos Órgãos; 

Está em elaboração o Plano Emergência Interno da Escola Secundaria Olavo Moniz, no Município do
Sal.

Realização de exercício de simulação no Hospital Central Agostinho Neto - HAN, e no Hospital Regional
Santiago Norte – HRSN.

Contexto y Limitaciones:
A nível nacional existe a necessidade de adoptar critérios uniformes para a avaliação de riscos, e
também o estabelecimento de uma norma para a produção cartográfica em Cabo Verde.

 O 1.º Workshop Internacional sobre Cartografia e Geodesia será realizado em breve, em parceria com
o Ministério de Descentralização, Habitação e Ordenamento do Território (MDHOT), onde será discutido
vários temas ligados a produção cartográfica em Cabo Verde e também será discutida a uniformização
dos critérios para a produção de mapas de temáticas.

Está em curso a elaboração do projecto de cartografia de risco a nível nacional, em parceria com o
Ministério da Descentralização, Habitação e de Ordenamento do Território, que posteriormente será
apresentada aos parceiros para busca de financiamento.

Existe a necessidade de massificar a formação na elaboração dos Planos de Emergência Internos em
hospitais e escolas

Prioridad de acción 2: 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

Método de verificación:

* ¿Las pérdidas a causa de desastres son sistemáticamente informadas, monitoreadas y analizadas? --
not complete --

* Yes: Base de datos de pérdidas generadas por los desastres

* Yes: Informes generados y utilizados en la planificación

Descripción:
O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), é a instituição responsável para o
acompanhamento da situação meteorológica no país, contínua sendo uma dos principais parceiros do
SNPC, com o fornecimento de dados diários, relativos à situação meteorológica de Cabo Verde.

O Projecto MIAVITA, contemplou a instalação de uma rede sismográfica nas ilhas do Fogo, e Brava, e
com os fundos do Estado de Cabo Verde em Santo Antão foi instalada uma rede de monitorização da
actividade sísmica, colocação de um sistema de transmissão de dados, a colocação de uma rede
geodésica para medição das deformações do terreno na ilha do Fogo, bem como a elaboração do draft



da arquitectura do WebGIS (Sistema de Informação Geográfica com recurso a internet para a gestão do
risco vulcânico). Com esta aplicação está-se a finalizar a cartografia de risco da ilha do Fogo e a
modelação numérica dos vários perigos vulcânicos (queda de piroclásticos, fluxos de lava, etc…).

O Projecto Makavol prevê a instalação para o próximo més de Março uma Rede GPS instrumental
composta de 4 antenas GPS e de uma Rede Sísmica instrumental composta por 3 estações sísmicas
para a vigilância vulcânica da ilha do Fogo.

Foram realizadas várias colheitas de amostras de gases vulcânicos para seguimento da actividade
vulcânica, nas ilhas do Fogo, Brava e São Vicente.

Através do Projecto EMERNET com Canárias esta prevista a instalação do número Único Nacional de
Emergência 112.

Existência de um Sistema de Comunicações HF para comunicação entre os Centros Operacionais de P.
Civil.

Existência de uma linha verde de emergência (800 11 12).

O SNPC, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), Universidade de Cabo Verde, Direcção
Geral do Ambiente, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola e a UNDP, estão a implementar o
projecto SIERA (Sistema de Inventário e Avaliação do Risco), onde se prevê a criação de uma Base de
Dados para os riscos maiores que afectaram Cabo Verde, a criação de um Observatório de Catástrofes,
e da elaboração de um perfil de risco de Cabo Verde.

Contexto y Limitaciones:
O Sistema de Rádio difusão local, de Aviso e Alerta às populações da localidade de Chã das Caldeiras,
ilha do Fogo, em caso de erupção vulcânica, composto por 15 grandes altifalantes, que se encontra-se
instalado desde 2006, precisa de manutenção e revisão. 

O Sistema interno de comunicação VHF funciona com algumas limitações, devido à orografia das ilhas
bem como à falta de estações repetidoras.

 Mais apoio da comunidade internacional, relativamente ao fornecimento de equipamentos adequados
de alerta precoce para as principais ameaças.

Prioridad de acción 2: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y comprensibles sobre los peligros
inminentes? Yes

* Yes: Alertas tempranas manejadas eficazmente

* Yes: Preparativos a nivel local



* Yes: Sistemas de comunicación y protocolo

* Yes: La participación activa de los medios de comunicación en la difusión de la alerta temprana

Descripción:
Diariamente o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG),  que é a instituição responsável
para o acompanhamento da situação meteorológica no país, fornece os dados relativos à situação
meteorológica ao SNPC, e também aos principais órgão de comunicação social.

O Projecto MIAVITA, contemplou a instalação de um sismógrafo numa escola secundária da ilha do
Fogo para fins didácticos, e o mesmo projecto prevê a instalação de mais sismógrafos em escolas da
Ilha do Fogo e Brava. Informação sobre a vigilância vulcânica tem sido divulgada nos órgãos de
comunicação social e na internet. Já foi apresentado a primeira versão do mapa de risco vulcânico da
Ilha do Fogo que está sendo utilizada pelos técnicos que trabalham na área. Para melhor divulgar os
dados da vigilância vulcânica, está a ser desenvolvida um WebGIS (Sistema de Informação Geográfica
com recurso a internet para a gestão do risco vulcânico).

O Projecto Makavol tem feito a divulgação de algum resultado em congressos e encontros técnicos e
prevê a criação de um folheto informativo para a divulgação dos resultados da observação vulcânica.
São várias as campanhas de sensibilização e informação pública que este projecto tem desencadeado.

O SNPC dispõe de dois programas radiofónicos de sensibilização e informação pública, uma na rádio
nacional (“Protecção Civil Mais Vale Prevenir”), e na rádio educativa (“Educação e Protecção Civil”).
Também dispomos do nosso site www.SNPC.cv, onde se encontram um conjunto de recomendações,
medidas de auto-protecção e informações sobre a protecção civil.

Anualmente o SNPC em parceria com o Sistemas das Nações Unidas em Cabo Verde lança campanha
de sensibilização versando diferentes temas, chamando assim a atenção e sensibilizando a população
para os diferentes riscos. Para 2010 e 2011, o tema da campanha é: “Tornar as Cidades Resilientes, a
minha Cidade está a preparar-se.” 

Existem diferentes mecanismos para fazer chegar a informação à população. Por exemplo, existe um
Sistema de Comunicações HF para comunicação entre os Centros Operacionais de Protecção Civil das
diferentes ilhas, existe um número verde emergência (800 11 12).

No âmbito do projecto SIERA prevê-se a divulgação de um grande número de informação relativo às
diferentes tipologias de riscos em Cabo Verde, principalmente com a elaboração do perfil de risco de
Cabo Verde e implementação do Observatório Nacional de Risco.

Para preparar a população a fim de fazer face a uma catástrofe são vários os exercícios de simulação
que o SNPC tem realizado, como é o exemplo do exercício de simulação, tendo como cenário as
inundações no Município da Ribeira Brava, com a participação das autoridades locais, agentes de
protecção civil e sociedade civil.

Participação no Exercício parcial realizado no Aeroporto internacional da Praia COESÃO – 2010, e no
Exercício total do aeroporto internacional da Boa Vista . 

Participação no Exercício de Simulação que teve lugar no Município do Tarrafal de Santiago, no âmbito
do término da formação de reciclagem dos 45 bombeiros dos Municípios de S. Tiago.
 



Realização de um exercício de evacuação do edifício das Nações Unidas, na Cidade da Praia.

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

Verifica-se a falta 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.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 4

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

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

Método de verificación:

* ¿Participa su país en programas o proyectos regionales o subregionales de Reducción del Riesgo de
Desastres? Yes

* Yes: Programas y proyectos que aborden las cuestiones transfronterizas > RelatÃ³rio 4Âª. Conferencia
Regional sobre InundaÃ§Ãµes na Africa do Oeste e Central (2010)
http://preventionweb.net/files/17661_rapport[1].pdf [PDF ]

* Yes: Estrategias y marcos regionales y subregionales

* Yes: Mecanismos regionales o subregionales para monitorear e informar

* Yes: Planes de acción que aborden aspectos transfronterizos

Descripción:
As avaliações dos riscos nacionais e locais são elaborados com base nas directrizes da Estratégia
Regional Africana para RRR e no Mecanismo da CEDEAO para RRC bem como do seu Programa de
Acção.

Em 2010, realizamos em Cabo Verde 4 Conferências Internacionais, a saber:

-  4.ª Conferencia Regional sobre inundações e Catástrofes Naturais na África Ocidental e Central –
Cidade da Praia – 5- 7 Maio 2010. O encontro visava igualmente, reforçar a parceria entre os serviços
de protecção civil, as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho bem como os
outros parceiros na redução dos riscos e resposta às catástrofes. Contou com a participação dos países
membros da CEDEAO, África Central e Mauritânia.

- Workshop Regional sobre a Implementação do Sistema de Inventario e Analise para a Avaliação de
Riscos (SIERA) na África Ocidental – Praia, 29 de Junho – 1 de Julho de 2010. Um dos objectivos
principais desse Workshop foi o lançamento oficial do Projecto-piloto - SIERA, em 4 países piloto da
nossa região. 



- Workshop Internacional Makavol, Fogo 2010 sobre Gestão de Risco Vulcânico em ilhas - Praia 4 -9 de
Dezembro de 2010. É uma das três Reuniões Internacionais sobre Vulcões sustentado pelo projecto “
Intensificação das capacidades de R&D para contribuir para a redução do risco vulcânico na
Macaronésia (MAC/3/C161)”, co-financiado pelo Programa de Cooperação Transnacional Madeira-
Canarias-Açores da EU (MAC 2007-2013), com a colaboração do Observatório Vulcanológico e
Geotérmico dos Açores, Fundação Canária ITER, Sociedade Vulcanológica Espanhola e a Associação
Vulcanológica das Ilhas Canárias (AVCAN).

- Atelier de Formação em Avaliação Rápida de Necessidades Humanitárias e Lançamento da
Campanha Cidades Resilientes – Praia 7 – 9 de Dezembro de 2010. Pretendeu-se com esta formação
reforçar de uma maneira geral, as capacidades dos 22 Municípios de Cabo Verde e demais instituições
que trabalham directamente na resposta às catástrofes. Foi financiado pelo PNUD Cabo Verde e contou
com a parceria do OCHA-Dakar.

Participação em Reuniões ligado à RRC: 

- IIª. Conferência Ministerial sobre Redução dos Riscos de Catástrofes Nairobi, Quénia, 14 – 16 Abril de
2010 – A Delegação foi chefiada por S. Excia. o Ministro da Administração Interna, Dr. Lívio Lopes
Fernandes e composta pelo Presidente do SNPC, Ten. Coronel Alberto Carlos Barbosa Fernandes.

- Realização na Cidade da Praia do Seminário Nacional sobre a Adaptação das Mudanças Climáticas

- Conferencia Internacional “Cities on Volcanoes 6 – CoV6 – Tenerife 2010 – Tenerife, ilhas Canárias,
Espanha – 31 de Maio a 4 de Junho de 2010. 

- Visita de “Troca de Experiencia Sul-Sul ente as Plataformas Nacionais para a Redução dos Riscos de
Catástrofes em África – 24 – 26 de Agosto 2010, Nairobi, Quénia. Participaram as Plataformas
Nacionais de Cabo Verde, Costa do Marfim, Burundi, Senegal e Quénia. 

- Atelier de Validação das Directivas sobre a criação e o reforço das Plataformas Nacionais de Redução
de Riscos de Catástrofes nos países membros da CEDEAO – 6 – 7 de Julho de 2010, Banjul, Gâmbia. 

- Atelier de Formação dos Peritos da Equipa de Intervenção da CEDEAO (EERT) – 26-30 de Julho,
Abuja, Nigéria.

- Missão de Apoio à Guiné Bissau – 25 de Março -2 de Abril . Apoio na criação de um Serviço Nacional
de Protecção Civil da Guiné Bissau. 

- Missão UNDAC (Equipa das Nações Unidas de Avaliação e Coordenação de Catástrofes ao Benin-
14-29 Out. 2010. Cabo Verde esteve representado pelo membro da UNDAC, Ten. Coronel Alberto
Carlos Barbosa Fernandes.

Contexto y Limitaciones:
As principais limitações que o SNPC tem verificado ao longo destes anos, tem a ver com a barreira
linguista, visto Cabo Verde tem como língua oficial o português e se encontrar enquadrada numa região
francófona. O contacto que fazemos com os países vizinhos a nível de cooperação ou troca de
experiências tem sido em francês ou inglês. Têm-se verificado nalgumas reuniões problemas ligados a
tradução dos documentos, nomeadamente da francesa para inglesa e vice-versa, e a falta de tradução
de documentos importantes para o português.

Cabo Verde é um país arquipelágico e o único que não tem fronteiras terrestres com o continente
Africano, e este afastamento levanta alguns problemas de comunicação com os países do continente



africana e limita a participação de mais agentes de protecção civil de Cabo Verde em reuniões, troca de
experiências, seminários, worshop.



Prioridad de acción 3
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 3: 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:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público? Yes

* Yes: Página web del sistema nacional de información > PÃ¡gina Web do ServiÃ§o Nacional de
ProtecÃ§Ã£o Civil (2004) http://www.snpc.cv

* Yes: Mecanismos establecidos para el acceso a la información sobre RRD

Descripción:
As autoridades ligadas à P. Civil em Cabo Verde, vêm dispensando uma a tenção muito especial à
sensibilização e consciencialização do público em matéria de riscos a que a população está sujeita,
para que os cidadãos estejam devidamente informados de como proceder em caso de acidentes
graves, catástrofes e calamidades, ou então na iminência de uma situação de emergência.

É com base nesta preocupação, e procurando responder ao estipulado na lei, conforme a alínea c) do
art. 5º. da Lei de Bases de Protecção Civil, que diz que um dos domínios de Protecção Civil 
" é a informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em matéria de auto-
protecção e colaboração com as autoridades", que O Serviço Nacional de P. Civil de Cabo Verde vem
desenvolvendo com alguns órgãos de Comunicação Social acções educativas, a fim de manter os
cidadãos informados e sensibilizados em relação aos riscos que os podem afectar.

Contactos com a rádio de Cabo Verde e um Protocolo de cooperação assinado com a Rádio Educativa,
pertencente ao Ministério da Educação e Ensino Superior, com o objectivo de dar continuidade à
difusão dos dois programas radiofónicos, denominados, respectivamente, " Protecção Civil, Mais Vale
Prevenir" e Protecção Civil, uma Questão de Cidadania, que são emitidos quinzenalmente.

Os conteúdos dos referidos programas radiofónicos trazem quinzenalmente ao domínio público matérias
e informações importantes de como se deve fazer para evitar acidentes graves e os procedimentos a
serem adoptados pelos indivíduos na iminência de uma catástrofe. O objectivo é dotar os cidadãos de
conhecimentos, normas e regras especiais de comportamento para a sua auto-protecção e protecção
da sua família, numa situação de emergência.

Ainda no que toca a informação ao público elaborou-se várias notas para os órgãos de comunicação
social (OCS), para o período antes, durante e depois da época da chuva. Foram dadas algumas
entrevistas aos OCS (asemana on-line; RCV; Rádio Educativa; Record; RTC; Tiver; Nha Terra Nha
Kretcheu).



São várias as participações do SNPC junto das escolas primárias e secundárias. Como exemplo, é a
realização de uma Palestra na Universidade de Cabo Verde com os Alunos do 4º. Ano da Disciplina de
Geografia Departamento de Ciências e Tecnologias sobre a organização e funcionamento do Sistema
Nacional de P. Civil de Cabo Verde, sensibilizando a comunidade estudantil e futuros professores de
geografia para os temas ligados a protecção civil.

Contexto y Limitaciones:
Existe a necessidade de criação de um banco de dados com o registo dos desastres em Cabo Verde
tanto para o apoio da tomada de decisões, para ser utilizado para fins científicos, nomeadamente
determinação do período de recorrência e melhor conhecimento da tipologia dos riscos, para fins
académicos e para a informação da população em geral. 

No âmbito do projecto SIERA, está pensada a criação de uma base de dados para as catástrofes em
Cabo Verde, que posteriormente poderá ser enriquecida e melhorada.

A colheita de dados tem sido um dos nossos maiores constrangimentos, por causa da fragmentação do
território nacional e também da falta de formação dos poderes locais em matérias ligados a protecção
Civil.

No séc. XXI, Cabo Verde conheceu uma grande massificação do ensino a todos os níveis e a
construção de um grande número de hospitais. Devido ao número reduzido dos funcionários o SNPC
não tem conseguido chegar a todas as escolas e hospitais, e também identificamos a falta de material
didáctico, informação e sensibilização para ser distribuídos nestes estabelecimentos.

Prioridad de acción 3: 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:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del Riesgo de Desastres? No

* No: Currícula de educación primaria

* Yes: Currícula de educación secundaria

* No: Currícula universitaria

* Yes: Programas de educación profesional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
Acredita-se que só se pode minimizar os riscos e as situações de emergência, se as pessoas estiverem
devidamente informadas e educadas em matéria de auto-protecção.

Neste quadro a escola pode e deve desempenhar um papel crucial, pela vocação da sua missão e pela
forma como se encontra organizada, enquanto espaço de formação e educação.



Tem sido um dos principais objectivos das autoridades de Protecção Civil de Cabo Verde levar para a
Escola matérias de protecção civil, acreditando que só assim se poderá construir a tão almejada
CULTURA DE PREVENÇÃO contra desastres.

Uma das acções já desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Protecção Civil foi  a Assinatura, em 2004,
de um protocolo de cooperação, entre o SNPC, Direcção Geral de Ensino Básico e Secundário,
Direcção Geral dos Transportes Rodoviários e Cruz Vermelha de Cabo Verde, com vista à introdução
de matérias de protecção civil nas escolas . Está em fase de conclusão a construção de um documento-
proposta que contém os conteúdos (matérias), objectivos e possíveis actividades a desenvolver no
âmbito do ensino a serem inclusos nos programas de ensino. O referido documento está sendo
estudado por uma equipa técnica criada pelo Ministério da Educação e Ensino Superior para se ocupar
da revisão curricular e inclusão do tema da protecção civil nos curricula escolares, que brevemente será
uma realidade aqui em Cabo Verde. 

O Governo de Cabo Verde está profundamente comprometido e empenhado nesta matéria. Pese
embora os poucos anos da sua existência. O Serviço Nacional de Protecção Civil tem levado a cabo
várias acções formativas, de informação e sensibilização nas escolas de Cabo Verde, como simulacros,
formações de como se deve proceder perante riscos de diversa natureza, primeiros socorros, regras
para peões, regras e treino de evacuação, etc.

O Ministério da Administração Interna já implementou o Programa Escola Segura, que visa proteger os
estabelecimentos de ensino e evitar situações susceptíveis de por em causa o seu normal
funcionamento.

O SNPC participou na Formação de Professores em Avaliação Rápida pós-catástrofes, para o sector da
educação, organizada pela UNDP + Unicef + Ministério Educação, a 26 Outubro de 2010, na sede das
UNDP, onde apresentou temas ligados ao sistema da protecção e planeamento de emergência, onde
também foram elaboradas fichas de avaliação rápida para o sector da educação.

Contexto y Limitaciones:
A  protecção Civil tem sido um tema muito debatido em na sociedade Cabo-verdiana a todos os níveis.
Tem havido um envolvimento a politico, da comunidade escolar e civil na discussão deste tema.

Tem havido alguns avanços para a introdução do tema da protecção civil a todos os níveis de ensino,
mas ainda persiste a necessidade da produção dos manuais, formação dos formadores e de
campanhas de informação.

Prioridad de acción 3: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto / agenda nacional
para la investigación científica? Yes

* No: Resultados, productos o estudios generados por la investigación



* Yes: Programas y projectos de investigación

* No: Estudios sobre los costos-beneficios económicos de la RRD

Descripción:
Quanto ao risco vulcânico os projecto MAKAVOL e MIAVITA têm desenvolvido algum trabalho para um
acompanhamento contínuo desta actividade e uma melhor gestão deste risco. Relativamente ao risco
sísmico, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) e o projecto MIAVITA já tem instalado
alguns sismógrafos para o acompanhamento da actividade sísmica nas ilhas mais recentes de Cabo
Verde. O projecto MAKAVOL, para além da monitorização geoquímica, em 2011, prevê a instalação de
uma rede sismográfica na ilha do Fogo e de estações de GPS, permanentes.  

O INMG faz o acompanhamento diário do estado do tempo em Cabo Verde, tem estações
meteorológicas em todas as ilhas, e diariamente envia dados das previsões ao SNPC. Para este ano
está em curso o processo de instalação de marégrafos em algumas ilhas, para fazer o seguimento do
nível médio das águas dos mar.

O Instituto Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (INRGH), tem em curso projectos ligados à
hidrologia superficial, que contemplam instalação de limnígrafos, e sistemas de seguimento dos caudais
dos cursos de água, para a monitorização das cheias e inundações.
O Instituto Nacional de Estatística, deu início a um programa de colheita de dados relativos a danos
ambientais e catástrofes, envolvendo um grande número de instituição nacionais com responsabilidade
nesta matéria. 

A Direcção Geral do Ambiente, elabora frequentemente relatórios sobre a qualidade do ambiente que
servem de pista para a avaliação de riscos a nível nacional. Também existe projectos de seguimento da
qualidade do ambiente e de seguimento do impacte das mudanças climáticas em Cabo Verde.  

Com o projecto SIERA, pretende-se compilar alguns dados sobre os riscos em Cabo Verde e
implementa mecanismos que poderão servir para a avaliação multi-risco. Este projecto prevê a criação
de um observatório nacional de risco onde serão compiladas e seguidas dados relativos a todos os
riscos que poderão afectar Cabo Verde.

Contexto y Limitaciones:
Este capítulo de avaliação e investigação ligado ao risco em Cabo Verde é um tem novo e ainda não
existe muitos técnicos capacitados nesta matéria.

Ainda neste capítulo da investigação as capacidades nacionais continuam a ser fracas, grande parte por
falta de investimento nesta área, a grande dispersão dos técnicos por muitas instituições do públicas e
privadas, a falta de projectos conjunto das instituições nacionais, ausência de incentivos à produção
científica, etc.

Muitos projectos de cooperação não têm seguimento quando terminam e grande parte dos trabalhos
são desenvolvidos por técnicos internacionais e não há reforço da capacidade nacional.

Quanto à análise custo-benefício, a nível local tens registado boas experiências principalmente no que
toca às cheias e inundações, mas existe a necessidade de uniformizar os critérios para esta avaliação.

Prioridad de acción 3: 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

Método de verificación:

* ¿Las campañas públicas educativas en Reducción del Riesgo de Desastres llegan a las comunidades
propensas al riesgo? Yes

* Yes: Campañas públicas de Educación

* Yes: Formación y capacitación para los gobiernos locales

* Yes: Disponibilidad de información sobre las prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Descripción:
Acredita-se que só se pode minimizar os riscos e as situações de emergência, se as pessoas estiverem
devidamente informadas e educadas em matéria de auto-protecção.

No que toca a informação ao público elaborou-se várias notas para os órgãos de comunicação social
(OCS), para o período antes, durante e depois da época da chuva. Foram dadas várias entrevistas aos
diferentes Órgãos de Comunicação Social existentes no país, nomeadamente rádios, televisões e
jornais, no sentido de sensibilizar a população no sentido adoptarem medidas mais pró-activas face às
catástrofes.

Como instrumentos de informação ao público, o SNPC, dispõem de dois programas radiofónicos, uma
na rádio nacional com o título: Protecção Civil - Mais Vale Prevenir, e na rádio educativa, com a
designação: Educação e Protecção Civil. 

Também dispomos de uma página na Internet com o seguinte endereço: www.snpc.cv

É prática do SNPC, confeccionar Banner e Cartazes com o objectivo de informar o público em geral.
Estes instrumentos de sensibilização ao público são colocados em diferentes pontos das cidades, para
uma melhor informação do público. 

O SNPC, em parceria com mais instituições com responsabilidades directas para a RRC, elaborou um
folheto com 112 Conselhos de Segurança, tanto para os riscos naturais, tecnológicos, sociais, etc.

È prática do SNPC e dos agentes de protecção civil ministrarem palestras, com o objectivo de
sensibilizar, principalmente a população estudantil, dos vários riscos a que se encontram sujeitas e as
medidas que devem adoptar caso houver a manifestação de uma delas.

Regularmente são realizados exercícios de simulação, tanto em escolas, centros de saúde, aeroportos,
e nas comunidades, aumentando assim a resiliência da população fase a uma catástrofe.

Contexto y Limitaciones:
Apesar dos avanços que tem havido em matéria de sensibilização da população, ainda nota-se a
necessidade de massificar as campanhas de informação ao público, produzir materiais didácticos para
este fim e envolver mais agentes de protecção civil nestas campanhas. 



A principal dificuldade na implementação destas campanhas está ligada às questões financeiras e de
alguma falta de material didáctico.



Prioridad de acción 4
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 4: 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

Método de verificación:

* ¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios ambientales y de los
ecosistemas? (asociados con humedales, manglares, bosques, etc.) Yes

* Yes: Legislación sobre áreas protegidas

* No: Pago por servicios ambientales (PES, por sus siglas en inglés)

* Yes: Planificación integral (por ejemplo para la gestión de zonas costeras)

* Yes: Evaluaciones de impactos ambientales (EIA)

* Yes: Proyectos y programas para la adaptación al cambio climático

Descripción:
O Governo, criou o Decreto-Lei n° 29/2006, que estabelece o regime jurídico da avaliação do impacto
ambiental dos projectos públicos ou privados susceptíveis de produzirem efeitos no ambiente. Trata-se
de um importante instrumento para a preservação do ambiente, principalmente para as intervenções
que poderão causar danos irreversíveis no ambiente e que também poderá por em risco pessoas e
bens. 

Ordenar, planear, gerir o nosso território, trata-se de um compromisso ético para todas as gerações
Cabo-verdianas e com implicações directas para a RRD a longo prazo. Para reforçar o sistema Nacional
do ordenamento do Território e do Planeamento Urbanos, são vários os ganhos jurídicos que Cabo
Verde tem tido, nomeadamente, a aprovação da Lei de Bases do Ordenamento do Território, o Regime
de Utilização dos Solos. Estes diplomas constituem um momento de viragem no processo de
ordenamento do território e do planeamento urbanístico, porque se baseiam nos princípios de
solidariedade intergeracional, coordenação, articulação, complementaridade e compatibilização,
equidade, participação, reforço da coesão e unidade nacional, o aproveitamento racional dos recursos
naturais, assegurar a defesa do património natural, acautelar a protecção civil das populações,
prevenindo os riscos e os desafios das catástrofes naturais e de acção humana.

Nos últimos anos são vários os instrumentos de gestão territorial que foram criadas, nomeadamente:
Instrumento de Ordenamento e Desenvolvimento Territorial (DNOT – Directiva Nacional de
Ordenamento do Território; EROT – Esquema Regional de Ordenamento do Território), Instrumento de
Politica Sectorial (Plano sectorial), Instrumento de Natureza Especial (PEOT – Plano Especial de



Ordenamento do Território, POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira, POT – Plano de
Ordenamento Turístico, POAP – Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas), Instrumento de
Planeamento Territorial (PIMOT – Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território, PDM – Plano
Director Municipal, PDU – Plano de Desenvolvimento Urbano, PD – Plano Detalhado).   

Em 2010 Cabo Verde apresentou o 2.º Relatório de Adaptação às mudanças climáticas, documento
produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que já foi socializada. 

O Segundo Plano de Acção Nacional para o Ambiente (PANA-II), está a ser implementada e também
foram assinados protocolos para os Planos Municipais Ambientais.

A Educação Ambiental tem apresentado bons resultados, e está sendo abordada de forma global, como
instrumento transversal de apoio à implementação de todos os programas e para a mudança dos
comportamentos da comunidade estudantil.

Contexto y Limitaciones:
Trata-se de um tema transversal, que é necessário envolvimento do poder local e central e a
intervenção de diferentes actores da sociedade. O grande desafio para a real implementação do RRD,
passa pela implementação de uma estratégia que consiga estabelecer sinergias entre os diferentes
actores acima mencionados e da mobilização de mais recursos para esta área.

Prioridad de acción 4: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de hogares y comunidades?
Yes

* No: Aseguramiento de cultivos y propiedades

* No: Esquemas de garantías para el trabajador

* Yes: Programas de subsidios monetarios condicionados

* Yes: Políticas y programas de reducción de pobreza y bienestar social alineadas con la Reducción del
Riesgo de Desastres

* Yes: Microfinanzas

* No: Microseguros

Descripción:
Durante estes anos foram apresentados alguns relatórios tais como, o Questionário Unificado de
Indicadores Básicos de Bem-estar (QUIIB), o Relatório sobre o estado actual do ordenamento do



território em Cabo Verde, que expõem o nível de vida dos agregados familiares e a ocupação do
território  de forma a adoptar as autoridades cabo-verdianas de indicadores para a formulação de
políticas e o seguimento e avaliação no âmbito da Estratégia de Crescimento e Redução da Pobreza.

Tem havido nos principais centros urbanos do nosso país um crescimento muito rápido da população,
que tem criado alguns problemas sociais e de ocupação do território. Para solucionar os problemas
sociais, melhorar a qualidade de vida dos Cabo-verdianos, o Governo tem criado programas sociais,
tais como, o projecto “Casa para todos”, que visa reduzir o défice habitacional em Cabo Verde, com a
construção de um número considerável de habitações de carácter social, a baixo custo, e em áreas
consideradas seguras. A par do projecto “Casa para Todos”, existe o projecto “Reabilitar”, cujo
objectivo é melhorar a qualidade habitacional  de modo a proporcionar uma melhor qualidade de vida às
populações mais vulneráveis. 

O sistema de micro-crédito é praticado frequentemente em Cabo Verde, tanto pelas ONG's, como pelo
Poder Local e Poder Central, e tem dado bons resultados, visto já ter melhorado as condições de vida
de muitas pessoas desfavorecidas.
    
Todas as Câmaras Municipais de Cabo Verde realizam obras sociais, nomeadamente a construção de
novas casas para os mais desfavorecidos, construção de equipamento sociais e reabilitação de edifícios
degradados. 

Como forma de minimizar as perdas que as populações têm tido depois da época das chuvas,
principalmente a população rural, o Governo têm disponibilizado fundos para a reconstrução, que têm
sido entregues às associações comunitárias, que conhecem melhor as necessidades das comunidades.

À semelhança dos outros países, em Cabo Verde as grandes empresas geralmente possuem um
seguro de riscos, como por exemplo, as transportadoras, as empresas de combustíveis, os
comerciantes, entre outros, e ultimamente têm surgido pacotes de seguro de riscos para particulares.

Contexto y Limitaciones:
De entre os vários constrangimentos, destacam-se os principais:

1. Alguma demora no desbloqueio dos financiamentos.
2. Fragmentação e insularidade do Arquipélago. 
3. Número considerável de população vulnerável e que anualmente é afectada.

Prioridad de acción 4: 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

Método de verificación:

* ¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres incorporados en la
planificación de inversiones públicas? -- not complete --

* Yes: Sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública que incorporen la Reducción del Riesgo de



Desastres

* Yes: Inversiones en reforzamiento de estructuras clave, incluyendo escuelas y hospitales

Descripción:
Cabo Verde é um país onde os recursos não abundam, por isso, a RRD é um tema que tem vindo a ter
tido em conta na elaboração dos planos económicos e sectoriais. As actividades económicas que
empregam a população mais vulnerável, como por exemplo a pesca, agricultura e pecuária têm
conhecido ganhos consideráveis, nomeadamente na modernização dessas actividades e na
sustentabilidade dos mesmos. 

As grandes obras estruturantes para o País e mesmos as obras recentemente construídas tem
melhorado a vida dos Cabo-verdianos e garantindo mais segurança, como por exemplo o acesso às
populações mais isoladas, desenvolvimento destas comunidades e tornarem-se mais seguras para as
populações habitarem nestas zonas. 

Os panos de investimento nas comunidades têm conseguido reduzir a pobreza e melhorado a qualidade
de vida dessas populações.
O Governo tem como meta o cumprimento de todos os objectivos do milénio, e no sector da água esta
meta já foi cumprida, e tem havido um forte envolvimento de todos os sectores para o cumprimento das
metas traçadas pelo Governo. Como prova deste esforço, é a construção de novos centros de saúde e
de hospitais em quase todas as ilhas, modernização da qualidade dos serviços dos mesmos com a
compra de novos equipamentos e reabilitação de algumas estruturas.

Nas últimas décadas a massificação do ensino foi uma meta alcançada em Cabo Verde. A par disso,
muitos infantários, escolas primárias e liceus foram construídos e num espaço de 10 anos foi criado
uma (1) Universidade Pública e nove (9) Universidades Públicas.

Contexto y Limitaciones:
Para dar seguimento a esta dinâmica será necessária a continuação da elaboração de projectos
credíveis e capazes de captar financiamentos, reforço da capacidade nacional de regulação e formação
de quadros. 

São necessárias somas avultadas de dinheiro para manter algumas estruturas de saúde e de ensino
funcional, e caso não houver um intervenções atempadas e investimentos pontuais, alguns ganhos
poderão ser perdidos. Por isso a disponibilização atempada das verbas é um ameaça a ter em conta.

Prioridad de acción 4: 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

Método de verificación:

* ¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos vulnerables? Yes

* Yes: Inversiones en infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones



* Yes: Estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos

* Yes: Formación y capacitación de albañiles en tecnologías de construcción seguras

* Yes: Entrega de terrenos seguros para comunidades y familias de bajos ingresos

Descripción:
Em todos os centros urbanos de Cabo Verde tem aumentado as construções precárias em zonas
consideradas de risco, nomeadamente, no leito das ribeiras e nas encostas com declive acentuado.
Com o aumento da densidade populacional nestas áreas, e tratando de zonas onde geralmente habitam
a população mais vulnerável, o risco tem aumentado nestas áreas. 

Este tema tem sido muito debatido em todos os níveis na nossa sociedade, visto inspirarem alguma
preocupação, pela forma como estas ocupações têm crescido rapidamente e cada vez ocupando áreas
mais perigosas.

O Governo para resolver parte deste problema, criou o programa “casa para todos” e o programa
“reabilitar” que têm como meta o realojamento de populações que habitam áreas de risco, reabilitação
de algumas moradias com baixas condições de habitabilidade.  A nível local as Câmaras têm criado
programas de reabilitação de casas, ordenar melhor o seu território e, está em curso e algumas
Câmaras já apresentaram, Plano Director Municipal que é um instrumento fundamental de gestão do
território e com implicações directas em RRD. 

Nos últimos anos foram apresentados alguns projectos/programas de reabilitação e construção de
bairros degradados. Algumas medidas estruturais têm sido levadas a cabo, como por exemplo,
drenagem de algumas áreas propensas a inundação, estabilização de taludes.   

Em Cabo Verde existem códigos de construção para garantir a qualidade na execução das obras. Mas
é reconhecido que a qualidade da construção não é a melhor, por causa da fiscalização que é muito
fraca, e também por causa da falta de formação de muitos construtores.

Contexto y Limitaciones:
Para alcançar este objectivo comum que é a RRD, será necessária formação e capacitação em técnicas
de construção seguras, investir em materiais mais seguros de construção, fomentar a fiscalização das
obras a todos os níveis.

Os projecto e programas de requalificação e RRD, muitas fezes requerem somas muito avultadas, e
muitas vezes não conseguem financiamento a 100%, e isso pode comprometer a real RRD.

Prioridad de acción 4: 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

Método de verificación:

* ¿Existe presupuesto explicito en los programas post-desastres para la Reducción del Riesgo de
Desastres? Yes



* 0 Porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación asignados a la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Yes: Las medidas adoptadas para abordar las cuestiones de género en la fase de recuperación

Descripción:
Aquando da realização do Atelier da Plataforma Nacional para o RRD em 2007, recomendou-se a
criação de um Fundo Especial de Emergência, para auxiliar a recuperação da população depois de uma
catástrofe. 

O Governo criou um fundo de recuperação pós- catástrofes que é mobilizado pelo Tesouro do Estado
de Cabo Verde, sempre que se justifique. Em 2009 depois das chuvas torrenciais que afectaram as
ilhas mais a Norte do arquipélago (Santo Antão, São Vicente e São Nicolau), o Governo disponibilizou
fundos às comunidades mais afectadas no sentido de minimizarem as suas perdas.

Grande parte das obras reconstruídas pós-catástofes são projectadas no sentido de melhor resistirem
aos eventos que lhes destruíram, como são os exemplos as estradas reabilitadas, os sistemas de
drenagem, os taludes estabilizados e projectos de reconstrução de bairros afectados e obras de
protecção ambiental.

Contexto y Limitaciones:
Há a necessidade de realizar mais campanhas de informação junto dos decisores, no sentido de
aumentar a sua cultura do risco e sensibiliza-los na adopção de medidas que visem garantir uma
eficiente RRD.

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

Prioridad de acción 4: 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

Método de verificación:

* ¿Se evalúa el impacto que proyectos de desarrollo a gran escala pudieran tener sobre el riesgo de
desastres? -- not complete --

* Yes: Evaluación del impacto de proyectos tales como diques, esquemas de irrigación, carreteras,
minería, infraestructura de turismo, etc. en relación con la Reducción del Riesgo de Desastres

* Yes: Impactos del riesgo de desastres tomados en cuenta en las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA)

Descripción:
O SNPC organizou a primeira formação em avaliação rápida de necessidades humanitárias, que contou



com a participação de representantes das 22 Câmaras Municipais do País. Com esta formação,
pretendeu-se fortalecer os repensáveis locais de protecção civil, em avaliação rápida de necessidades
humanitárias e, fornecer-lhes uma ferramenta de auxílio no planeamento, gestão e execução das
avaliações de emergência que sejam coerentes e credíveis. No sector da educação, o SNPC participou
na Formação de formadores em Educação em Emergências, destinados aos professores do ensino
básico, com o objectivo de lhes disponibilizar meios para realizarem uma melhor avaliação pós-
catástrofes para o sector da educação. 

Portanto, as equipas formadas terão a capacidade de avaliar os riscos no seu sector e também os
riscos que podem provir da destruição de estruturas importantes tais como, estradas, pontes, taludes,
que poderão por em risco as populações.

Desde da independência de Cabo Verde têm-se realizado obras de correcção torrencial e defesa contra
fenómenos erosivos, muitos da responsabilidade do Ministério de Infraestruturas e transporte e do
Ministério do Ambiente. Estas obras têm-se revelado de capital importância porque têm minimizado o
efeito da chuva junto das populações e estruturas. 

Em Cabo Verde, todas as intervenções que poderão causar qualquer alteração no ambiente, são
sujeitas a um estudo de impacto ambiental (EIA), que posteriormente é sujeita a consulta pública antes
da sua aprovação.

O Ministério de Infra-estruturas e Transportes, é o responsável pela aprovação, seguimento e
construção das grandes obras em Cabo Verde. Os projectistas deste Ministério têm levado em
consideração as questões do RRD e implementadas medidas de conservação destas estruturas.

Contexto y Limitaciones:
Mesmo com os ganhos que tem havido neste sector ainda há necessidade de maior formação dos
quadros que trabalham nesta área, mais sensibilização dos mesmos  para a adopção de políticas que
visem a implementação efectiva da RRD.



Prioridad de acción 5
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 5: 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

Método de verificación:

* ¿Existen programas y/o políticas nacionales para garantizar que escuelas y hospitales sean seguros en
caso de emergencias? Yes

* Yes: Políticas y programas para seguridad en escuelas y hospitales

* Yes: Entrenamiento y simulacros en escuelas y hospitales para fortalecer la preparación ante los
desastres

Descripción:
Em Cabo Verde o mecanismo de coordenação operacional a nível nacional, das operações de
emergência de protecção civil, ligados aos acidentes graves, catástrofes e calamidades, é o SNPC. A
protecção civil Cabo-verdiana encontra-se dividida em dois níveis: nível nacional, da responsabilidade
do Primeiro-ministro, e nível a municipal da responsabilidade dos presidentes de câmara, e com esta
divisão de responsabilidade que se tem levado a cabo as actividades de protecção civil a nível nacional.
  

Tem havido, a todos os níveis, um forte envolvimento político nas questões relacionadas com a
protecção civil, e prova disso é o programa do Governo para a legislatura 2006/2011, a criação de
Centros Operacionais de Protecção Civil de 17 municípios, criação de novos corpos de bombeiros
voluntários, etc.

Para uma melhor gestão do risco, a nível nacional, já existem 17 planos municipais de emergência de
protecção civil (âmbito municipal e carácter geral), 3 planos especiais (âmbito local e carácter
específico) e um Plano Nacional de Contingência para a RRD (âmbito nacional e carácter geral).

Contexto y Limitaciones:
Este capitulo continua a merecer particular atenção por parte do SNPC e do Governo, com a criação de
novas leis para estes sector,fortalecimento da capacidade técnica e institucional para a gestão nacional
e local das situações de emergência, incluindo a formação e recursos humanos e materiais.

Prioridad de acción 5: 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

Método de verificación:

* ¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para enfrentar un desastre de
gran escala? Yes

* Yes: Planes de contingencia sensibles en temas de género > Plano Nacional de ContingÃªncia para a
ReduÃ§Ã£o de Desastres (2010)
http://preventionweb.net/files/17661_boplanonacionaldecontingencia[4].pdf [PDF ]

* Yes: Centros de operaciones y comunicaciones

* Yes: Equipos de búsqueda y rescate

* Yes: Reservas de materiales y suministros para la emergencia

* Yes: Albergues

* Yes: Centros médicos y de salud seguros

* Yes: Disposición especial para las mujeres en asistencia humanitaria, albergues y centros de atención
médica en caso de emergencia

Descripción:
O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA (PNC) foi aprovado pelo Concelho de Ministro a 15 de
Março de 2010, e tem em vista possibilitar a unidade de direcção das acções de protecção civil a
desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação das medidas
de carácter excepcional a adoptar em caso de ocorrência de acidente grave, catástrofe ou calamidade
de âmbito nacional. Faz parte activa do PNC, um vasto leque de actores com diferentes atribuições,
onde a questão do género se encontra bem assegurada.

Para além do PNC, Cabo Verde dispõem de 17 Planos Municipais de Emergência devidamente
elaborados e aprovados pelo Conselho Nacional de Protecção Civil, de 3 Planos Especiais de
Emergência (para erupções vulcânicas, cheias e fogos florestais) e vários Planos de Emergência
Internos de Empresas Petrolíferas, estabelecimentos públicos, estabelecimento de ensino, entre outros.

Vários exercícios de simulação foram levados a cabo durante o período em apreço, com destaque para
os Aeroportos da Praia, Boa Vista e São Vicente, Hospital Regional Santiago Norte, Centros de Saúde,
Edifício Das Nações Unidas.

Já se encontram equipados 18 centros municipais de operações de emergência de P. Civil, faltando
apenas 4 CMOEPC.
Nos últimos anos têm-se trabalhado em cabo verde na montagem dos serviços de busca e salvamento
(SAR). Nesta fase está-se a trabalhar na montagem do SAR Terrestre (protecção civil), SAR Marítimo
(Instituto Marítimo e Portuário), SAR Aeronáutico (Autoridade de Aviação Civil).
Cabo Verde possui estruturas de saúde boa qualidade, e com presença em todos os municípios. No
nosso País existem, 2 Hospitais Centrais, 3 Hospitais Regionais, 22 Centros de Saúde, 5 Centros de
Saúde Reprodutiva, 23 Postos Sanitários e 117 Unidades Sanitárias de Base. 



Existem um conjunto de instituições que trabalham directamente com as mulheres, nomeadamente,
Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), VERDEFAM, ICIEG, e que têm uma excelente
relação com o SNPC, e tem colaborado sempre nesta matéria.

Contexto y Limitaciones:
Continuamos a sentir a necessidade de mais apoio financeiro nesta matéria, para implementação e do
Plano Nacional de Contingência e operacionalização da Plataforma Nacional para a RRC.

Faltam elaborara os 5 Planos Municipais de Emergência, dos novos municípios criados.

Prioridad de acción 5: 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

Método de verificación:

* ¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de gran escala? Yes

* Yes: Fondo nacional de contingencias

* No: Mecanismos de seguros para catástrofes

* No: Bonos para catástrofes

Descripción:
Não existe no Serviço Nacional de Protecção Civil, que é o serviço especializado de resposta a
emergências em Cabo Verde, um fundo para resposta e reabilitação de grandes catástrofes, mas, o
Tesouro do Estado de Cabo Verde, tem uma reserva, que caso houver necessidade de utilização a
verba será desbloqueada, em situações de resposta e reabilitação a catástrofe.

Contexto y Limitaciones:
Cabo Verde é um País pequeno e com limitações de vária ordem, nomeadamente, financeiros, pelo que
contamos com o apoio da comunidade internacional, com vista a uma resposta rápida e eficaz face a
situações de emergência.

Prioridad de acción 5: 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

Método de verificación:

* ¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños, pérdidas y



necesidades cuando ocurre un desastre? Yes

* Yes: Capacidades y metodologías para la evaluación de daños y pérdidas disponibles

* Yes: Metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre

* Yes: Las metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre incluyen guías para
consideraciones de género

* Yes: Recursos humanos identificados y capacitados

Descripción:
No ano de 2010 o Serviço Nacional de Protecção Civil de Cabo Verde, com o financiamento do Fundo e
Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde, organizou-se a primeira formação em Avaliação Rápida
de Necessidades Humanitárias, que contou com a presença de representantes da protecção civil dos 22
municípios de Cabo Verde. No âmbito desta formação, formou-se equipas de avaliação para diferentes
ilhas, discutiu-se e elaborou-se uma ficha de avaliação de necessidades humanitárias, que abrange os
sectores chave, nomeadamente, água, saneamento, saúde, educação, entre outros.

Em parceria com a UNICEF e o Fundo e Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde, ainda em 2010,
organizou-se uma formação em Avaliação de Necessidades, para o sector da Educação, onde também
foi produzido fichas de avaliação para o sector da educação e constituído equipas de avaliação para as
diferentes ilhas.

Contexto y Limitaciones:
Há necessidade de fazer cursos de reciclagem, todos os anos para as equipas das diferentes ilhas.

Devido à fragmentação territorial, existe a dificuldade de manter um contacto mais estreito com as
equipas.



Impulsores del progreso

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
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?:
Sí

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

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
O SNPC em parceria com o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, tem em curso a
elaboração das especificações técnicas para a elaboração da cartografia multi-risco a nível nacional.

Com o financiamento do Fundo e Escritório das Nações Unidas, está em curso a cartografia de riscos
ligado à questão do Género.

Já existem publicada para a ilha do Fogo o primeiro esboço da carta de perigosidade vulcânica e está
em curso a elaboração da cartografia de risco vulcânico. 

No âmbito da produção dos Planos Municipais de Emergência, a questão do risco tem sido levado em
consideração, e existem indicações das áreas de risco e a identificação dos mesmos neste
documentos.

Está em curso o projecto SIERA (Sistema de Inventário e Análise para a Avaliação de Riscos na África
Ocidental, e para além da criação de uma base de dados prevê-se a criação de um observatório
nacional de risco, avaliação dos riscos a nível nacional e a avaliação dos riscos urbanos.

Para ama eficiente monitorização do risco vulcânico, está em curso a criação do Observatório
Vulcanológico de Cabo Verde, colaboração com Laboratório de Engenharia Civil e Universidade de CV.

b) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
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 questão do género teme merecido muita atenção por parte das autoridades Cabo-verdianas. 

Desde de 2008 quando se realizaram formação e Sensibilização sobre a Integração da Questão de
Género em matéria de P. Civil, houve alguns avanços e prova disso é a integração de mulheres nos
bombeiros a cartografia de risco e vulnerabilidade ligada ao género, entre outros exemplos.



Com a aquisição de diversos equipamentos de emergencia destinados às comunidades, como por
exemplo, Fiqueira Muita, Mosteiros, Serra Malagueta e Monte Gordo, várias mulheres foram formada
nas temáticas da protecção civil.

c) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
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 protecção civil é um tema cada vez mais actual em Cabo Verde. Convém realçar que há um grande
envolvimento institucional nesta matéria e regista-se diversas iniciativas no sentido de uma efectiva
RRC.

A realização dos atelier 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 emergência.

A questão dos riscos a que Cabo Verde está sujeita tem merecido grande atenção da comunicação,
também sido muito debatido nas academias e seminários. 

Consideramos que o envolvimento do poder central e local é muito forte, principalmente com a tomada
de algumas decisões e medidas para a RRC.

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
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):
Actualmente em Cabo Verde é muito debatido a questão dos bairros informais, pelo facto de grande
parte destes bairros se localizarem em áreas consideradas de risco, pela forma como têm expandido, e
pelas construções de baixa qualidade destas construções.

Para uma real igualdade social, estão a ser implementadas algumas medidas de reabilitação de alguns
bairros, melhorando as condições de habitabilidade destes bairros e as estruturas dos mesmos
nomeadamente, saneamento, iluminação, melhoramento da drenagem pluvial, etc.

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
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):
Houve reforços claros nesta matéria. O SNPC vem intensificado contactos com instituições públicas e
privadas desde aquelas que têm funções de emergência, instituições 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 Terrestres (DGTR), Cruz Vermelha de Cabo Verde
(CVCV), Direcção Geral de Saúde (DGS), Órgãos de Comunicação Social, Empresas Petrolíferas
(SHELL e ENACOL), bem como o Escritório das Nações Unidas e Embaixadas sediadas no país.

Os municípios continuarão a merecer a maior atenção do Governo em matéria de redução de riscos.O
SNPC tem desenvolvido uma boa cooperação com todos os Municípios e  a Associação Nacional dos
Municípios de Cabo Verde, Associação dos Municípios de Santiago, Associação dos  municípios de
Santo Antão, etc. 

Quanto às ONG's, existe boa cooperação com a plataforma das ONG's de Cabo Verde, Associação de
Defesa do Ambiente, OMCV, DECO, etc.

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

f) Contextual Drivers of Progress
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):
Assiste-se cada vez mais no nosso País a um maior entrosamento entre as instituições locais e centrais
e isso tem dado bons frutos para a efectiva RRC, e a promoção desta politica tem vindo desde do poder
central (Ministros com diferentes pastas que intervêm directamente no RRC), até ao poder local que são
os próprios presidentes que são os responsáveis máximos da protecção civil.

As novas escolas, hospitais, infraestrutura públicas críticas,  construídas em Cabo Verde são
consideradas de boa qualidade e foi levado em conta altos padrões de segurança na sua construção.

Em 2009 quando Cabo Verde foi afectada pela epidemia da Dengue e pelas fortes chuvas torrenciais a
recuperação das comunidades afectadas baseou-se muito na solidariedade do povo de Cabo Verde, no
espírito de entre ajuda, na ajuda dos Cabo-verdianos que vivem no estrangeiros, da ajuda das ONG's, e
também de alguns países amigos.

A participação activa e permanente de representantes do SNPC em reuniões nacionais e internacionais,
seminários, conferencias, acções de formação, relacionadas com a gestão e redução de riscos, são
acções que trouxeram ganhos significativos ao SNPC de Cabo Verde e que deverão continuar no
futuro.



Perspectivas futuras

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Retos generales:
O programa do Governo nas diversas legislaturas têm dado muita relevância às questões da protecção
civil, para os diferentes sectores.

O Governo continuará a fazer da integração da redução dos riscos de catástrofes uma prioridade do
desenvolvimento, e continuará a abordar a Redução dos Riscos de Catástrofes em todos os programas
de desenvolvimento e a rever as politicas, legislações e estratégias existentes.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Actualmente existe uma grande articulação entre os vários órgão do Estado e, há uma integração real
da RRC, estando o tema da RRC  sempre presente nas discussões e nas agendas de trabalho.

Com a operacionalização da Plataforma Nacional para a RRC, onde todos os ministérios estão
representados, poder local, ONGs, Órgãos de Comunicação Social, entre outros, constituirá uma
oportunidade única para definição de estratégias, unir esforços e traçar metas comuns de intervenção
em matéria de RRC.

Está na fase de aprovação a Reforma institucional do sector da protecção civil -  Revisão da sua da Lei
de Bases, de forma a integrar a implementação de um sistema de operações de protecção e socorro e a
adequação das competências e atribuições de todos os intervenientes no sector da protecção civil.

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Retos generales:
No âmbito da comemoração do dia Internacional para a RRC, o SNPC introduziu na sociedade Cabo-
verdiana e foi amplamente debatida o tema Resiliência e como tornar a tua Cidade Resiliente. Neste
âmbito, sensibilizou-se as câmaras  municipais de todo o pais a aderir a campanha internacional
"Making Cities Resilient", e onde lançamos fomentamos a reflexão e questionámos, "Será que as
nossas cidades estão preparadas?".

Existe actualmente um esforço muito grande para o reforço institucional, a nível central e local, com
entrada de novos técnicos, informatização dos serviços, permitindo assim trabalhar em rede e melhor
troca de informação, aumentando assim a sinergia institucional. 

A Plataforma Nacional para a RRC, lançada em 2007, já é sobejamente conhecida pelos diferentes
sectores da sociedade  Cabo-verdiana e com o novo modelo que o SNPC está a implementar haverá
um reforço e tomada de decisões mais concertada entre as várias entidades com responsabilidade em
matéria de protecção civil.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Continuar a estabelecer parcerias concretas entre os sectores público e privado em Tecnologias de



Informação e Comunicação, capazes de captar financiamentos para programas e iniciativas de redução
de riscos de catástrofe.

Continuaremos a estabelecer mecanismos que possam acompanhar e medir os progressos na
implementação da RRC, reforçando institucionalmente os sectores, melhorando os mecanismos a todos
os níveis.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Retos generales:
Actualmente existe uma grande sensibilização das autoridades no que toca à incorporação das acções
que poderão efectivamente ter implicação directa no RRC, e mesmo na execução de projectos que são
estruturantes para o País, mas ainda há que desenvolver campanhas de sensibilização e formação dos
decisores.

Tanto a nível central e local, temos conseguido reabilitar as zonas afectadas por algum tipo de sinistro,
mas convém realçar a forte participação da sociedade civil, da comunidade Cabo-verdiana no
estrangeiro e dos países amigos de Cabo Verde.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Será de estrema encontrar financiamento para a Plataforma Nacional para a RRC e, financiamento para
a implementação das diferentes fases do Plano de Contingência, tanto para a fase pré-crise, durante a
crise e pós-crise.

O reforço de um fundo financeiro para ser utilizado em caso de catástrofe a nível nacional e local,
também constitui uma das metas a ser atingidas.

O Governo vai continuar a dar uma atenção especial ao reforço das capacidades locais com meios
humanos e materiais.



Contrapartes

Organismos/departamentos que participarón en el proceso de revisión del Marco de Acción de
Hyogo

* Ministério da Administração Interna (Gob.)  - Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil
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