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APRESENTAÇÃO

Num contexto internacional em que os países são chamados a enfrentar a “Emergência
Sanitária de Alcance Internacional” imposta pela epidemia do COVID-19, Cabo Verde responde
presente com este Plano Nacional de Contingência, que pretende ser um documento
orientador das ações de prevenção e controlo da doença.
O Plano contextualiza a epidemia, define as responsabilidades aos níveis central e
descentralizado, e descreve a organização da resposta, numa perspetiva multissectorial e
pluridisciplinar, permitindo uma abordagem que enfatiza o compromisso do Ministério da
Saúde, mas, também, a responsabilidade de todos os atores intervenientes, no processo de
facilitação de normas e procedimentos, para a deteção precoce da entrada da COVID-19 no
país, de seguimento de viajantes provenientes de países de transmissão ativa da doença e de
implementação de ações de IEC, para o empoderamento da população.
O Plano pressupõe, ainda, uma intensa atividade formativa e de sensibilização dos
profissionais e de todas as forças vivas, para o enfrentamento da epidemia.
Por último, apresenta um conjunto de oito anexos normativos padronizados e em sintonia
com as recomendações da OMS.

Praia, Janeiro de 2020.

O Diretor Nacional da Saúde

/Artur Correia, MPH, Ph.D/
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1. INTRODUÇÃO

A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde um cluster de
pneumonias de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores dum mercado de
peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei. A 7 de janeiro de 2020
as autoridades chinesas identificaram um novo coronavírus como agente causador da doença
e partilharam a sequenciação genómica do novo vírus a nível internacional.
A Evolução dos números de casos suspeitos e confirmados por essa doença registou um rápido
aumento nessa província chinesa, e casos além-fronteiras começaram a ser notificados. Em
menos de um mês, foram notificados casos da doença e de óbitos em cinco regiões da OMS e a
transmissão de homem para homem foi confirmada.
Entretanto até ao momento persistirem muitas incógnitas sobre vários aspetos dessa doença e do
agente causador.
A 30 de janeiro de 2020, o Diretor-Geral da OMS determinou que o surto de COVID-19, que à data
afetava principalmente a República Popular da China, constitui uma Emergência em Saúde Pública de
Âmbito Internacional e admitiu a possibilidade de ocorrência de casos importados para outros países
. Consequentemente, a OMS emitiu recomendações a todos os países a se prepararem implementando
medidas de alerta, incluindo vigilância ativa, deteção precoce, gestão de casos, rastreamento de
contatos e prevenção da propagação da infeção por COVID-19, bem como a partilha de dados
completos com a OMS.

Cabo Verde, enquanto país arquipelágico com grande mobilidade de viajantes nacionais e
estrangeiros, através dos quatro aeroportos internacionais, iniciou rapidamente a
operacionalização de todas as recomendações emanadas da OMS e, ao mesmo tempo,
acompanha a evolução dos conhecimentos científicos que vêm sendo disponibilizados através
das publicações de pesquisa sobre esta doença.
Este documento tem o objetivo de sistematizar todas as ações e procedimentos em curso no
país e a serem implementadas, desde o nível central até às unidades mais descentralizadas de
prestação de cuidados de saúde, abrangendo a participação de todos os setores importantes
neste processo.
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Este plano de contingência será atualizado, periodicamente, de acordo com o cenário
epidemiológico, com base nas evidências técnicas e científicas nacionais e/ou internacionais;
2. Objetivos do Plano

2.1. Geral

Orientar todas as ações de prevenção e controlo do COVID-19 no país, através de uma
abordagem multissectorial e pluridisciplinar.

2.2. Objetivos Específicos

- Descrever estratégias de resposta para três níveis: alerta, perigo eminente e emergente
conforme preconizado pela OMS, no sentido de controlar e reduzir a disseminação do
COVID-2019 no País;
- Definir responsabilidades e prioridades nos níveis central e descentralizado, assim
como organizar o fluxograma de resposta à epidemia pelo COVID-19;
- Orientar e recomendar medidas de prevenção e controlo da doença, de forma ativa,
imediata e oportuna;
- Providenciar análises epidemiológicas, identificando grupos de risco;
- Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos próximos;
- Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos;
- Produzir e disseminar informações epidemiológicas.

3. RESPONSABILIDADES CENTRAIS NOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA

• Orientar o funcionamento da equipa técnica de intervenção nos concelhos (ETLIR), após
deteção da circulação viral do COVID-19 no território, acompanhando indicadores
epidemiológicos, operacionais e assistenciais;
• Apoiar na intensificação e no monitoramento dos procedimentos seguros para a recolha
de amostras;
• Apoiar a intensificação da Vigilância dos Vírus Respiratórios frente à investigação de
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casos suspeitos e confirmados de COVID-19 no país;
• Assessorar as Delegacias de Saúde (DS), no acompanhamento das ações realizadas pelos
municípios;
• Articular com as DS para a viabilização das ações a serem desenvolvidas, em tempo
oportuno.
• Consolidar as informações epidemiológicas e laboratoriais para subsidiar a tomada de
decisão, por meio de boletins e notas técnicas;
• Capacitar os profissionais para realização dos procedimentos seguros para a coleta de
amostras;
• Sensibilizar os profissionais para a notificação, investigação e realização das ações de
prevenção e controlo do COVID-19, de forma oportuna;
• Estabelecer parcerias intersectoriais, para fortalecer a resposta às situações;
• Acompanhar o monitoramento, análise e avaliação dos casos suspeitos de COVID-19.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2, COVID-19)

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

A doença é causada por uma nova estirpe de Coronavírus que ainda não havia sido identificada
em humanos, denominada de SARS-Cov-2-. Sabe-se que os coronavírus são zoonóticos.
O SARS-Cov-2pertencente à família Coronaviridae, género Coronavírus, subdividido em três
grupos principais, com base em propriedades genéticas e sorológicas. Cada grupo inclui
muitos vírus que causam doença no homem, animais ou aves.
Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 1960,
que causam infeções respiratórias em seres humanos e animais.
Geralmente, infeções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas,
semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com
os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a
se infetarem. Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a
síndrome respiratória aguda grave que ficou conhecida pela sigla SARS da síndrome em inglês
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“Severe Acute Respiratory Syndrome”, tendo os primeiros casos relatos na China em 2002. O
SARS CoV disseminou-se rapidamente para mais de doze países na América do Norte, América
do Sul, Europa e Ásia, infetando mais de 8.000 pessoas e causando aproximadamente 800
mortes, antes da epidemia global de SARS ser controlada em 2003. Desde 2004, nenhum caso
de SARS foi relatado mundialmente.
Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que causou a SARS no começo
da década passada. Esse novo coronavírus era desconhecido como agente de doença humana
até sua identificação, inicialmente na Arábia Saudita e, posteriormente, em outros países do
Oriente Médio, na Europa e na África. Todos os casos identificados fora da Península Arábica
tinham histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes de países do
Oriente Médio – Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Jordânia. Pela localização dos casos,
a doença passou a ser designada como síndrome respiratória do Oriente Médio, cuja sigla é
MERS, do inglês “Middle East Respiratory Syndrome” e o novo vírus nomeado coronavírus
associado à MERS (MERS-CoV).
A maioria dos coronavírus geralmente infetam apenas uma espécie animal ou, pelo menos um
pequeno número de espécies proximamente relacionadas. Porém, alguns coronavírus, como
o SARS-CoV podem infetar pessoas e animais.

4.2. RESERVATÓRIO E MODO DE TRANSMISSÃO

Está confirmado que o COVID-19 é uma zoonose e que a transmissão pessoa a pessoa está
ocorrendo de forma continuada. As investigações sobre transmissão do novo coronavírus
ainda estão em curso. O reservatório animal bem como a fonte animal de transmissão para
humanos continuam incertos. Contudo, muitos aspetos relacionados à transmissão pessoa a
pessoa estão ainda por serem clarificados.
A disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada e a transmissão dos
coronavírus ocorre habitualmente por via aérea ou por contato pessoal com secreções
contaminadas, como:
• Gotículas de saliva;
• Espirro;
• Tosse;
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• Secreção nasofaríngea;
• Contato com pessoa doente;
• Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca,
nariz ou olhos.

4.3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO

Estima-se que o período de incubação seja de 2 a 14 dias. Contudo, há estudos que evidenciam
que este período pode se estender até 24 dias e investigadores continuam a estudar o
assunto, para uma melhor clarificação. Importantes informações específicas ao SARS-CoV-2,
como o tempo que o vírus permanece viável no meio ambiente, em diversos fluidos corporais,
nos objetos contaminados, em cadáveres permanecem ainda incertos.

4.4. SUSCETIBILIDADE

A suscetibilidade do SARS-CoV-2 na população é geral, com idosos e pessoas com doenças
preexistentes a apresentarem uma maior probabilidade de se tornarem casos mais severos.

5. ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA A COVID-19

5.1. A EQUIPA TÉCNICA DE INTERVENÇÃO RÁPIDA (ETNIR)

Para a preparação da resposta a esta emergência internacional do COVID-19, a Equipa Técnica
Nacional de Intervenção Rápida, em articulação com a Instância Nacional de Coordenação, é
a responsável pela coordenação das ações de resposta a nível nacional, mobilizando as
estruturas de saúde do país, para prevenção e resposta à emergência e articulando as
informações entre todos os níveis da pirâmide sanitária, assegurando a integração dos outros
setores/instituições, incluindo o setor privado. A ETNIR adota a abordagem de “uma só saúde”
e articula com os profissionais das áreas técnicas de saúde humana, saúde animal, saúde
ambiental, além de proteção civil, gestão aeroportuária e portuária e forças militarizadas
(polícia e forças armadas).
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A sua estruturação permite a análise de dados e informações, para subsidiar a tomada de
decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações adequadas e oportunas
para o enfrentamento de emergências em saúde pública.
O Director Nacional de Saúde é o responsável pela ativação da ETNIR, em articulação com a
INC.
A ETNIR é ativada quando uma emergência sanitária representar risco à saúde pública seja
pela probabilidade de propagação a nível nacional ou pela superação da capacidade de
resposta local. A ETNIR deve responder de forma oportuna e proporcional à natureza e
magnitude da emergência sanitária, mediante a avaliação e monitoramento continuados dos
riscos, ameaças e vulnerabilidades, mantendo as informações disponíveis e atualizadas de
situações de emergência em saúde pública, realizando o planeamento, organização,
coordenação, avaliação e execução das ações de resposta. Após a operacionalização do
Centro Nacional de Operações de Emergência em Saúde Pública, as funções do Centro serão
incorporadas.

5.2. ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA SEGUNDO NÍVEL
DE ATIVAÇÃO

5.2.1. NÍVEIS DE ATIVAÇÃO E ATIVIDADES

A. NÍVEL DE ATIVAÇÃO 1 - ALERTA

Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução do
COVID-19 no país seja elevado e não apresente casos suspeitos.

ATIVIDADES

A nível Central:
•

Ativar a ETNIR;

•

Elaborar e difundir orientações técnicas de definição e abordagem de casos,
instrumentos de gestão, de vigilância, de formação;
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•

Atualizar e comunicar, continuamente, os níveis de risco;

•

Disponibilizar EPIs;

•

Manter atualizado as informações internacionais da evolução da epidemia;

•

Fazer comunicação de risco;

•

Disponibilizar um número telefónico nacional único de comunicação da população
com os serviços de saúde.

A nível das Regiões Sanitárias e Delegacias de Saúde
•

Ativar os Concelhos das Regiões Sanitárias e as ETLIR;

•

Instituir Vigilância Sanitária e triagem de casos suspeitos a todos os passageiros
provenientes de viagens internacionais, para os Concelhos com aeroportos e Portos
Internacionais e cumprir o anexo 9 do RSI (ver anexo) pelas

•

Identificar, dar orientações aos passageiros provenientes de países ou áreas com
transmissão, para o cumprimento de medidas de prevenção da infeção e proteção.;

•

Fazer o seguimento dos passageiros assintomáticos, para o cumprimento de medidas
de autovigilância e restrição social durante 14 dias (isolamento voluntario), desde a
saída de países ou áreas com transmissão;

•

Assegurar a formação dos profissionais de saúde, na definição, deteção e gestão de
casos suspeitos e contatos, diagnóstico clínico e laboratorial, e no uso de EPI;

•

Em cada Centro de Saúde, identificar e equipar um espaço para isolamento, de um
mínimo dois casos suspeitos ou confirmados;

•

Formar e assegurar a disponibilidade de uma equipa de transporte de casos suspeitos
ou doentes do domicílio para o local de isolamento, com uma ambulância disponível
por cada Ilha, com capacidade de resposta (chegada no local) em menos de uma hora,
preferencialmente.
OBS. As Ilhas de Santigo e Santo Antão devem ter duas ambulâncias para o efeito;

•

As Regiões Sanitárias devem organizar as suas intervenções de forma integrada,
procurando vantagens de eficiência e eficácia dos recursos humanos e equipamentos
existentes na região;

•

Os Hospitais Regionais e Centrais devem assegurar a disponibilização de um espaço
para isolamento, suficientemente equipado para o internamento com segurança, com
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capacidade para, no mínimo, 10-12 camas, com a separação de alas masculino e
feminino;
•

As Delegacias de Saúde devem apoiar na formação dos técnicos e na disponibilização
de EPI, para todos os setores que participam na prevenção e resposta a um caso
suspeito, nomeadamente: técnicos da proteção Civil, dos pontos de entrada, das
forças armadas, polícia de fronteira de outros parceiros, dependendo da realidade
local;

•

Organizar e promover exercícios de simulação para testar e aprimorar as capacidades
locais no cumprimento dos procedimentos operacionais padrão (POP) ao nível da
Região Sanitária e do município, na aplicação de definição de caso, notificação,
procedimentos de gestão de caso suspeito e contacto, incluindo o uso correto dos EPI,
transporte de paciente, isolamento, recolha e envio de amostras aos laboratórios.

Atividades nos pontos de entrada

•

Produzir e divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto as
medidas de prevenção e proteção individual em relação ao novo coronavírus;

•

Orientar a equipa dos pontos de entrada sobre a implementação dos planos de
contingência e as orientações de controlo de infeção;

•

Divulgar os procedimentos a serem adotados perante a presença de caso
suspeito a bordo;

•

Desenvolver fichas de investigação de casos suspeitos;

•

Divulgar a definição de caso suspeito e orientar o rastreio dos passageiros
provenientes de voos internacionais;

•

Inventariar os EPI existentes nos pontos de entrada e promover a correta
distribuição e stock de segurança;

•

Equipar a área de isolamento de acordo com as orientações internacionais;

•

Identificar o circuito de transporte de caso suspeito e contactos, com as
autoridades responsáveis;

•

Produzir e divulgar orientações para a gestão de resíduos.
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•

Colaborar na formação dos profissionais dos aeroportos no uso adequado de EPI
e Medidas de prevenção e controlo de infeção;

•

Divulgar a linha verde de Covid-19 8001112;

•

Desenvolver exercícios de simulação.

B. NÍVEL DE ATIVAÇÃO 2 – PERIGO IMINENTE

Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito, conforme previsto na
Norma Técnica do anexo 2, que orienta sobre os procedimentos técnicos na abordagem ao
COVID-19.
Perante a confirmação de caso suspeito numa Região Sanitária, ou num município/Ilha, deve
ser feita uma reavaliação das capacidades de transporte e isolamento de casos, para eventual
aumento das capacidades nestes domínios;

ACTIVIDADES

•

Proceder a Notificação imediata ao Delegado de Saúde e ao Serviço de Vigilância
Integrada e Resposta da DNS, através dos telefones 516 03 72 e 516 25 43 ou outros
meios;

•

Proceder o isolamento imediato, em estrutura de saúde preparada para o efeito, ou
acionar a ambulância para o transporte do paciente para o local de isolamento, quando
a suspeita for feita no domicilio ou em locais que não estão preparados para
isolamento;

•

Proceder à recolha de amostra para a confirmação laboratorial, o mais breve possível;

•

Proceder à identificação dos contatos e disponibilizá-los ao Delegado de Saúde;

•

Proceder à investigação epidemiológica do caso, com vista a identificar outros
eventuais casos suspeitos e identificação de contactos;

•

Estabelecer a lista dos contactos e o monitoramento dos mesmos conforme as normas
estabelecidas (anexo 2);

•

Fazer tratamento do caso segundo o critério clínico;
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•

Priorizar o isolamento dos casos suspeitos nas próprias estruturas sanitárias onde
forem identificados;

•

Priorizar a adequação da capacidade de resposta ao nível local (na unidade onde se
encontra em isolamento), e evitar ao máximo a evacuação de casos suspeitos ou
confirmados. Recorrer quando necessário à teleconsulta, deslocação de especialistas
ou de equipamentos médicos;

•

Logo que tiver a confirmação laboratorial de resultado negativo, comunicar e desativar
a vigilância dos contactos do caso suspeito descartado.

Atividades nos pontos de entrada

•

Intensificar todas as ações referidas anteriormente;

•

Divulgar as orientações a serem adotados perante casos suspeitos e contactos;

•

Intensificar os procedimentos a serem estabelecidos perante casos suspeitos a
bordo;

•

Difundir o circuito de notificação imediata de casos suspeitos a bordo e nos pontos
de entrada;

•

Fornecer os dados sobre a vigilância epidemiológica diariamente ao SVIR

•

Garantir o stock adequado de EPI;

•

Desenvolver um sistema de vigilância da doença nos profissionais dos pontos de
entrada;

•

Expandir a comunicação com outras partes interessadas;

•

Atender aos fluxos de informação definidos sobre passageiros e tripulantes quando
for necessária a investigação de contactos de casos suspeitos da infeção humana
Covid-19;

•

Promover briefing regulares entre o MSSS e os Responsáveis dos pontos de entrada e
outras partes interessadas;

•

Promover apoio psicológico aos contactos de casos suspeitos assintomáticos, caso
necessário.
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C. NÍVEL DE ATIVAÇÃO 3 – EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de
COVID-19, no território nacional.

ACTIVIDADES

•

Notificar, imediatamente as autoridades sanitárias ao nível Central;

•

Notificar, imediatamente, a OMS;

•

Comunicar ao país, através da autoridade sanitária máxima (Ministro da Saúde ou
primeiro ministro);

•

Ativar o plano de resposta aos níveis nacional, regional e local para resposta à
Epidemia;

•

Montar um gabinete de crise ao nível central;

•

Acautelar os espaços de isolamento;

•

Providenciar a deslocação de equipas de apoios para o(s) município(s) afetado(s);
Mobilizar mais espaços de isolamento e capacidade de transporte de pacientes!

Isolamento
•

Os concelhos Praia e São Vicente, bem como as Regiões Sanitárias devem identificar e
equipar um centro de saúde para internamento e isolamento dos casos;

•

Os municípios da Brava, Maio, São Nicolau, Boa Vista, devem suspender as consultas
de rotina, e organizar os respetivos Centros de Saúdes por forma a disponibilizar duas
salas para internamento de pacientes em isolamento, sendo uma para o sexo
masculino e uma para o sexo feminino;

•

Acionar a proteção civil para preparar a eventual necessidade de colocação de tendas,
como forma de alargar a capacidade de internamento e isolamento no município;

•

Os municípios da Praia, São Vicente e Sal devem mobilizar e colocar à disposição os
espaços das clínicas das Forças Armadas nesses concelhos, para reforçar as respetivas
capacidades de isolamento e internamento de pacientes.
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Capacidade de transporte de pacientes

Identificar mais uma ambulância para assegurar o transporte de pacientes.

Atividades nos pontos de entrada

•

Intensificar todas as ações referidas anteriormente;

•

Promover briefing diário entre o MSSS e os Responsáveis dos pontos de entrada e
outras partes interessadas;

•

Avaliar a necessidade de alargamento da área de isolamento, do reforço do
transporte e dos profissionais;

•

Garantir o stock adequado de EPI;

•

Promover apoio psicológico aos contactos de casos suspeitos assintomáticos, caso
necessário.

5.3 COMUNICAÇÃO DE RISCO

De acordo com as orientações da OMS a comunicação de risco e envolvimento/comunitário (CREC) em
respostas iniciais ao COVID-19, deve fazer parte das estratégias dos países. A Comunicação de Risco
ajudará a proteger a saúde pública durante a resposta precoce, das emergências em saúde pública.
O Instituto Nacional de Saúde Pública é o responsável para essa ação, em articulação com a DNS.

6. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A vigilância epidemiológica (VE) do COVID-19 tem como objetivo geral orientar o Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde e a Rede de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde,
para a atuação na identificação, notificação e gestão oportunas de casos suspeitos de infeção
humana, de modo a mitigar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.
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Objetivos específicos da Vigilância:
•

Atualizar periodicamente o cenário epidemiológico com base nas evidências técnicas
e científicas nacionais e/ou internacionais;

•

Descrever o acometimento da doença segundo variáveis de tempo, pessoa e lugar;

•

Prover análises epidemiológicas identificando grupos de risco;

•

Subsidiar a gestão local das Delegacias de saúde e Regiões Sanitárias na tomada de
decisões baseadas em evidências;

•

Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos próximos;

•

Orientar sobre a conduta perante os contatos próximos;

•

Acompanhar a tendência da morbimortalidade associadas à doença;

•

Monitorar as infeções respiratórias agudas com vista a identificar outros vírus
respiratórios circulantes;

•

Produzir e disseminar informações epidemiológicas.

NOTIFICAÇÃO

A Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 é atualmente uma Emergência de Saúde Pública de
Alcance Internacional (ESPAI), segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional.
Sendo, portanto, um evento de saúde pública de notificação imediata.
A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível,
em até 24 horas, a partir do conhecimento de CASO QUE SE ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE
SUSPEITO.
Os casos suspeitos de infeção COVID-19 devem ser comunicados imediatamente pelo
profissional de saúde responsável pelo atendimento à DNS, através dos telefones 516 06 72 e
516 25 43 ou, ainda, pelo email: domingos.teixeira@ms.gov.cv; artur.correia@ms.gov.cv
A formalização da notificação de um caso suspeito SARS-CoV-2 deve ser feita no formulário
próprio (anexo 6).
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7. LABORATÓRIO

A recolha de amostras para o diagnóstico laboratorial do SARS-CoV-2 será assegurada pela
Rede Nacional de Laboratórios, em estreita articulação com o Laboratório de Virologia do
INSP. Estão previstas três vias para o envio de amostras para a deteção do SARS-CoV-2: o
Laboratório de Virologia do INSP, o Instituto Ricardo Jorge de Lisboa e o Instituto Pasteur de
Dakar.

7.1.1. Colheita, acondicionamento e transporte de amostras biológicas

Um diagnóstico eficaz de COVID-19 em amostras clínicas depende principalmente da
qualidade da amostra (colheita, acondicionamento, transporte) antes do processamento. É
recomendado que as mesmas sejam obtidas o mais cedo possível após o início dos sintomas,
de preferência até três (3) dias, mas podendo ser até sete dias, por profissional de saúde
devidamente treinado e em uso de equipamento de proteção individual (EPI) apropriados:
avental, óculos de proteção, touca, luvas e máscara (N95 ou PFF2).

Tipo de amostras

Material respiratório (Preferencialmente)
Swab com material nasofaríngeo e orofaríngeo em pacientes ambulatórios. Recomenda-se a
utilização de swab de poliéster ou dracon, com haste de plástico ou alumínio, evitando o uso
de swab de algodão ou alginato de cálcio ou que tenha haste de madeira.
Expectoração (quando produzido), aspirado endotraqueal ou produto de lavagem broncoalveolar em pacientes com doença respiratória Severa.

Observações:
Dado a necessidade do diagnóstico diferencial para outros agentes respiratórios, devem ser
colhidas amostras biológicas em quantidade suficiente;
É fortemente recomendado que sejam colhidas amostras do trato respiratório inferior,
sobretudo em doentes com doença mais grave;
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É aconselhável o envio de duas amostras respiratórias de locais diferentes, pois uma única
amostra negativa do trato respiratório superior não exclui a infeção;
Caso seja analisada apenas uma amostra, deve-se repetir a colheita nas próximas 24 horas de
modo a confirmar ou não a infeção, dando preferência a amostra do trato respiratório inferior,
ou caso não for possível, zaragatoas de nasofaringe e orofaringe;
Em crianças, deve-se colher simultaneamente amostra de nasofaringe e orofaringe.

Material Hematológico

No caso de colher amostra de sangue, deve-se ter em conta os seguintes aspetos
Soro para testes serológicos – amostras pareadas, uma de fase aguda e outra convalescente
(adicional ao material respiratório e pode dar suporte à identificação do verdadeiro agente).
Sangue total – Uma única amostra na primeira semana da doença, para detecção de
antígenos.

Observação: Os testes serológicos ainda não se encontram disponíveis, mais poderão suportar
a investigação futura dos casos de infeção.

7.1.2. Precauções de colheita

Swab nasofaríngeo e orofaríngeo: Usar obrigatoriamente swab de fibras sintéticas e com
haste de plástico. Colocar o swab imediatamente no meio de transporte para vírus. As
amostras nasofaríngeas e orofaríngeas devem ser colocadas no mesmo tubo para aumentar a
carga de vírus;
Expetoração: Aconselhar o paciente a lavar a boca com água limpa antes de provocar a tosse
e expetorar diretamente no frasco estéril de tampa de rosca à prova de vazamento. Deve
assegurar-se que o material colhido é do trato respiratório inferior;
Aspirado de traqueia e de Lavagem bronco-alveolar: Colher 2-3 ml num frasco estéril de tampa
rosca, à prova de vazamento. Amostra de importante valor para o diagnóstico laboratorial, e
aconselhado para doentes acamados ou com dificuldade em se fazer o swab;
19

Soro: Colher 3-5 ml de sangue num tubo seco ou com ativador de coágulo. Deve colher-se
amostras pareadas (fase aguda- primeira semana da infeção e fase convalescente – 2 a 3
semanas depois). A amostra deve ser centrifugada a 3500 rpm por 10 minutos. Transferir o
soro para um tubo seco, de tampa rosca;
Sangue total- Colher preferencialmente na primeira semana da doença 3 ml de sangue no
frasco com anticoagulante EDTA.

7.1.3. Acondicionamento de amostra

As amostras devem ser enviadas o mais rapidamente possível ao laboratório de Virologia,
preferencialmente nas primeiras 24 horas.

Tabela 1: Condições de transporte e acondicionamento.
Tipo de amostra

Meio de transporte

Transporte

Temperatura de
Conservação (e de envio)

Swab

orofaríngeo

nasofaríngeo

e Meio de transporte
para vírus (VTM)

<5 dia: 4ºC
> 5 dia: -70ºC

Lavado bronco-alveolar
Aspirado endotraqueal

4ºC

4ºC
Frasco estéril

<48 horas:4ºC
>48 horas:-70ºC

Lavagem nasal
Expectoração
Soro

Cryotubos/ eppendorf

4ºC

< 5 dia: 4ºC
> 5 dia: -70ºC

Sangue total

Tubo EDTA

4ºC

< 5 dia: 4ºC
> 5 dia: -70ºC

7.1.4 Condições para o transporte de amostras

Todas as amostras devem ser enviadas ao laboratório na embalagem tripla apropriada, de
acordo com as normas internacionais para transporte de substâncias infeciosas de categoria
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B (UN3373) de forma a assegurar a integridade dos materiais enviados e reduzir o risco
potencial de danos durante o transporte.

Cuidados a ter na preparação e envio das amostras para o transporte:

Os tubos devem ser bem vedados após a colheita;
Todos os tubos e recipientes devem ser desinfectados exteriormente, no local de colheita,
usando solução de hipoclorito de sódio a 5%, seguida de álcool 70%.
Após a desinfeção os tubos devem ser selados com película parafilme.
O sistema de embalagem tripla deve ter as seguintes características:
Contentor Primário: É o recipiente que contém a amostra. Deve ser impermeável e à prova de
vazamento, devidamente identificado, embalado num papel absorvente em quantidade
suficiente para absorver todo o conteúdo em caso de quebra ou derrame. É o meio de
transporte dos vírus que todos os serviços de saúde devem ter.
Contentor Secundário: Comporta os contentores primários. Deve ser resistente, à prova de
água, impermeável. Pode conter vários contentores primários, e os mesmos devem estar
protegidos com material absorvente e amortecedor individualmente e separados.
Contentor Terciário: Embalagem de transporte externa, onde se colocam os contentores
secundários.
Todos os contentores devem ser devidamente identificados e etiquetados.
Para mais informações, consultar o Guia sobre a regulamentação relativa ao transporte de
substâncias infeciosas 2019-2020 (link: https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHECPI-2019.20/es/)

7.1.5 Circuito de envio de amostras

As amostras devem ser enviadas ao Laboratório de Virologia.
Recomenda-se o contacto prévio, via telefónica à Coordenadora da Rede Nacional de
Laboratórios e ao Ponto Focal do Laboratório de Virologia. Deve-se coordenar o envio com o
laboratório de virologia por telefone. As amostras podem ser enviadas pelas vias terrestre,
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marítima e aérea conforme a proveniência. O levantamento das amostras das ilhas é de total
responsabilidade do INSP.
Devem ser acompanhadas obrigatoriamente de um formulário de investigação (em anexo),
devidamente preenchida e uma guia de entrega (com Nome do paciente e tipo de amostra).
O Laboratório de Virologia deverá confirmar imediatamente à estrutura a recepção das
amostras, e dar feedback sobre o estado da amostra recebida e emitir sugestões de melhoria,
caso necessário.
Algoritmo de confirmação dos casos
A confirmação dos casos de COVID-19 será baseada na deteção da sequência do RNA Viral
usando a técnica de RT-PCR Real Time. As amostras positivas serão submetidas ao
sequenciamento parcial ou completo do genoma viral.

Notificação

O Laboratório de virologia deve notificar os resultados virológicos imediatamente, logo que
estejam disponíveis, por telefone ou e-mail ao serviço ou médico solicitante e
concomitantemente à Diretora da Rede nacional dos laboratórios da DNS, ao Diretor do SVIR
colocando em cópia o Diretor Nacional de Saúde e a Presidente do INSP.

7.2 RECOLHA DE AMOSTRAS EM CASO DE ÓBITO

Para pacientes que evoluíram para o óbito, as recolhas deverão ser realizadas em:
•

Tecido da região central dos brônquios (hilo), dos brônquios direito e esquerdo e da
traqueia proximal e distal;

•

Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo; tecido das tonsilas e mucosa
nasal;

•

Acondicionar as amostras em frasco de vidro com formalina tamponada a 10%;

•

As amostras frescas para diagnóstico viral deverão ser acondicionadas em recipientes
estéreis e imersas em meio de transporte viral (MEM) ou solução salina tamponada e
enviada ao Laboratório de Virologia do INSP;
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Contactos do laboratório:

Dra Elisa Veiga – Diretora da Rede Nacional de Laboratórios – telefone 9857687 ou via e-mail:
elisa.veiga@han.gov.cv

Dr. Jailson Monteiro – Ponto focal do laboratório de virologia para coronavírus - telefones
3337677 ou 9264772 / 9789348 ou via e-mail Jailson.Monteiro@ms.gov.cv
Dra. Menilita dos Santos Barbosa – Coordenadora do laboratório de virologia - telefones
3337677 ou 5932477/5818440 ou via e-mail Menilita.Santos@ms.gov.cv

8. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Mapear os locais e atividades com maiores exposições aos riscos e promover a orientação
destes profissionais, são as primeiras medidas a serem adotadas. O produto utilizado para a
desinfeção e higienização das mãos é o álcool gel 70%.

8.1 RECOMENDAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Recomenda-se o uso dos seguintes EPI:


Máscara Cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco;



Máscara N95, ou PFF2, preferencial nas exposições por um tempo mais prolongado e
procedimentos que gerem aerolização. São exemplos de procedimentos com risco de
geração de aerossóis: intubação traqueal; aspiração nasofaríngea e nasotraqueal;
broncoscopia; autópsia envolvendo tecido pulmonar; coleta de espécime clínico para
diagnóstico de doenças respiratórias, dentre outros;



Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de exposição do
profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções;



Os óculos devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência,
devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão/detergente e
desinfeção. Sugere-se a desinfeção por fricção com álcool a 70%, após cada uso ou
outro desinfetante recomendado pelo fabricante;
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Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme recomendada nas precauções
padrão, quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos
corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos
contaminados;



Capote/Avental Impermeável Descartável.
IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese o EPI deve ser compartilhado entre os
trabalhadores.

8.2. ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS EPI

Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI:


Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a que estão
expostos;



Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação;



Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;



Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

8.3. ATRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AOS EPI

Compete aos trabalhadores em relação ao EPI:


Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;



Responsabilizar-se pela guarda e conservação;



Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como por
exemplo o uso de máscaras molhadas ou amassadas.

8.4. MEDICAÇÃO

Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana pelo
SARS-CoV-2. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. Consultar os planos
hospitalares.
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9. VIGILÂNCIA EM AEROPORTOS E PORTOS

9.1. AEROPORTOS

Ocorrência na aeronave

De acordo com os protocolos nacionais e internacionais, a deteção de passageiro ou tripulante
a bordo de aeronave com anormalidade clínica compatível com quadro suspeito de COVID-19,
deverá ser comunicada pelo comandante da aeronave à Torre de Controle dos Aeroportos,
que acionará a Autoridade Aeroportuária; esta acionará o Delegado de Saúde. O Delegado de
Saúde avaliará se as informações fornecidas pela equipa de bordo ou de terra, sobre o
viajante, são compatíveis com a definição de caso suspeito; quando há associação clínica e
epidemiológica compatível com a definição de caso suspeito, notificará ao Serviço de
Vigilância Integrada e Resposta da DNS (SVIR), através dos telefones 516 03 72 e 516 25 43. O
Delegado de Saúde desencadeará as medidas pertinentes, envolvendo as demais
autoridades/parceiros do processo, em estreita articulação com o Diretor do SVIR.
Neste caso, não se pode iniciar o desembarque, o Delegado de Saúde aciona a equipa de
emergência visitará a aeronave.
Caso a suspeita seja mantida, o doente será transportado para o local de isolamento
identificado no serviço de saúde.
Os demais passageiros deverão passar por uma triagem pelo serviço de vigilância sanitária
aeroportuário e receber informações sobre medidas de prevenção e vigilância.
As autoridades de saúde, em estreita articulação com as autoridades aeroportuárias,
promoverão o trabalho de desinfecção da aeronave.
Se a suspeita for descartada, o desembarque será autorizado.

Triagem no serviço de vigilância aeroportuária

Todos os passageiros provenientes de voos internacionais serão submetidos a inspeção
sanitária com uso de termógrafos e observação pela equipa de vigilância para descartar
eventuais casos suspeitos e para aconselhamento sobre medidas protetoras e preventivas.
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Os passageiros provenientes de países com casos confirmados de COVID-19, serão
identificados e submetidos a entrevista clínica e epidemiológica. As informações serão
introduzidas na respetiva ficha (anexo 5).
Os passageiros identificados como casos suspeitos são imediatamente isolados e
encaminhados para o espaço de isolamento no aeroporto, e imediatamente transferidos para
o local de isolamento identificado pela estrutura de saúde.
Os restantes passageiros submetidos a triagem, receberão materiais informativos de
prevenção da doença e o número de contacto com os serviços de saúde (8001112).
Os contactantes próximos do caso suspeito deverão ser devidamente identificados e seguidos
pela Delegacia de Saúde, podendo ser novamente contactados, caso a suspeita seja
confirmada.

9.2. PORTOS

De acordo com os protocolos nacionais e internacionais, a presença de passageiro de
embarcação com anormalidade clínica compatível com quadro suspeito de COVID-19 deverá
ser comunicada pelo Comandante da embarcação ao Agente de Navegação, e este deverá
repassar imediatamente estas informações à Autoridade Portuária (Administradora
Portuária), Autoridade Marítima (Capitania dos Portos) e à Autoridade Sanitária.

A Autoridade Portuária (Administradora Portuária), Autoridade Marítima (Capitania dos
Portos) e a Autoridade Sanitária deverão indicar, em conjunto, de acordo com a avaliação de
risco feita pela autoridade sanitária, o local de atracação da embarcação para desembarque
do caso suspeito, além de garantir isolamento da área de atracação da embarcação, quando
aplicável ou requerido pela autoridade sanitária, viabilizando o acesso das equipas de saúde
envolvidas na investigação e assistência ao caso suspeito. Pode se dar o caso, inclusive do
viajante ser orientado a ficar em isolamento na própria cabine da embarcação.
O Delegado de Saúde desencadeará as medidas pertinentes, envolvendo as demais
autoridades/parceiros do processo de resposta, em estreita articulação com o Diretor do SVIR.
A embarcação poderá ser impedida para a operação e o desembarque e, neste caso, o
Delegado de Saúde e a equipa sanitária poderão entrar na embarcação, para proceder à
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inspeção da embarcação e avaliação epidemiológica do caso. Caso a suspeita seja mantida o
doente será transportado para o local de isolamento identificado no serviço de saúde.

10. ANEXOS

Anexo 1

Definições de casos para a vigilância da infeção por COVID-2019
As definições de casos são baseadas na informação atualmente disponível e podem ser revistas à
medida que novas atualizações sejam feitas. Os Países podem ter de adaptar as definições de
caso, em função da sua própria situação epidemiológica.

Definições de
casos para a
vigilância

Descrição

Caso suspeito

Caso provável

Caso confirmado

A. Um paciente com doença
respiratória aguda (febre e
pelo menos um sinal / sintoma
de doença respiratória (por
exemplo, tosse, falta de ar)), E
um histórico de viagem ou
residência num país / área ou
território com registo de
transmissão local da doença
de COVID-19 durante os 14
dias anteriores ao início dos
sintomas.

Um caso
suspeito para
quem o teste
para COVID-19 é
inconclusivo.

Pessoa com confirmação
laboratorial da infeção
por COVID-19,
independentemente de
sinais e sintomas
clínicos.

OU
B. Paciente com qualquer
doença respiratória aguda E
tendo estado em contato com
um caso confirmado ou
provável de COVID-19 nos
últimos 14 dias antes do início
dos sintomas;
OU
C. Um paciente com infeção
respiratória aguda grave
(febre e pelo menos um sinal /
sintoma de doença
respiratória (por exemplo,
tosse, falta de ar)) E
necessitando de hospitalização
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E, sem outra etiologia que
explique completamente a
apresentação clínica.

Anexo 2

Recomendações para o seguimento de contactos

Definição de contato

Um contato é uma pessoa envolvida em qualquer uma das seguintes situações:
-

-

Prestando atendimento direto aos pacientes com COVID-2019, trabalhando com
profissionais de saúde infectados com o novo coronavírus, visitando pacientes ou partilhar
o mesmo ambiente próximo/fechado com um paciente COVID-2019;
Trabalhando junto em estreita proximidade ou partilhar ambiente da mesma sala de aula
com um paciente COVID-2029.
Viajar junto com paciente com COVID-2019 em qualquer tipo/meio de transporte.
Residir na mesma residência que um paciente com COVID-2019, num período de 14 dias
após o início dos sintomas no paciente em causa.

Monitoramento de contatos de casos prováveis e confirmados
-

-

Contatos devem ser monitorados por 14 dias a partir do último contato desprotegido.
Contatos devem autolimitar-se em circulação/movimentos e viagens. O seguimento pelas
autoridades de saúde pública pode ser feito através do agregado familiar, visitas virtuais
ou por telefone para verificar se há sintomas.
Qualquer contato que ficar doente e cumprir a definição de caso torna-se um caso
suspeito e deve ser investigado.
Quaisquer novos casos identificados que vierem a ser confirmados (de entre os casos
prováveis ou confirmados recentemente) devem ter os seus respetivos contatos
identificados e monitorizados.
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Anexo 3

ORIENTAÇÕES
Despacho da DNS
Nº:
Data:
Assunto:
Palavras chave:
Para:
Equipa
técnica/Contactos:

31 de janeiro de 2020
Infeção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)
Coronavírus; Infeção Respiratória Aguda grave
Profissionais do Sistema Nacional de Saúde

ENQUADRAMENTO
A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde um cluster de
pneumonia de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores do mercado de peixe,
mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. A 7 de janeiro de
2020 as autoridades chinesas identificaram um novo coronavírus (2019-nCoV) como agente
causador da doença. A sequenciação genómica do novo vírus foi partilhada a nível
internacional1.
A transmissão de pessoa-a-pessoa foi confirmada, mas são necessárias mais informações para
melhor avaliar a extensão desse modo de transmissão. A fonte da infeção é ainda desconhecida
e pode estar ativa. O reservatório e a história natural da doença, continuam em investigação 2.
De acordo com o ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), o Impacto
potencial dos surtos por 2019-nCoV é elevado, sendo provável a propagação global do vírus.
No âmbito da preparação das medidas emergenciais para dar face à epidemia da infeção pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV ou nCoV), uma vez declarada uma Emergência de Saúde
Publica de Âmbito Internacional, o presente documento descreve as orientações e
1
2

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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procedimentos a seguir, perante a suspeita de um caso desta infeção, para conter a propagação
do vírus. Este documento orientador, elaborado com base nas orientações da DGS de Portugal,
pode ser ainda atualizado, e em complementaridade, poderão ser emitidas orientações
específicas. As situações não previstas nesta orientação, serão avaliadas caso a caso.
1. Definição de caso e de contato próximo (já foi atualizado – ver anexo 1)
A definição apresentada, baseada na da OMS 3 4, é decorrente da informação disponível à data
e será atualizada sempre que pertinente.
1.1. Caso suspeito
Critérios clínicos

Critérios epidemiológicos

Doente com infeção
respiratória aguda,
grave (febre, tosse, e
necessidade
de
admissão hospitalar)

História de viagem a, ou residência em Wuhan, na Província de
Hubei, China, nos 14 dias antes do início dos sintomas;
E

OU
Profissional de saúde que tenha trabalhado em ambientes onde
se prestam cuidados a doentes com infeções agudas respiratórias
graves de origem desconhecida, onde foram reportados casos de
doentes com infeção por nCoV.

E
sem outra causa que
explique a etiologia
dos sintomas

Contato próximo com caso confirmado ou provável de infeção
por nCoV, nos 14 dias antes do início dos sintomas;
Doente com doença
respiratória aguda

OU

E

Visitas ou trabalho em mercados de animais vivos em Wuhan,
na Província de Hubei, China nos 14 dias antes do início dos
sintomas;
OU
Frequentou uma unidade de prestação de cuidados de saúde,
nos 14 dias antes do início dos sintomas, onde foram
reportados casos de doentes com infeção por nCoV associada
a cuidados de saúde.

3

World Health Organization WHO (2020): https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitionsfor-human-infection-with- novel-coronavirus-(ncov)
4

WHO (2020): https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus(2019-ncov)
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1.2. Caso confirmado
Pessoa com confirmação laboratorial de infeção por nCoV, independentemente dos
sinais e sintomas.
1.3. Contacto próximo
Pessoa com:
-

-

Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:
• prestação de cuidados diretos a doentes com nCoV;
• trabalho com profissionais de saúde infetados com nCoV;
• visitas a doentes ou permanência no mesmo ambiente com doentes infetados
por nCoV;
Trabalho em contacto próximo, ou partilha da mesma sala de aula, com um
doente com infeção por nCoV;
Viagem com doente infetado por nCoV;
Coabitação com doente infetado por nCoV.

A ligação epidemiológica pode ter ocorrido até 14 dias antes ou depois do início da doença
do caso em consideração.
2. Abordagem de um caso suspeito5 6
Todos os serviços de saúde devem adaptar os respetivos Planos de Contingência para infeções
emergentes.
O Plano deve identificar, inequivocamente, as áreas de isolamento disponíveis em cada
estabelecimento (centros de saúde, clínicas, hospitais públicos e privados).
O doente ficará em isolamento, enquanto aguarda a validação do caso.
Um doente pode contatar a os serviços de saúde, preferencialmente, por contato não presencial
através da Linha Verde 8001112 ou do número da estrutura de saúde/Delegacia de Saúde da
sua área de residência (130), antes de se dirigir a um serviço de saúde.
O doente que contatar a estrutura de saúde via telefone, será atendido, esclarecido e orientado
por um profissional de saúde. Se for considerado caso suspeito de nCoV, será aconselhado a
permanecer no domicílio e aguardar a chegada da ambulância.
Ao doente que for identificado com sintomas, e que for considerado caso suspeito, numa
estrutura de saúde, dever-se-lhe-á providenciar o isolamento na área identificada para tal, ou
transferido para uma estrutura de saúde com condições para o efeito, dando inicio à investigação
epidemiológica e à gestão dos contatos.
5

WHO (2020): Technical interim guidance for novel coronavirus https://www.who.int/health-topics/coronavirus . WHO(
2020).https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novelcov.pdf?sfvrsn=bc7da517_2&download=true
6

A validação é feita pela DNS com o médico designado de um dos hospitais de referência
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3. Diagnóstico laboratorial
-

Todos os casos suspeitos sob investigação serão submetidos a diagnóstico laboratorial;
As amostras biológicas devem ser enviadas ao laboratório Nacional de Referência –
Laboratório do HAN o mais rapidamente possível, de acordo com as normas de
transporte de amostras biológicas (Tabela 1).

3.1. Colheita de amostras biológicas
-

Dada a necessidade de um extenso diagnóstico diferencial para outros agentes
respiratórios, têm de ser colhidas amostras biológicas em quantidade suficiente.
- É fortemente recomendado que sejam colhidas amostras do trato respiratório inferior,
sobretudo em doentes com doença mais grave;
- Uma única amostra do trato respiratório superior não exclui a infeção, sendo preferível
o envio de duas amostras respiratórias de locais diferentes.
3.1.1. Amostras respiratórias

-

Exsudado da nasofaringe e orofaringe colhido com zaragatoa e/ou,
Expetoração (se existente) e/ou,
Aspirado endotraqueal ou lavado bronco-alveolar;
Se analisada apenas uma amostra, repetir colheita nas 24 horas seguintes de modo a
confirmar ou infirmar a infeção por nCoV, dando preferência a amostras do trato
respiratório inferior ou, se tal não for possível, zaragatoas da nasofaringe e orofaringe;
- Em idade pediátrica: colher uma amostra de exsudado da nasofaringe e uma amostra
de exsudado da orofaringe.
3.1.2. Soro
-

Duas amostras de soro de fase aguda e de convalescença (2-4 semanas após fase aguda)
para a realização de testes serológicos;
- Os testes serológicos ainda não se encontram disponíveis, mas poderão suportar a
investigação futura dos casos de infeção pelo nCoV.
3.2. Condições de segurança no acondicionamento e transporte de amostras biológicas
Os profissionais de saúde têm de cumprir as regras de controlo e prevenção de infeção.
-

Após a colheita de amostras biológicas, os tubos e recipientes devem ser bem vedados;
Os tubos e recipientes devem ser desinfetados exteriormente, no local da colheita, com
solução de hipoclorito de sódio a 5% seguida de álcool a 70%;
- Por fim, a tampa do tubo deve ser selada com película parafilme;
- Acondicionar as amostras biológicas, seguindo as normas de embalagem de
substâncias infeciosas recomendadas pela OMS7 para amostras classificadas de
7

WHO (2012). Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2013–2014. Geneve: WHO. Disponível
em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78075/1/WHO_HSE_GCR_2012.12_eng.pdf?ua=1.
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categoria B (UN 3373).
-

-

Utilizar o sistema de embalagem tripla com as seguintes características:
•

contentor primário é o que contém a amostra; deve estar devidamente identificado
e tem de ser estanque a líquidos e a sólidos; tem de ser embalado em material
absorvente suficiente para absorver todo o conteúdo em caso de quebra ou derrame;

•

contentor secundário é o que leva os contentores primários (tubos de amostras) e
é resistente, à prova de água e estanque a líquidos e a sólidos; podem conter vários
tubos de amostras desde que estes sejam protegidos com material absorvente e
amortecedor, individualmente ou separados, a fim de evitar o contacto;

•

contentor exterior é a embalagem de transporte externa com material de
acolchoamento adequado, onde se colocam os contentores secundários. A menor
dimensão externa global utilizada deve ser de 10 x 10 cm. 8

O transporte das amostras deve ser realizado, preferencialmente, por uma empresa
certificada e autorizada para o efeito (Categoria B, UN 3373) ou em alternativa, em
transporte próprio da unidade de saúde, cumprindo as indicações de acondicionamento
anteriormente referidas.

Tabela 1 - Acondicionamento de produtos biológicos
EXAME/ MÉTODO

MATERIAL COLHEITA
Tipo Amostra

PERÍODO DE
COLHEITA

ACONDICIONAME
NTO/
TEMPERATURA
DE
CONSERVAÇÃO

Exame bacteriológico Exsudado da
Obs: colocar as
Cultura
Nasofaringe e orofaringe. duas zaragatoas no
mesmo meio de
transporte

Expetoração

Pesquisa de
Vírus, outros…

8

Obs: colocar as
Exsudado da
Nasofaringe e orofaringe. duas zaragatoas no
mesmo tubo

IATA ) 2011). PACKING INSTRUTION 650. IATA.
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Caixa isotérmica
(mala térmica)
com gelo

(termoacumulador)

Expetoração
Lavado bronco alveolar
Aspirado endotraqueal,
nasofaríngeo ou Lavado
nasal
Serológico

Pares de soros: fases
aguda-1ª semana de
doença;

Tubo seco (3-5 ml)
Soro

Convalescença-2/3
semanas depois

Obs.: As amostras devem ser acompanhadas de uma cópia da ficha de investigação (Síndrome
Gripal e da Infeção Respiratória Aguda Severa SARI), que deve ser preenchida de forma correta
e completa.

Os profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contacto e de
gotículas) máscaras cirúrgicas, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como
intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado precaução por
aerossóis, com uso de máscara FFP2/N95 ou similar.
4. Tratamento
O tratamento do caso confirmado é sintomático e de suporte de órgãos. 9 10
Grávidas com infeção suspeita ou confirmada por nCoV devem ser tratadas com medicação
de suporte, tomando em consideração as adaptações fisiológicas da gravidez.
Em situações de síndrome respiratória aguda grave (ARDS), ponderar a prescrição empírica
de antibióticos.

9

WHO (2020) https://www.who.int/internal-publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratoryinfection-when-novel- coronavirus-(nCoV)-infection-is-suspected
10

WHO (2013). Clinical management of Clinical management of severe acute respiratory infections when novel
coronavirus is suspected: What to do and what not to do. WHO. Disponível
em:http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimGuidance_ClinicalManagement_NovelCoronavirus_1
1Feb13u.pdf?ua=1
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5. Notificação e Investigação epidemiológica
5.1. Notificação


Perante um caso suspeito, o médico deve preencher o formulário de notificação e
comunicar imediatamente (por telefone) o Delegado de Saúde.



O profissional responsável pelo atendimento do caso, identifica os acompanhantes do
doente e contactos próximos (da unidade de saúde, incluindo profissionais e outros
doentes), cuja lista fornecerá ao Delegado de Saúde, logo que possível.

5.2. Investigação epidemiológica
Identificação de contactos:




O profissional que identificou o caso suspeito comunica o Delegado de Saúde (com
apoios da administração da estrutura de saúde, se necessário). O Delegado de Saúde
ativa e lidera a equipa de investigação epidemiológica.
Perante a investigação à volta de um caso suspeito, o Delegado de Saúde é o
Coordenador gestor de contatos, e:
- Procede de imediato, à identificação de contactos próximos, com a
colaboração dos prestadores de cuidados e dos centros de saúdes da área de
residência;
- Na unidade de saúde, o Delegado de Saúde articula-se com a Direção do
Serviço ou o ponto focal da unidade designado para as questões de nCoV e
isolamento;
 Preenche a lista de contactos na plataforma SINAVEmed no menu “lista de
expostos/contactos”;
 Procede à atualização da lista de contactos inicialmente identificados, se vier a
ser confirmada uma infeção pelo nCoV;
- O rastreio exaustivo de contactos deve ser efetuado para todos os contactos
até 14 dias após a última exposição com o caso confirmado.

Vigilância e controlo de contactos próximos


-

O Delegado de Saúde é responsável pela vigilância ativa de todos os contatos próximos
de um caso confirmado, incluindo:
- Contato telefónico regular;
- Disponibilizar contacto para ligação caso sejam referidos sinais ou sintomas;
- Dar indicações ao contato sob vigilância, para:
• Adotar medidas de restrição social;
• Contactar imediatamente a Autoridade de Saúde, se
desenvolverem febre, tosse ou dispneia, ou outra sintomatologia;
Se o caso em investigação apresentar resultados laboratoriais negativos, e o caso for
infirmado, o Delegado de Saúde, informa os contatos que estão sob vigilância, que
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podem retomar a vida normal.
6. Prevenção e controlo de infeção nos serviços de saúde11
As vias de transmissão da infeção por nCoV ainda não são totalmente conhecidas.
Os cuidados específicos para a prevenção e controlo de infeção por nCoV são por isso, as
medidas de precaução: básicas, de contacto, gotículas e de via aérea para procedimentos
geradores de aerossóis.
São estratégias de prevenção e controlo de infeção:







Afixar cartazes em áreas públicas, com informação que deve orientar o doente para se
apresentar ao profissional de saúde;
Dar ao doente uma máscara cirúrgica para utilizar, desde que a sua condição clínica o
permita;
Perante um caso suspeito, colocar de imediato o doente em isolamento, de acordo com
a sua condição clínica definida no respetivo Plano de Contingência;
Aplicar as Precauções Básicas de Controlo de Infeção a todos os doentes, incluindo
os suspeitos de infeção por nCoV, em todos os procedimentos e momentos,
nomeadamente:
 Avaliação de risco para infeção;
 Higiene das mãos;
 Etiqueta respiratória;
 Uso racional e adequado de equipamento de proteção individual (EPI)
 Descontaminação correta de material e equipamento;
 Medidas de controlo ambiental;
 Manuseamento seguro da roupa;
 Recolha segura de resíduos;
 Práticas seguras na preparação e administração de injetáveis.
Aplicar as Precauções Baseadas nas Vias de Transmissão:




Restrição de visitas! Todos profissionais de saúde devem aplicar as
precauções de contato e precauções de gotículas. No caso, de procedimentos
geradores de aerossóis, aplicar as precauções de via área;
Isolar os doentes em quarto individual com pressão negativa, quando possível,
ou em ambiente com fluxo de ventilação/arejamento orientado de dentro para
fora da estrutura de saúde. Na impossibilidade de isolamento em quarto
individual, os doentes com as mesmas características poderão ficar juntos numa
enfermaria;

11

WHO (2015). Infection prevention and control during health care for probable or confirmed cases of Middle East
respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection. WHO. Disponível em:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/174652/1/WHO_MERS_IPC_15.1_eng.pdf?ua=1
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Usar equipamentos que sejam exclusivos do quarto ou área de isolamento (ex.:
estetoscópio, esfigmomanómetro, termómetro) e materiais clínicos de uso
único;



Na medida do possível, limitar o número de profissionais de saúde em contacto
com o doente com infeção por nCoV (coorte de profissionais);
Manter um registo de todas as pessoas que entram no quarto ou área de
isolamento do doente;
Manter um sistema de vigilância para os profissionais de saúde.




37

Tabela 2. Equipamento de Proteção Individual (EPI) de acordo com o nível de
cuidados a prestar
Características do EPI (ver Orientação específica
a publicar)
Cuidados não invasivos prestados a Bata – Com abertura atrás, de uso único e
menos de 1 metro
impermeável; Máscara – Cirúrgica ou
preferencialmente FFP2;
Proteção ocular - Usar óculos de proteção em
todos os casos de suspeição de nCoV;
Luvas - De uso único, não esterilizadas.
16
Cuidados clínicos invasivos :
Bata - Com abertura atrás, de uso único e
a) Manobras
potencialmente impermeável, com punhos que apertem ou com
geradoras de aerossóis e gotículas elásticos e que cubra até ao meio da perna ou
mais pequenas (ex: intubação, tornozelo;
ventilação manual e aspiração, Touca – De uso único;
ventilação não invasiva e invasiva Máscara – FFP2, de uso único, com adequado
e nebulização, ressuscitação ajuste facial;
cardiopulmonar; broncoscopia, Proteção ocular – Óculos com proteção lateral;
Luvas – De uso único, com punho acima do punho
cirurgia, outros)
da bata. Proteção de calçado – Sapatos
impermeáveis e de uso exclusivo nas áreas de
isolamento, se profissionais dedicados. Nas
entradas ocasionais de profissionais usar
coberturas de sapatos de uso único e impermeáveis
(cobre botas).
Ou
Nível de cuidados a prestar

b) Realização de autópsias

Fato de proteção integral - De uso único,
impermeável, com capuz incorporado, proteção
de pescoço e tamanho ajustado ao profissional;
Máscara – FFP2, de uso único, com adequado
ajuste facial;
Proteção ocular – Óculos com proteção lateral;
Luvas – De uso único, com punho acima do punho
da bata.
EPI de barreira máxima para as salas de
autópsia.
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7. Recomendações para viajantes
Não existem recomendações internacionais para restrições de viagens ou de trocas
comerciais 12.
Os viajantes que forem para uma área afetada13 devem:






Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país;
Evitar o contato próximo com doentes com infeções respiratórias agudas;
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com uma solução de base alcoólica,
especialmente após contacto com uma pessoa infetada ou partilha do seu espaço;
Evitar o contato com animais;
Evitar o consumo de produtos de origem animal, crus ou mal cozinhados.

Os viajantes provenientes da China ou que estiveram na China ou num país que declarado
casos de COVID-19, nos últimos 14 dias:
(Procedimentos nos pontos de entrada)
1. Para passageiro assintomático:
- Preencher a ficha de vigilância sanitária nos pontos de entrada;
- Dar as informações básicas sobre o nCoV: Informar que por precaução é-lhes dado
um contacto para se comunicar com as estruturas de saúde, anotar o contacto do
passageiro para lhe fazer um seguimento domiciliar (por contacto telefónico ou
presencial, ou outro) nos próximos x dias, (até completar os 14 dias após ter saída da
China ou de um outro país que tenha declarado casos de COVID-19);
- Informar sobre autovigilância no domicilio. Se sentir febre, tosse, quaisquer outros
sintomas de gripe, nos próximos dias; informar das medidas de prevenção a tomar
imediatamente perante o surgimento dos sintomas acima referidos (semelhantes aos da
gripe), evitar contactos/fazer autoisolamento, tomar as precauções ao tossir, uso de
máscara; ou seja, as medidas de prevenção da propagação da gripe (que estão a ser
passadas na televisão RTC diariamente). Oferecer um desdobrável sobre prevenção da
gripe.
2. Para passageiro Vindo da China ou de um outro país que tenha declarado casos de COVID19, com sintomas de febre, tosse, ou outros; a equipa de vigilância deve separar/isolar a
pessoa e oferecer EPI (máscaras), conservar a distancia recomendada, informar que será
12

https://www.who.int/ith/2020- 901_outbreak_of_Pneumonia_caused_by_a_new_coronavirus_in_C/en/

13

Áreas afetadas: onde foram reportados casos https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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submetido a uma observação médica, conduzir o paciente para o espaço de isolamento no
aeroporto. Comunicar a Delegacia de saúde.
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Cuidados Específicos para Controlo de Infeção pelo nCoV11,25,26
Procedimentos

Isolamento

Transferência para
outras unidades de
saúde

Orientações
Comunidade:
 Casos sob investigação devem ser isolados até à chegada de
transporte da Ambulância /ou outro meio de transporte identificado
par o efeito e ser transposta do para unidade hospitalar/Centro de
Saúde. (confinado à sua habitação) ou em sala da unidade de saúde
previamente identificada para efeito de isolamento, com medidas de
restrição social.
Unidade Hospitalar/Centro de saúde com internamento
 Internamento em quarto com casa de banho privativa (onde for
possível);
 Havendo mais casos confirmados, isolar os doentes em coorte;
 Coorte de profissionais para este(s) doente(s);
 Apenas pessoal estritamente necessário ao cuidado do doente deve
entrar no quarto, utilizando o EPI de acordo com o nível de cuidados
a prestar (Tabela 2);
 Deve existir informação visível à entrada do quarto que indique as
precauções necessárias a adotar e que constam no ponto 6 desta
Orientação;
 Deve existir registo dos profissionais que contactaram com o doente.
Centro de Saúde – Hospital Regional ou Central (Caso sob
investigação):
 Transporte efetuado para Hospital com capacidade para gestão de
doente com nCoV, deve ser feito em concertação com o Delegado
de Saúde.
 Doente deve utilizar máscara cirúrgica, desde que a sua condição
clínica o permita;
 Manter o Caso sob investigação em isolamento até à chegada da
equipa da ambulância e evitar o contacto direto com o doente,
privilegiando a sua vigilância indireta.
Hospital - Hospital (Caso sob investigação ou confirmado):
 Caso for imperativamente necessário pode-se fazer o transporte de
um doente de um hospital outro hospital, em coordenação com o
hospital com melhor capacidade para gestão de doente com nCoV;
 Doente deve utilizar máscara cirúrgica, desde que a sua condição
clínica o permita.
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Transporte para
Procedimentos/
Tratamentos

Procedimentos/tratamentos realizáveis no quarto:
 Todos os procedimentos/tratamentos necessários devem ser
realizados à cabeceira do doente, com o número de profissionais
estritamente necessários, utilizando EPI adequado (Tabela 2).

Transporte absolutamente necessário:
Coordenação com o serviço recetor, com agendamento do
procedimento;
 Processo de transporte deve realizar-se com o mínimo de paragens
em áreas comuns;
 Doente deve utilizar uma máscara cirúrgica para o transporte, desde
que a sua condição clínica o permita;
 Profissionais envolvidos no transporte e procedimento/tratamento
devem utilizar EPI adequado
 Doentes
devem ser os últimos da lista para o
procedimento/tratamento, no sentido de permitir uma adequada
limpeza e descontaminação.
Restrição do número de visitas a pessoas de referência, que devem
ser treinadas para a higienização das mãos, etiqueta respiratória e
para utilização de EPI adequado, devendo a colocação e remoção do
mesmo ser supervisionado por profissionais de saúde;
Registo da identificação das visitas.
Cuidados que requeiram manobras potencialmente geradoras de
aerossóis e gotículas mais pequenas devem ser realizados:
 No quarto de isolamento (quando possível);
 Em espaço com ventilação adequada ou pressão negativa, que possa
ser desocupado por cerca de 20 minutos para circulação de ar, com
posterior limpeza com desengordurantes e desinfeção por
profissionais com EPI adequado.
 Pelo número de profissionais estritamente necessários, utilizando EPI
para cuidados clínicos invasivos.
 Utilizar equipamento dedicado no quarto de isolamento.
Individualizar todos os materiais necessários, incluindo a bacia de
higiene, arrastadeira, urinol, termómetro, esfigmomanómetro,
material de higiene, entre outros;
 Todo o equipamento de uso único deve ser considerado contaminado;
 Equipamento reutilizável deve ser lavado e desinfetado segundo
instruções do fabricante e norma interna.


Visitas

Cuidados clínicos
invasivos

Equipamento
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Limpeza





Roupa



Limpeza realizada por pessoal com formação e treino para a
utilização de EPI para cuidados clínicos não invasivos prestados a
menos de 1 metro.
Utilizar equipamento de limpeza dedicado ou descartável, sendo
descontaminado após utilização;
Utilizar desinfetantes desengordurantes na limpeza (o Coronavírus
apresenta membrana lipídica que é destruída pela maioria dos
desinfetantes);
Limpeza de rotina do quarto de isolamento deve ser efetuada depois
da restante área do serviço, com especial atenção para superfícies
com maior manipulação.
Acomodada em saco próprio para roupa contaminada, deve ser
reservada em contentor próprio e identificada até ao transporte para
a lavandaria;
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Resíduos



Óbito



Entidade responsável pela lavagem deve ser informada do risco
biológico elevado da roupa.
Todos os resíduos devem ser considerados contaminados e seguida a
política de resíduos hospitalares;
Manipulação e transporte dos recipientes dos resíduos devem ser
limitados ao estritamente necessário.
Cuidados post-mortem efetuados com proteção adequada aos
procedimentos perante um óbito.
Utilizar Saco de Transporte de Cadáveres impermeável com
informação relativa a risco biológico;
Em caso de autópsia, utilizar EPI de barreira máxima.

Anexo

2
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Anexo 4 - Fluxograma
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Anexo 5
FICHA DE VIGILÂNCIA E CONTROLO SANITÁRIO NA FRONTEIRA

A preencher pelo passageiro
Voo nº_________ Data ___/___/___
Proveniência _________
Nome e Apelido:
Acunha:
Nº de Passaporte/B.I.
Data de emissão____/___/___ Validade ___/___/___
Idade:
Sexo: F
M
Nacionalidade:
País de proveniência:
Concelho:
Bairro:
Rua:
Perto de :
Telefone fixo:
Móvel:
Instituição/ Trabalho:
Assinatura do passageiro:_____________________________________________________
__________________________________________________

A preencher pela Polícia Nacional
Residência Habitual:
Países de Estadia/ Trânsito nos últimos 30 dias:
Duração prevista de da permanência em Cabo Verde:
Nº Telefone de contacto:
Próprio:
De um familiar:
Do hotel:
Da instituição que o/a convidou:
Assinatura do Agente da polícia:________________________________________________
A preencher pela Equipa de Saúde
Tem o cartão internacional de vacina atualizado? Sim
Não
Esteve em países afetados pelo coronavírus (2019-nCoV)? Sim
Não
Se sim quais países? -----------------;---------------------;-------------------------;----------------;-----Tem sinais/ sintomas do coronavírus? Sim
Não
T °C se ≥37,5 (____)
Se sim quais? --------------;----------------------------------;--------------;---------------;---------------Tem informações sobre a epidemia de coronavírus? Sim
Não
Data da saída do país afetado/ Última exposição: _____/____/______
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura do Agente de Saúde: _________________________________________________
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Anexo 6
FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE NOVO CORONAVÍRUS
(PROVISÓRIO)

Ficha nº (EPID) ____-____-____-_____
Ilha Conc

1.

Ano

Data de receção ____/____/____
ao nível central

Nº caso

IDENTIFICAÇÃO

Ilha_______________ Concelho _____________Estrutura de saúde ________________
Nome do paciente _______________________________Alcunha_____________________
Data de nascimento __/__/__

ou idade (meses, anos) ______

Sexo
Masculino
Feminino
Filho
de
________________________
e
de
_______________________
Morada
_______________________perto
de
_______________________Telefone/Móvel_________ Nacionalidade__________________
2.

NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO/ ATENDIMENTO

Data de atendimento __/__/__

Data da investigação __/__/__

Data de notificação __/__/__
2.1

INTERNAMENTO

 Sim

Data __/__/__

 Não

Nome do Hospital ou Centro de Saúde__________________ Nº do processo doente _____
_______________________________________________________________________
3.

HISTÓRICO DE SAÚDE DO PACIENTE

Gravidez|__| Se sim, tempo de gestação |__||__| Comorbilidades (ex. DPOC, Diabetes, entre
outras): Nenhuma |__|; Desconhecido|__|; Diabetes|__|; Doença cardíaca|__|; Hipertensão
arterial|__|; Doença pulmonar crónica|__|; Doença renal crónica|__|; Doença hepática
crónica|__|; Imunocomprometido|__|; Outras
___________________________________________________
4. Dados epidemiológicos: O doente esteve, nos 14 dias antes do início de sintomas, em
Wuhan, China? Sim|__| Não|__| Data da ida ___/____/____ Data do regresso
___/____/____ Data de chegada a Cabo Verde ___/____/____ Teve contacto com um caso
confirmado de nCoV? Não|__| Sim |__| Desconhecido |__| O doente é profissional de saúde?
Sim |__| Não |__|
5. Dados sobre a infeção: Data de início dos sintomas ___/____/____ Quadro clínico: febre
|__|; tosse|__|; calafrios|__|; odinofagia|__|; coriza |_|; conjuntivite |_|; mialgia|__|;
cefaleia|__|; dispneia|__|; dor abdominal |__|; vómitos |__|; diarreia |__|;
Outros: _______________________________________________
Internamento hospitalar: Sim |__| Não |__| Data de admissão___/____/____ Em cuidados
intensivos? Sim |__| Não |__| Data de admissão___/____/____ Entubado? Sim |__| Não |__|
Em ECMO? Sim |__| Não |__| Óbito: Sim |__| Não |__| Se sim, indique a data do óbito
___/____/____
O doente tem outro diagnóstico/ etiologia que possa explicar a infeção respiratória? Sim |__|
Especificar___________________________________________________ Não |__|
Desconhecido |__|
6. Diagnóstico laboratorial: Produtos enviados (assinalar): Zaragatoa orofaríngea |__|
Zaragatoa nasofaríngea |__| Expetoração |__ | Lavado bronco-alveolar |__ | Aspirado
traqueal |__ | Líquido pleural |__| Sangue|__| Fezes |__ | Urina|__| Outros:
_________________
7. Resultado laboratorial. _______
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Anexo 7
Vigilância de pessoas submetidas a quarentena domiciliar voluntária, provenientes de áreas ou países com transmissão local sustentada do COVID-19.
Ficha de monitoramento e seguimento ativo (Provisória)

Delegacia de Saúde __________________________________
Nome e Apelido

Data
de
saída
da
China

Data de
Chegada
a Cabo
Verde

Nacional
idade

Ponto de
entrada no
país

Concelho e
Zona de
residência

Data de
chegada no
Concelho
(se mudou de
residência no
país)

(Este formulário deve ser enviado semanalmente ao nível central)
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Controle
Sanitário e
orientações
no ponto de
entrada
(Sim /não)

Data dos contactos/visitas de
monitoramento pelas autoridades sanitárias
e registo de ocorrências (febre, tosse, corisa
nasal, cefaleias ou outros).
OBS.: em caso de um dos sintomas positivo,
efetuar o exame clinico e epidemiológico
completo ao paciente e decidir - suspeito ou
não suspeito)

Data do fim do
monitoramento

Data
/OBS

Prevista

Data
/OBS

Data
/OBS

Data
/OBS

Data
/OBS

Data
/OBS

Data
/OBS

Observada

Anexo 8
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO
1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO
As orientações nacionais sobre as medidas de prevenção e controlo da COVID-19 deverão ser adotadas pelas estruturas de saúde, de acordo
com o nível de cada uma, e por outros serviços ou instituições, independentemente de públicas ou privadas, uma vez que o objetivo é evitar
a propagação da infeção/doença.
1.1- Estruturas de saúde
Os serviços de saúde devem assegurar todas as condições necessárias para a prevenção da COVID-19, nomeadamente:
•

Implementar as orientações técnicas atualizadas nesta matéria emanadas pela Direção Nacional da Saúde;

•

Afixar cartazes, principalmente em salas de espera, com informações sobre como prevenir a COVID-19;

•

Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os doentes com sintomas respiratórios que estejam à espera para o atendimento;

•

Fornecer o equipamento de proteção individual (EPI), gratuitamente, aos trabalhadores, de acordo com os riscos a que estão expostos;

•

Promover o uso racional e adequado de EPI;

•

Orientar e treinar os trabalhadores sobre a conservação do EPI;

•

Substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado;

•

Responsabilizar-se pela higienização adequada do espaço físico, em conformidade com as orientações técnicas nacionais.

•

Descontaminação correta de material e equipamentos;
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•

Implementar medidas de controlo ambiental, nomeadamente manter um arejamento adequado do espaço físico, a utilização de
produtos de limpeza desinfetantes de qualidade, estabelecer a periodicidade da limpeza e higienização do espaço físico e das
superfícies;

•

Identificar um espaço onde casos suspeitos devem aguardar a avaliação e as intervenções posteriores necessárias;

•

Identificar um espaço para isolamento de doentes (casos suspeitos ou confirmados) nas estruturas onde há internamento;

•

Garantir a gestão adequada de resíduos;

•

Disponibilizar dispensadores de álcool gel a 70% nas enfermarias, nos corredores e salas de espera

1.2- Pontos de entrada no país (Portos e Aeroportos)

Os pontos de entrada (Portos e Aeroportos) devem assegurar todas as condições necessárias para a prevenção da COVID-19, em concertação
com o Ministério da Saúde, nomeadamente:
•

Implementar as orientações técnicas atualizadas nesta matéria emanadas pela Direção Nacional da Saúde;

•

Afixar cartazes, principalmente em espaços públicos, com informações sobre como prevenir a COVID-19;

•

Disponibilizar máscaras cirúrgicas para pessoas com sintomas respiratórios que estejam dentro de gares marítimas ou dos edifícios
dos aeroportos;

•

Fornecer o equipamento de proteção individual (EPI), gratuitamente, aos trabalhadores, de acordo com os riscos a que estão expostos;

•

Promover o uso racional e adequado de EPI;

•

Orientar e treinar os trabalhadores sobre a conservação do EPI;
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•

Substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado;

•

Responsabilizar-se pela higienização adequada do espaço físico, em conformidade com as orientações técnicas nacionais.

•

Descontaminação correta de material e equipamentos;

•

Implementar medidas de controlo ambiental, nomeadamente manter um arejamento adequado do espaço físico, a utilização de
produtos de limpeza desinfetantes de qualidade, estabelecer a periodicidade da limpeza e higienização do espaço físico e das
superfícies;

•

Identificar um espaço onde casos suspeitos devem aguardar as intervenções posteriores necessárias;

•

Garantir a gestão adequada de resíduos;

•

Garantir a disponibilização permanente de condições para a lavagem das mãos com água e sabão;

•

Disponibilizar dispensadores de álcool gel a 70% nos espaços públicos.

1.3- Outros espaços públicos fechados (repartições públicas, escolas, igrejas, etc)
Outros espaços públicos fechados como repartições públicas, escolas, igrejas entre outros, devem assegurar todas as condições necessárias para
a prevenção da COVID-19, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, nomeadamente:
•

Afixar e colocar à disposição material informativo sobre a prevenção da COVID-19 (cartazes, folhetos, desdobráveis);

•

Garantir o bom arejamento do espaço e a sua limpeza com produto desinfetante adequado;

•

Disponibilizar dispensadores de álcool gel a 70% afixados na parede;

•

Contatar imediatamente a autoridade sanitária local, caso haja identificação de caso suspeito;

•

Assegurar a formação dos trabalhadores nos aspetos de prevenção e controlo da COVID-19;
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REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL
PRAIA, 18 DE MARÇO DE 2020
ARQUITETURA DE GESTÃO OPERACIONAL

1

ACRÓNIMOS & ABREVIATURAS:

2

CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – COVID-19

SUBCOMISSÃO 1: SEGURANÇA SANITÁRIA E SAÚDE
COMPETÊNCIAS:









Emitir recomendações e alertas;
Definir critérios no plano sanitário de internamentos, isolamentos e realização de testes;
Gerir a informação sobre os casos sob vigilância, suspeitos, confirmados, recuperados e vítimas mortais;
Gerir a articulação entre as estruturas de saúde a nível local, regional e nacional;
Garantir o atendimento e informação à população, através da Linha Verde COVID-19;
Garantir o controlo e gestão de stocks de equipamentos e materiais de segurança e de proteção individual;
Garantir o controlo e gestão de stocks de medicamentos essenciais.
Entidades integrantes
DNS - Direção Nacional de Saúde
INSP - Instituto Nacional de Saúde Pública
INPS - Instituto Nacional de Previdência Social
GAF - Gabinete de Assuntos Farmacêuticos
DGASP - Direção-Geral de Agricultura, Silvicultura e Pesca
SNSA - Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar

Subcomissão 1: Segurança Sanitária e Saúde

DEF - Direção de Estrangeiros e Fronteiras
CVCV - Cruz Vermelha de Cabo Verde
AAC - Agência de Aviação Civil
DNA - Direção Nacional de Ambiente
ERIS - Entidade Reguladora Independente para a Saúde
EMPROFAC - Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos
INPHARMA - Laboratórios e Indústria Farmacêutica
Página 1 de 7

CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – COVID-19

SUBCOMISSÃO 2: INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
COMPETÊNCIAS:






Produzir conteúdos de informação e definir a periodicidade da sua disseminação;
Definir os circuitos oficiais de comunicação para disseminação da informação, em função dos diferentes grupos-alvo;
Operacionalizar o sistema de alerta e de difusão de informação útil, através de sms;
Coordenar a informação oficial veiculada pelos órgãos de comunicação social.

ENTIDADES INTEGRANTES
INSP - INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA (CO-LEAD)
DGCS - DIREÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CO-LEAD)
DNS - Direção Nacional de Saúde
DNAPEX - Direção Nacional dos Assuntos Políticos, Económicos e Culturais

SUBCOMISSÃO 2: INFORMAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

DGACM - Direção Geral dos Assuntos Consulares e Migrações
DNE - Direção Nacional de Educação
DGES - Direção Geral do Ensino Superior
DGTT - Direção Geral do Turismo e Transportes
ANMCV- Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde
CVT - Cabo Verde Telecom
UNITEL T+
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CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – COVID-19

SUBCOMISSÃO 3: SEGURANÇA ALIMENTAR E GESTÃO E CONTROLO DE STOCKS DE ALIMENTOS E BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE1
COMPETÊNCIAS:

 Efetuar o levantamento do stock de alimentos da cesta básica nacional e de bens de primeira necessidade;
 Articular com os principais importadores nacionais sobre planos de importação que garantam o abastecimento corrente do mercado nacional;
 Definir medidas anti-açambarcamento e regular práticas especulativas

ENTIDADES INTEGRANTES
DGASP - DIREÇÃO GERAL DE AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCA (LEAD)
SNSA - Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional
SUBCOMISSÃO 3: SEGURANÇA ALIMENTAR,
GESTÃO E CONTROLO DE STOCK DE ALIMENTOS E
DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE

DGIC - Direção-Geral de Indústria e Comércio
ANAS - Agência Nacional de Água e Saneamento
ERIS - Entidade Reguladora Independente de Saúde
IGAE - Inspeção-Geral das Atividades Económicas

1

Incluindo Água e Combustível e excluindo medicamentos.
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CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – COVID-19

SUBCOMISSÃO 4: CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENS
COMPETÊNCIAS:






Definir os planos de movimentos;
Criar mecanismos de acompanhamento e coordenação junto das Embaixadas sob a situação da Diáspora;
Coordenar a comunicação com rede diplomática e consular acreditada em Cabo Verde;
Garantir os planos de escoamento de mercadorias.

ENTIDADES INTEGRANTES
DND - DIREÇÃO NACIONAL DE DEFESA (LEAD)
FA - Forças Armadas de Cabo Verde
SNPCB - Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros

SUBCOMISSÃO 4: CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E BENs

PN - Polícia Nacional
AAC - Agência de Aviação Civil
ASA - Aeroportos e Segurança Aérea
ENAPOR - Portos de Cabo Verde
DGA - Direção-Geral das Alfândegas
DNAPEX - Direção Nacional dos Assuntos Políticos, Económicos e Culturais
DGACM - Direção Geral dos Assuntos Consulares e Migrações
DGEM - Direção-Geral de Economia Marítima
DGTT - Direção-Geral do Turismo e Transportes
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SUBCOMISSÃO 5: SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO CIVIL
COMPETÊNCIAS:







Realizar o levantamento dos meios de resposta existentes a nível local, regional e nacional;
Definir os mecanismos de coordenação no plano municipal;
Constituir a reserva nacional de equipamentos de segurança e proteção individual;
Coordenar os processos e procedimentos de evacuações que se possam impor;
Fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas e de isolamento social decorrentes da situação de contingência.

ENTIDADES INTEGRANTES
PN - Polícia Nacional

SNPCB - Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros
FA - Forças Armadas de Cabo Verde
Subcomissão 5: Segurança, Ordem Pública e
Proteção Civil

PJ - Polícia Judiciária
IGAE - Inspeção-Geral das Atividades Económicas
Corporações de Bombeiros
CVCV - Cruz Vermelha de Cabo Verde
DGAI - Direção-Geral da Administração Interna
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SUBCOMISSÃO 6: FINANÇAS E ORÇAMENTO

COMPETÊNCIAS:

 Garantir a operacionalização do Fundo Nacional de Emergência;
 Coordenar e agilizar a mobilização de recursos externos;
 Diligenciar a mobilização de recursos adicionais junto dos parceiros internacionais.

ENTIDADES INTEGRANTES

DNOCP - DIREÇÃO NACIONAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA (LEAD)
SUBCOMISSÃO 6: FINANÇAS E ORÇAMENTO

DNAPEX - Direção Nacional dos Assuntos Políticos, Económicos e Culturais
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CONSELHO DE MINISTROS
––––––
Decreto-lei nº 46/2020
de 25 de abril

O Centro Nacional de Pensões Sociais (CNPS),
criado pela Resolução nº 6/2006, de 9 de março, é uma
pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, tendo por objeto
a gestão integrada autónoma do sistema de pensões de
regime não contributivo reconhecidas ou atribuídas e
financiadas integralmente pelo Estado.
Considerando a necessidade de se concentrar numa única
entidade as funções de gestão de prestações sociais ao nível
da rede de segurança, por forma a possibilitar maior rapidez,
eficiência, eficácia e efetividade às demandas do sistema de
proteção deste nível, com inegável vantagem para o interesse
público, impõe-se proceder ao alargamento da missão da
entidade gestora de pensões sociais, que passa a assegurar
outras prestações do regime não contributivo, reconhecidas
ou atribuídas e financiadas pelo Estado, nomeadamente o
rendimento social de inclusão e as evacuações.

3 215000 000000

Com a extinção do Fundo de Solidariedade das
Comunidades pelo Decreto-lei nº 4/2019, de 10 de janeiro,
as atribuições no que diz respeito à pensão concedida
aos membros da comunidade emigrada em situação de
vulnerabilidade passam igualmente a pertencer ao Centro
Nacional de Pensões Sociais.
Em virtude deste alargamento, a entidade gestora de
pensões sociais passa a designar-se Centro Nacional de
Prestações Sociais.
Assim,

abril de 2020

Artigo 4º
Estatutos

São aprovados os Estatutos do Centro Nacional de
Prestações Sociais publicados em anexo ao presente
diploma, da qual fazem parte integrante.
Artigo 5º
Superintendência

A superintendência do Centro Nacional de Prestações
Sociais incumbe ao membro do Governo responsável pela
política de proteção social ao nível da rede de segurança.
Artigo 6º
Referências

A partir da entrada em vigor do presente diploma, toda
e qualquer referência ao Centro Nacional de Pensões
Sociais entende-se como sendo feita ao Centro Nacional
de Prestações Sociais.
Artigo 7º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros, aos 05 de março
de 2020.
José Ulisses de Pina Correia e Silva, Olavo Avelino
Garcia Correia e Maritza Rosabal Peña
Promulgado em 20 de abril de 2020

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE CARLOS
DE ALMEIDA FONSECA
Anexo
(A que se refere o artigo 4º)

Ao abrigo do disposto no artigo 9º e da alínea b) do
nº 1 e nº 2 do artigo 51º, todos da Lei nº 92/VIII/2015, de
13 de julho; e

ESTATUTOS DO CENTRO NACIONAL
DE PRESTAÇÕES SOCIAIS

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do
artigo 204º, da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Objeto

O presente diploma procede ao alargamento de missão do
Centro Nacional de Pensões Sociais, criado pela Resolução
nº 6/2006, de 9 de março, que passa a designar-se Centro
Nacional de Prestações Sociais (CNPS).
Artigo 2º
Natureza

O Centro Nacional de Prestações Sociais é uma pessoa
coletiva de direito público, com a natureza de Instituto
Público, dotada de autonomia administrativa, financeira
e patrimonial.
Artigo 3º
Missão

1- O Centro Nacional de Prestações Sociais tem por
missão a gestão integrada autónoma das prestações sociais
ao nível da rede de segurança, designada de regime não
contributivo, reconhecidas ou atribuídas e financiadas
pelo Estado, nomeadamente a pensão social, o rendimento
social de inclusão e as evacuações.
2- O Centro Nacional de Prestações Sociais tem ainda
por missão a gestão da pensão a atribuir aos membros
da comunidade emigrada em situação de vulnerabilidade
social e económica e a gestão administrativa do fundo
mutualista dos pensionistas da assistência social.
https://kiosk.incv.cv

CAPÍTULO I
Artigo 1º
Natureza

O Centro Nacional de Prestações Sociais, doravante
designado CNPS, é uma pessoa coletiva de direito público,
com a natureza de Instituto Público, dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial.
Artigo 2º
Missão

1- O CNPS tem por missão a gestão integrada autónoma
das prestações social ao nível da rede de segurança, designado
de regime não contributivo, reconhecidas ou atribuídas e
financiadas pelo Estado, nomeadamente a pensão social, o
rendimento social de inclusão e as evacuações.

2- O CNPS tem ainda por missão a gestão da pensão a
atribuir aos membros da comunidade emigrada em situação
de vulnerabilidade social e económica e a gestão administrativa
do fundo mutualista dos pensionistas da assistência social.
Artigo 3º
Regime jurídico

O CNPS rege-se pelo disposto no presente Estatutos,
por quaisquer outras normas legais e regulamentares
aplicáveis aos institutos públicos e, subsidiariamente,
pelas normas de direito privado, salvo relativamente a
atos de autoridade ou cuja natureza implique o recurso
a normas de direito público.
Artigo 4º
Sede e representações locais

1- O CNPS tem sede na Cidade da Praia.
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2- O CNPS pode, por deliberação do seu órgão colegial
de administração, previamente autorizada pela entidade
de superintendência, criar delegações ou outras formas
locais de representação no território nacional.

ÓRGÃOS E SERVIÇOS

CAPÍTULO II

Disposições gerais

Artigo 5º
Atribuições

São atribuições do CNPS:
a) Fiscalizar a verificação dos pressupostos e requisitos
de reconhecimento ou atribuição e manutenção do
direito a prestações de regime não contributivo e o
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;
b) Fiscalizar a verificação dos pressupostos e requisitos
de reconhecimento ou atribuição e manutenção
do direito a pensão a atribuir aos membros da
comunidade emigrada em situação de vulnerabilidade
social e económica e o cumprimento das leis e
regulamentos aplicáveis;
c) Propor medidas legislativas e regulamentares
ao membro do Governo que sobre ele exerça
superintendência;
d) Realizar ou promover estudos sobre a problemática
das prestações de regime não contributivo e
outras com ela conexa.
Artigo 6º
Competências

Para a prossecução das suas atribuições cabe ao CNPS,
designadamente:
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CAPÍTULO III
Secção I
Artigo 7º

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
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Órgãos

São órgãos do CNPS:
a) Conselho Diretivo;
b) Conselho Consultivo;
c) Fiscal Único.
Secção II
Conselho Diretivo
Artigo 8 º
Definição e nomeação

1- O Conselho Diretivo é o órgão responsável pela
definição de atuação do CNPS, bem como pela direção
dos respetivos serviços, em conformidade com a lei e com
as orientações governamentais.
2- Os membros do Conselho Diretivo são providos em
comissão de serviço ou mediante contrato de gestão,
conforme couber, por resolução do Conselho de Ministro
ou despacho dos membros do Governo da superintendência
e das Finanças.
3- Os membros do Conselho Diretivo são nomeados de
entre pessoas com perfil adequado, com formação superior
e com idoneidade moral comprovada.
Artigo 9º
Composição

a) Instruir e decidir os processos de reconhecimento,
assentar os beneficiários, processar, liquidar,
pagar, suspender e declarar a cessação do direito
relativamente a prestações sociais, nos termos
da lei;

O Conselho Diretivo é um órgão composto por presidente
e dois vogais, podendo ter também, um vice-presidente.

b) Delegar nos serviços descentralizados ou outros e
nas Câmaras Municipais, mediante prévio acordo,
a instrução dos processos de reconhecimento
dos beneficiários de prestações sociais;

O Mandato dos membros do Conselho Diretivo tem a
duração de três anos, sendo renovável no máximo de duas
vezes, findo o qual não podem ser providos no mesmo
cargo antes de decorridos três anos.

c) Proceder, no âmbito verificação dos pressupostos
e requisitos de reconhecimento ou atribuição e
manutenção do direito a prestações, oficiosamente
e a todo o tempo, a inquéritos e averiguações
ou promover a respetiva realização por outras
entidades públicas competentes;
d) Instaurar, instruir e decidir processos de contraordenação
por infração às normas aplicáveis ao reconhecimento
ou manutenção do direito às prestações;
e) Instaurar diretamente as ações de responsabilidade
civil por prejuízos para o Estado decorrentes
de infração às normas legais e regulamentares
aplicáveis ao reconhecimento ou atribuição e
manutenção do direito a prestações;
f) Determinar a restituição de prestações indevidamente
recebidas, promovendo, instaurando ou realizando as
ações e diligências necessárias, em juízo e fora dele;
g) Divulgar informação estatística e outra sobre as
prestações de regime não contributivo;
h) Constituir, disponibilizar, gerir e manter permanentemente
atualizada e disponível a Base de Dados do
sistema de prestações de regime não contributivo;
i) Emitir os pareceres que lhe forem solicitados sobre
prestações de regime não contributivo e matérias
conexas;
j) O mais que lhe for cometido por lei.
https://kiosk.incv.cv

Artigo 10º
Mandato

Artigo 11º
Competência

1- Compete ao Conselho Diretivo, no âmbito da orientação
e gestão do CNPS, designadamente:
a) Representar o CNPS e dirigir a respetiva atividade;
b) Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades
e assegurar a respetiva execução;
c) Elaborar o relatório de atividades;
d) Elaborar o balanço social, nos termos da lei aplicável;
e) Exercer os poderes de direção, gestão e disciplina
do pessoal;
f) Aprovar os regulamentos previstos nos estatutos
e os que sejam necessários ao desempenho das
atribuições do CNPS;
g) Praticar os demais atos de gestão decorrentes da
aplicação dos estatutos e necessários ao bom
funcionamento dos serviços;
h) Nomear os representantes do CNPS em organismos
exteriores;
i) Exercer os poderes que lhe tenham sido delegados
pelo membro do Governo da superintendência;
j) Elaborar pareceres, estudos e informações que lhe
sejam solicitados pelo membro do Governo da
superintendência;
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k) Reconhecer e declarar a cessação do direito a prestações
sociais;
l) Constituir mandatários do CNPS em juízo e fora
deles, incluindo com o poder de subestabelecer;
m) Designar um secretário a quem cabe certificar
os atos e deliberações.
2- Compete ao Conselho Diretivo no domínio da gestão
financeira e patrimonial:

abril de 2020

5- Caso a ratificação seja recusada, deve o conselho
diretivo deliberar sobre a matéria em causa e acautelar
os efeitos produzidos pelos atos já praticados.
6- Perante terceiros, incluindo notários, conservadores
de registo e outros titulares da Administração Pública,
a assinatura do presidente com invocação do previsto
no número 3 constitui presunção da impossibilidade de
reunião do conselho diretivo.
Secção IV

a) Elaborar o orçamento anual e assegurar a respetiva
execução;

Conselho Consultivo

b) Arrecadar e gerir as receitas e autorizar as despesas;

Função

c) Elaborar a conta de gerência;
d) Gerir o património;
e) Aceitar doações herança e legados;
f) Assegurar as condições necessárias ao exercício do
controlo financeiro e orçamental pelas entidades
legalmente competentes;
g) Exercer os demais poderes previstos nos estatutos
e que não estejam atribuídos à competência de
outro órgão.
Artigo 12º
Funcionamento
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1- O Conselho Diretivo reúne-se uma vez por semana
e, extraordinariamente, sempre que o presidente o
convoque, por sua iniciativa ou a solicitação da maioria
dos seus membros.
2- Nas votações não há abstenções, mas podem ser
proferidas declarações de votos.
3- De cada reunião é lavrada ata a qual deve ser assinada
e aprovada por todos os membros presentes.
Secção III
Competência do Presidente do Conselho Diretivo
Artigo 13º
Competências

1- Compete, em especial, ao Presidente do Conselho
Diretivo:
a) Presidir as reuniões, orientar os seus trabalhos
e assegurar o cumprimento das respetivas
deliberações;
b) Representar o CNPS em juízo e fora dele;
c) Assegurar as relações com os órgãos da superintendência
e com os demais organismos públicos;
d) Solicitar pareceres ao Fiscal Único e ao Conselho
Consultivo;
e) Exercer as competências que lhe sejam delegadas
pelo Conselho Diretivo.
2- O presidente pode delegar ou subdelegar competências
no vice-presidente, quando exista, ou nos vogais.
3- Sem prejuízo do disposto na lei sobre o procedimento
administrativo, o presidente ou o seu substituto legal podem
apor o veto às deliberações que reputem contrárias à lei,
aos estatutos ou ao interesse público, com a consequente
suspensão da eficácia da deliberação até que sobre ela se
pronuncie o membro do Governo da superintendência.
4- Por razões de urgência devidamente fundamentada e
na dificuldade de reunir o conselho diretivo, o presidente
pode, excecionalmente, praticar quaisquer atos da
competência deste último, os quais devem, no entanto,
ser ratificados na primeira reunião seguinte.
https://kiosk.incv.cv

Artigo 14º

O Conselho Consultivo é o órgão de consulta, apoio e
participação na definição das linhas gerais de atuação do
CNPS e nas tomadas de decisão do Conselho Diretivo.
Artigo 15º
Composição

1- O Conselho Consultivo do CNPS é constituído por um
representante de cada uma das seguintes entidades:
a) Departamento governamental responsável pela área de
proteção social ao nível da rede de segurança;
b) Departamento governamental responsável pela área
das Finanças;
c) Departamento governamental responsável pela área
da Saúde;
d) Associação Nacional dos Municípios;
e) O Instituto Nacional de Previdência Social;
f) Três cidadãos de reconhecida idoneidade e competência
em matéria de segurança social, que não façam
parte dos quadros do CNPS nem do Ministério da
entidade de superintendência, cooptados pelos
restantes membros, sob proposta do Conselho
Diretivo.
2- O Conselho Consultivo é presidido pelo Presidente
do Conselho Diretivo.
Artigo 16º
Competências

1- Compete ao Conselho Consultivo dar parecer, nos
casos previstos nos estatutos ou a pedido do conselho
diretivo, sobre:
a) Os planos anuais e plurianuais de atividades e
sobre o relatório de atividades;
b) O relatório e conta de gerência e o relatório anual
do órgão de fiscalização;
c) O orçamento e as contas; e
d) Os regulamentos internos do CNPS.
2- Compete ainda ao Conselho Consultivo pronunciar-se
sobre todas as questões que lhe sejam submetidas pelo
conselho diretivo ou pelo respetivo presidente.
3- O Conselho Consultivo pode apresentar ao conselho
diretivo sugestões ou propostas destinadas a fomentar
ou aperfeiçoar as atividades do instituto.
4- O Conselho Consultivo pode receber reclamações ou
queixas do público sobre a organização e funcionamento
em geral do instituto.
Artigo 17º
Funcionamento

1- O Conselho Consultivo reúne-se ordinariamente pelo
menos duas vezes por ano, e extraordinariamente sempre
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que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa, ou
por solicitação do Conselho Diretivo, ou a pedido de um
terço dos seus membros.
2-Podem participar nas reuniões, sem direito a voto, por
convocação do respetivo presidente, mediante proposta do
Conselho Diretivo, quaisquer pessoas ou entidades cuja
presença seja considerada necessária para esclarecimento
dos assuntos em apreciação.
3- O Conselho Consultivo pode funcionar por secções.

1169

b) Ter livre acesso a todos os serviços e à documentação
do CNPS, podendo requisitar a presença dos
respetivos responsáveis e solicitar os esclarecimentos
que considere necessários;
c) Tomar ou propor as demais providências que
considere indispensáveis.
CAPÍTULO IV
SERVIÇOS CENTRAIS

Secção V

Artigo 21º

Fiscal Único

Natureza

Artigo 18º

Os Serviços Centrais auxiliam técnica e administrativamente
os órgãos do CNPS a cumprir as suas atribuições.

Natureza e funções

O Fiscal Único é o órgão responsável pelo controlo da
legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e
patrimonial do CNPS e de consulta do Conselho Diretivo
nesse domínio.
Artigo 19º
Designação e mandato

1- O Fiscal Único é designado por despacho dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da
superintendência, obrigatoriamente de entre as sociedades
de auditores ou contabilistas certificados.
2- O Fiscal Único exerce as suas funções pelo período
de três anos, renovável por igual período, podendo ser
exonerado a todo o tempo.
3 215000 000000
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3- No caso de cessação do mandato, o Fiscal Único
mantém-se no exercício de funções até à efetiva substituição.
Artigo 20º
Competência

1- Compete ao Fiscal Único:
a) Acompanhar e controlar com regularidade o cumprimento
das leis e regulamentos aplicáveis, a execução
orçamental, a situação económica, financeira e
patrimonial e analisar a contabilidade;
b) Dar parecer sobre o orçamento e sobre as suas
retificações e alterações;
c) Dar parecer sobre o relatório e conta de gerência;
d) Dar parecer sobre a aquisição, arrendamento,
alienação e oneração de bens imóveis;
e) Dar parecer sobre a aceitação de doações, heranças
ou legados;
f) Dar parecer sobre a contração de empréstimos,
quando o instituto esteja habilitado a fazê-lo;
g) Manter o Conselho Diretivo informado sobre os
resultados das verificações e exames a que
proceda;
h) Elaborar relatórios da sua ação fiscalizadora,
incluindo um relatório anual global;
i) Propor a realização de auditorias externas, quando
isso se revelar necessário ou conveniente;
j) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam
submetidos pelo Conselho Diretivo.
2- O prazo para elaboração dos pareceres referidos no
número anterior é de quinze dias a contar da receção dos
documentos a que respeitam.
3- Para exercício da sua competência, o fiscal único
tem direito a:
a) Obter do Conselho Diretivo as informações e
esclarecimentos que se reputem necessários;
https://kiosk.incv.cv

Artigo 22º
Identificação

1- São Serviços Centrais do CNPS:
a) O Serviço Administrativo e Financeiro;
b) O Serviço de Gestão das Prestações Sociais.
2- Os serviços do CNPS funcionam de forma complementar
e integrada.
3- A organização e funcionamento dos serviços são
fixados em regulamento interno.
Artigo 23º
Serviço Administrativo e Financeiro

1- O Serviço Administrativo e Financeiro (SAF) é o
serviço de apoio relativo aos recursos humanos, financeiros
e patrimoniais à disposição do CNPS, competindo-lhe,
designadamente:
a) Garantir a coordenação e a harmonização da
gestão administrativa do pessoal, assegurando
o cumprimento do estatuto do pessoal e demais
legislações aplicáveis;
b) Assegurar toda a gestão do pessoal, fazendo
a avaliação das necessidades, propondo o
recrutamento e instruindo os processos de
contratação, desenvolvimento na carreira e
de aposentação do pessoal;
c) Executar o processamento salarial;
d) Organizar e manter atualizado os processos
individuais;
e) Promover o controlo de assiduidade e pontualidade;
f) Assegurar o atendimento geral e o apoio técnico e
administrativo a todos os serviços;
g) Promover medidas de motivação dos recursos
humanos, assegurando as ações de recrutamento e
formação adequadas à satisfação das necessidades
do CNPS;
h) Preparar o projeto do Orçamento do CNPS;
i) Controlar a execução orçamental;
j) Assegurar a contabilidade e prestar informação
periódica;
k) Assegurar a elaboração do balancete trimestral;
l) Assegurar a elaboração da conta anual de gerência;
m) Organizar as operações de contabilidade do CNPS;
n) Recolher, sistematizar e estudar as recomendações e,
ou instruções emanadas dos órgãos de fiscalização
e controlo externos;
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o) Verificar o cumprimento dos requisitos legais para
a realização das despesas, a fim de proceder ao
registo da faturação, garantindo a regularidade
das operações;
p) Garantir o uso racional dos Recursos do CNPS;
q) Assegurar a gestão do património e de aprovisionamento
do CNPS e manter organizado o inventário
de bens, móveis e imóveis, propondo medidas
tendentes à utilização racional dos espaços e
equipamentos;
r) Organizar o arquivo geral;
s) Inventariar e fazer controlo físico dos bens do CNPS;
t) Assegurar a articulação, em matéria de recursos
humanos e contabilísticos com os serviços de
base territorial;
u) Elaborar indicadores e instrumentos básicos para
acompanhamento das ações desenvolvidas pelo
CNPS;
v) Recolher e tratar dados estatísticos específicos
dos projetos do CNPS;
w) Assegurar a divulgação dos dados estatísticos
necessários aos utilizadores interno e externo
ao CNPS;
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x) Coordenar a elaboração e compilação do plano
anual de atividades do CNPS
y) Elaborar relatórios de execução do plano anual
de atividades do CNPS;
z) Garantir o controlo global da execução dos planos de
ação, promovendo a consolidação da informação
de seguimento dos projetos;
aa) Desempenhar as demais funções, tarefas e
responsabilidades que lhe forem determinadas
superiormente.
2- O SAF é dirigido por um Diretor de Serviço, provido
nos termos da lei.
Artigo 24º
Serviço de Gestão das Prestações Sociais

1- O Serviço de Gestão das Prestações Sociais é o serviço
central encarregue da gestão técnica das prestações sociais
geridas pelo CNPS, nas suas diversas vertentes, com
vista à realização dos objetivos das prestações sociais,
competindo-lhe, designadamente:
a) Assegurar a gestão das prestações sociais;
b) Assegurar a coordenação global da execução dos
normativos e orientações de âmbito nacional
em matéria das prestações sociais;
c) Colaborar com os demais serviços em ações tendentes
a controlar o acesso indevido à atribuição das
prestações;
d) Analisar e organizar os documentos conducentes à
atribuição de prestações, assegurando a instrução
do respetivo procedimento administrativo, de
acordo com a legislação em vigor;
e) Desenvolver as tarefas inerentes à atribuição de
prestações;
f) Assegurar a aplicação das convenções e acordos
internacionais;
g) Coordenar e orientar a recolha e tratamento de
informação, nas vertentes estatística e de
organização de ﬁcheiros, para apuramento de
indicadores de gestão;
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de Cabo Verde — 25 de

abril de 2020

h) Proceder à análise dos processos de reclamação
do pagamento das prestações com vista à sua
correção;
i) Verificar as situações de processamento indevido de
prestações e seu pagamento e desencadear os
mecanismos conducentes à reposição de valores
indevidos;
j) Comunicar as contraordenações e os ilícitos detetados;
k) Gerir base de dados;
l) Elaborar listas de potenciais beneficiários das
prestações.
m) Comunicar a decisão de aprovação aos técnicos
sociais das câmaras municipais;
n) Articular com as câmaras municipais a assinatura
do contrato das prestações pelo beneficiário;
o) Analisar os relatórios de acompanhamento e dar
o devido tratamento;
p) Solicitar informações e esclarecimentos sobre o
cumprimento do acordo estabelecido com o
beneficiário;
q) Comunicar a entidade competente o cumprimento
ou não do plano de seguimento das famílias;
r) Informar os beneficiários dos seus direitos e deveres
no decorrer do tratamento médico no país de
acolhimento;
s) Articular com a representação diplomática de Cabo
Verde no país de acolhimento e o departamento
governamental responsável pela área da saúde
durante os trâmites do processo de evacuação;
t) Instruir e organizar todo o processo de deslocação
dos beneficiários, do regime não contributivo,
para o país de acolhimento do doente e assumir
todas as despesas inerentes;
u) Manter atualizada as informações referentes a
cada doente;
v) Efetuar o pagamento dos subsídios aos doentes
evacuados e outras despesas assumidas nos
termos da lei.
w) Promover a melhoria dos sistemas de informação
do Centro, garantindo a sua integração,
normalização e coerência, bem como os seus
padrões de qualidade;
x) Garantir a execução e o controlo de qualidade
dos trabalhos de processamento efetuados no
sistema informático do Centro;
y) Garantir a segurança e privacidade da informação
de que dispõe;
z) Desempenhar as demais funções, tarefas e
responsabilidades que lhe forem determinadas
superiormente.
2- Podem ser criadas unidades internas do Serviço de
Gestão das Prestações Sociais, designadamente:
a) Unidade de Gestão de Pensão Social e de Pensão a
atribuir aos membros da comunidade emigrada
em situação de vulnerabilidade social e económica;
b) Unidade de Gestão do Rendimento Social de Inclusão;
c) Unidade de Gestão das Evacuações;
3- As Unidades referidas no número anterior são
coordenadas por técnicos do Serviço de Gestão das
Prestações Sociais designados pelo Conselho Diretivo.
4- Ao coordenador de cada Unidade é atribuído um
suplemento remuneratório, fixado pelo Conselho Diretivo.
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5- O Serviço de Gestão das Prestações Sociais é dirigido
por um Diretor de Serviço, provido nos termos da lei.
CAPÍTULO VI
GESTÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
E PATRIMONIAL
Artigo 25º
Regime orçamental e financeiro

O CNPS encontra-se sujeito ao regime orçamental e
financeiro previsto no Regime Jurídico da Contabilidade
Pública, aprovado pelo Decreto-lei nº 29/2001, de 19 de
novembro.
Artigo 26º
Receitas

1- Constituem, designadamente, receitas do CNPS:
a) As subvenções, subsídios, donativos e comparticipações
concedidas por quaisquer entidades;
b) As dotações orçamentais atribuídas pelo Estado;
c) O saldo de gerência do ano anterior;
d) O produto resultante da rentabilização ou alienação
do seu património imobiliário;
e) As heranças, os legados, as doações e outras
liberalidades;
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f) As quantias provenientes da prestação de serviços
ou de venda de produtos e bens;
g) Outras receitais atribuídas por lei, por contratos
ou por outros títulos não obrigados pelas alíneas
anteriores.
2- As receitas são depositadas numa das contas do
Tesouro e são geridas nos termos da lei.
Artigo 27º
Despesas

1- Constituem despesas do CNPS os encargos inerentes
ao seu funcionamento e as decorrentes da prossecução das
respetivas atribuições, bem como os custos de aquisição,
manutenção e conservação dos bens, equipamentos de
serviço de que careçam para o efeito.
2- A contratação de serviços pelo CNPS é feita nos
termos da lei.
Artigo 28º
Contabilidade, conta e tesouraria

1- A prestação de contas rege-se, fundamentalmente,
pelo disposto nos seguintes instrumentos legais e
regulamentares:
a) Lei de Bases do Orçamento do Estado;
b) Plano Nacional de Contabilidade Pública;
c) Regime Jurídico da Tesouraria do Estado;
d) Lei de Organização e Processo do Tribunal de
Contas;
e) Instruções emanadas pelo Tribunal de Contas;
f) Diplomas anuais de execução orçamental.
2- São aplicáveis ao CNPS os princípios da unicidade
de caixa, da unidade de tesouraria e da não consignação
de receitas e do controlo financeiro.
Artigo 29º
Controlo financeiro

O CNPS está sujeito ao controlo financeiro do Tribunal
de Contas, nos termos da legislação competente, bem
como da Inspeção Geral das Finanças.
https://kiosk.incv.cv
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CAPÍTULO VII
PESSOAL
Artigo 30º
Regime jurídico

1- O pessoal do CNPS rege-se, na generalidade, pelas
normas aplicáveis ao contrato individual de trabalho e,
na especialidade, pelo disposto em estatuto de pessoal,
aprovado pelo Conselho Diretivo, sob proposta do Presidente,
com observância das disposições legais imperativas do
regime de contrato individual de trabalho.
2- O CNPS pode ser parte em instrumentos de
regulamentação coletiva de trabalho.
3- O recrutamento de pessoal é precedido de anúncio
público e é efetuado segundo critérios objetivos de seleção,
a estabelecer no estatuto de pessoal.
4- O exercício de funções de direção ou chefia tem
lugar em regime de comissão de serviço sem mudança
de categoria.
Artigo 31º
Mobilidade

1- Os funcionários da Administração Pública Central,
de institutos públicos e de autarquias locais, bem como os
trabalhadores das empresas públicas, podem ser chamados
a desempenhar funções no CNPS, preferencialmente em
regime de requisição, com garantia do seu lugar de origem
e dos direitos neles adquiridos.
2- Os trabalhadores do quadro do CNPS podem ser
chamados a desempenhar funções no Estado, em institutos
públicos ou em autarquias locais, bem como em empresas
públicas, em regime de requisição, com garantia do seu
lugar de origem e dos direitos neles adquiridos.
CAPÍTULO VIII
SUPERINTENDÊNCIA
Artigo 32º
Superintendência

1- O CNPS fica sob superintendência do membro do
Governo responsável pela política de proteção social ao
nível da rede de segurança.
2- Compete à entidade de superintendência:
a) Acompanhar superiormente as atividades do CNPS,
de acordo com as linhas e políticas traçadas
pelo Governo para área de proteção social ao
nível da rede de segurança;
b) Definir políticas gerais, estratégias e orientações
a que devem subordinar-se as atividades do
CNPS;
c) Homologar os instrumentos de gestão previsional
e os documentos de prestação de contas, bem
como os regulamentos.
d) Aprovar o estatuto de pessoal, o plano de cargos,
carreiras e salários, a tabela salarial e o quadro
de pessoal do CNPS;
e) Homologar os atos de aquisição, oneração e alienação
de bens imóveis e dos móveis sujeitos a registo;
f) Autorizar a contratação de empréstimos quando
permitidos por lei;
g) Autorizar a aceitação de doações, heranças e legados
litigiosos ou sujeitos a encargos;
h) Suspender, revogar e anular, nos termos da lei, os
atos dos órgãos próprios do CNPS que violem
a lei ou sejam considerados inoportunos e
inconvenientes para o interesse público;
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i) Fiscalizar e inspecionar o funcionamento do CNPS;
j) Ordenar inquéritos, sindicâncias ou inspeções ao
CNPS;
k) Solicitar informação que entenda necessárias ao
acompanhamento das atividades do CNPS;
l) O mais que lhe for cometido por lei.
José Ulisses de Pina Correia e Silva, Olavo Avelino
Garcia Correia e Maritza Rosabal Peña

––––––
Decreto-lei nº 47/2020
de 25 de abril
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O estado de emergência decretado desde o dia 29 de
março de 2020 e prorrogado no passado dia 17 de abril, teve
por fundamento primeiro a necessidade de se proceder à
restrição de um acervo de direitos, liberdades e garantias,
tendo em vista, no essencial, reduzir a mobilidade das
pessoas ao mínimo indispensável, estabelecer regras de
distanciamento social, assegurando-se a prossecução da
vida comunitária, com as necessárias limitações, isto é, de
um modo proporcional e apenas na medida do necessário
para mitigar os riscos epidemiológicos de contágio por
SARS-Cov 2, que são já, constatadamente elevados.
Desde o primeiro momento em que foi declarado o
estado de emergência, resultava claro que seria sempre
imprescindível projetar medidas que se deverão manter e
fazer aprovar para o pós estado de emergência, conjugadas
com outras de saúde pública, que permitem o retomar
paulatino das atividades económicas e do dia-a-dia da
sociedade cabo-verdiana, baseadas, todavia, em novas
formas de proteger cada um dos que vivem em Cabo
Verde, numa fase em que, necessariamente, as pessoas
terão um grau de proximidade física maior, e como tal,
mais expostas a um grau de risco que importa mitigar ao
máximo, conforme resulta também do estabelecido pela
Lei de Bases da saúde pública, aprovada pela Lei nº 41/
VI/2004, de 5 de abril, alterada pela Lei nº 76/IX/2020, de
2 de março.
É assim que, na esteira do que foi determinado aquando
da prorrogação do estado de emergência, distinguindo-se
ilhas aonde já se confirmaram casos positivos daquelas em
que tal ainda não aconteceu, com períodos diferenciados
de vigência e com um quadro de manutenção de medidas
bastante restritivas, conforme o estabelecido no artigo 30º
do Decreto-lei 44/2020, de 17 de abril, impõe-se definir
medidas ajustadas e seguras para o restabelecimento do
convívio social, com enfoque em todas as atividades de
natureza económica ou de serviço público, que impliquem
a inevitável proximidade entre pessoas.
Em particular, consagra-se o princípio da precaução
em saúde pública, como corolário do estabelecido na al.
c) do artigo 7º da Lei de Bases da Saúde Pública, no que
se refere à prevenção das doenças no seio da população,
introduzindo-se a obrigatoriedade de utilização de máscaras
em determinadas situações e para determinadas áreas de
atividade, quais sejam os transportes marítimos, aéreos
e rodoviários, portos e aeroportos, e de uma maneira
geral aquelas que fazem o atendimento ao público,
independentemente de se tratar do setor público ou privado.
Especial atenção é dada às atividades económicas na
área hoteleira e de restauração.
O presente diploma remete para regulamentação a
especificação técnica das medidas e dos materiais, os
critérios de avaliação e aceitação, bem como a possibilidade
de denegação de serviço àqueles que se recusem a usá-las
nas situações previstas.
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Finalmente, introduzem-se medidas permanentes de
organização dos serviços públicos, de higienização regular
e obrigatória nos espaços de atendimento ao público,
incluindo transportes públicos de passageiros, que deverão
ser realizadas pelas entidades gestoras e proprietários,
sob a fiscalização das autoridades de saúde e proteção
civil, bem como medidas de rastreio permanentes nos
portos e aeroportos do país.
Assim,
Atendendo ao disposto no artigo 7º da Lei nº 41/VI/2004,
de 5 de abril, alterada pela Lei nº 76/IX/2020, de 2 de
março, que aprova a Lei de Bases da Saúde Pública e
do artigo 32º do Decreto-lei nº 44/2020, de 17 de abril; e
No uso da faculdade conferida pela alínea a) do nº 2 do
artigo 204º da Constituição, o Governo decreta:
Artigo 1º
Objeto

O presente diploma estabelece regras de utilização de
máscaras faciais, como medida complementar para limitar
a transmissão do Sars-Cov 2 na comunidade, bem como
outras medidas de higienização e prevenção do contágio
e de vigilância sanitária, em decorrência do princípio da
precaução em saúde pública.
Artigo 2º
Princípio da precaução em saúde pública

1. As medidas previstas no presente diploma têm natureza
provisória e entendem-se como necessárias a assegurar
um elevado nível de proteção da saúde comunitária.
2. As medidas adotadas à luz do princípio da precaução
em saúde pública devem ser reavaliadas dentro de um
prazo razoável, consoante a natureza do risco para a
vida ou para a saúde e o tipo de informação científica
necessária para clarificar a incerteza científica e proceder
a uma avaliação mais exaustiva do risco.
3. As medidas obedecem ainda ao princípio da
proporcionalidade e não devem impor mais restrições
do que as necessárias para se alcançar o nível de proteção
pretendido, atendendendo à sua viabilidade técnica e
económica e outros fatores considerados legítimos.
Artigo 3º
Utilização de máscaras faciais

1. A utilização de máscaras faciais em espaços interiores
fechados com múltiplas pessoas é obrigatória, enquanto
medida de proteção adicional ao distanciamento social,
à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.
2. Consideram-se atividades cuja realização ou o acesso
obriga à utilização de máscaras faciais, todas aquelas que
impliquem contacto com o público, nomeadamente, nos
setores da saúde, educação, transportes, sejam marítimos,
aéreos ou terrestres, bancário, portuário e aeroportuário,
hoteleiro, de restauração, comércio, indústria e serviços,
bem como cultural, desportivo e recreativo.
3. A obrigatoriedade de utilização de máscaras faciais
aplica-se particularmente aos trabalhadores dos setores
público e privado cujas funções implicam um contato
direto com o público, bem como aos utentes e clientes
desses serviços.
4. As máscaras faciais, quando obrigatórias nos termos
do presente diploma, consideram-se instrumento de
trabalho e como tal devem ser garantidas a título gratuito
pela entidade patronal, aos trabalhadores e prestadores
de serviços, seja do sector público, seja do setor privado,
em quantidade e tipologia que obedeçam às normas do
presente diploma e sua regulamentação, nomeadamente,
no que diz respeito a sua durabilidade.
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Artigo 4º
Classificação

b) Tipologia, em cirúrgicas, de proteção respiratória
(respiradores) e de uso social ou comunitário;
c) Nível de proteção, em FFP (filtering face piece) e
outros níveis a regulamentar;
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d) Suscetibilidade para reutilização, em descartáveis
ou reutilizáveis.
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designadamente, balcões e assentos, devem ser higienizados
com frequência nos intervalos dos atendimentos.
Artigo 6º

1. Para efeitos do presente diploma, as máscaras faciais
classificam-se quanto a:
a) Aplicação, em médicas e não médicas;

abril de 2020

Funcionamento dos serviços

1- As instituições e serviços devem funcionar com as
portas dos gabinetes abertas, salvo casos excecionais e
justificados.
2- As maçanetas dos gabinetes dos serviços devem ser
frequentemente higienizadas.
3- O acesso aos refeitórios deve ser limitado, devendo-se
evitar o ajuntamento de funcionários de serviços diferentes
e superior a um terço da capacidade dos mesmos.

2. Os profissionais de saúde, pessoas com sintomas
respiratórios e pessoas que entrem e circulem em
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, devem
utilizar máscaras cirúrgicas ou de proteção respiratória,
devendo os estabelecimentos de saúde providenciar para
que os utentes que procurem os seus serviços tenham
acesso a máscaras adequadas para o efeito.

4- As instituições e serviços cumprem permanentemente
as diretrizes para a sensibilização dos utentes e funcionários,
devendo, nomeadamente:

3. As pessoas mais vulneráveis, nomeadamente com
mais de 65 anos, com doenças crónicas e estados de
imunosupressão devem usar máscaras cirúrgicas sempre
que saiam de casa.

b) Reduzir o número de cadeiras de espera, para
um terço da capacidade em situação normal e
afixar um perímetro de distância e segurança
entre os clientes, de pelo menos dois metros;

4. Os profissionais dos serviços de proteção civil, das
forças de segurança e militares, bombeiros, os distribuidores
de bens essenciais ao domcílio, os funcionarios de lares e
da rede de cuidados continuados e integrados e os agentes
funerários, devem igualmente, utilizar máscaras cirúrgicas
ou de proteção respiratória (FFP) sempre que, durante o
exercício das suas funções, não lhes seja possível manter
uma distância de segurança.

c)

5. Os demais profissionais e utentes dos serviços a
que se refere o artigo anterior poderão fazer recurso a
máscaras não médicas, de uso social ou comunitárias.
6. As máscaras não médicas, de uso social ou comunitárias,
devem ser concebidas e utilizadas de acordo com as
especificações de medidas e de materiais a serem aprovadas
por Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas da saúde, e do comércio e da indústria, que
define ainda os requisitos mínimos ao nível de proteção
e à capacidade de filtração e de respirabilidade, o modo
de emprego, bem como as medidas de higienização que
devem acompanhar a sua utilização.
Artigo 5º
Outras medidas de higienização e de prevenção

1- As instituições públicas, empresas públicas e
privadas, serviços públicos da administração central
e local, bem como os estabelecimentos comerciais e de
indústria, devem disponibilizar no local de trabalho, de
forma gratuita, materiais de higiene, designadamente,
sabonete líquido ou sabão em barra, Álcool 70% ou 96%
e álcool gel.
2- Os serviços de atendimento ao público devem instalar
barreiras transparentes de separação entre os utentes
e os funcionários de atendimento, mantendo ainda o
distanciamento de segurança de dois metros, seja nas
filas de espera, seja nos assentos disponibilizados.
3- As equipas de limpeza das instituições públicas,
empresas públicas e privadas, serviços públicos da
administração central e local, bem como os estabelecimentos
comerciais e de indústria, devem reforçar e aumentar a
frequência da higienização dos espaços e superfícies dos
equipamentos.
4- Os espaços e superfícies dos serviços de atendimento,
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a) Afixar em local visível o material informativo
sobre a Covid-19 disponibilizado ou elaborado
pelo INSP;

Disponibilizar um número de telefone para atendimento
ao público e implementar procedimentos de pré
agendamento nos atendimentos e de atendimento
remoto, sempre que possível.
Artigo 7º
Reuniões

1- Devem-se evitar deslocações efeitos de participação
em reuniões, privilegiando-se a sua realização por vias
não presenciais, designadamente, por vídeo-conferência.
2- Sempre que tenha de haver participação presencial
deve-se garantir um afastamento entre os participantes
de pelo menos dois metros de distância.
3- À entrada das salas de reuniões devem ser garantidos
os procedimentos de higienização.
Artigo 8º
Deteção de casos suspeitos nos serviços

1- Os funcionários ou prestadores de serviço que
suspeitem que estejam contaminados pelo Sars-Cov-2
ou apresentem sintomas da Covid-19, devem comunicar
imediatamente ao responsável direto.
2- O superior hierárquico do funcionário ou prestador
referido no número anterior deve contactar imediatamente
as autoridades sanitárias através do número 8001112,
para informar do sucedido e para receber instruções de
como atuar.
3- O funcionário colocado em isolamento está impedido de
comparecer no seu local de serviço até que as autoridades
sanitárias o autorizem.
4- O funcionário que pertença a um agregado familiar, no
qual um dos seus membros tenha sido testado positivamente
para o Sars-Cov-2 ou tenha apresentado sintomas da
Covid-19, não deve comparecer nos serviços ou edifícios
públicos, salvo nos casos em que esteja expressamente
autorizado pelas autoridades sanitárias.
5- O funcionário cuidador de um familiar que tenha
sido testado positivamente apenas poderá retomar a sua
atividade profissional, uma vez cumprido o isolamento
profilático e demais protocolos de despiste determinados
pelas autoridades sanitárias e de proteção civil.
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Artigo 9º
Rastreio em portos e aeroportos

1. São instalados postos de rastreio permanentes nos
portos e aeroportos do país, que realizam o controlo
sanitário de todos os passageiros, independentemente da
sua proveniência nacional ou de país estrangeiro.
2. Para efeitos de despiste da Covid-19 deve-se proceder,
nomeadamente, à medição da temperatura corporal,
seguindo de imediato o protocolo estabelecido para aqueles
cujo resultado inspire algum tipo de cuidado.
3. Os operadores de transportes e de viagens devem
proceder à divulgação alargada de informações sobre os
procedimentos de rastreio, estabelecidos para as viagens
inter-ilhas e internacionais.
Artigo 10º
Incentivos fiscais

São concedidos incentivos fiscais, nos termos da Lei, para
a produção de máscaras de uso social ou comunitárias,
bem como de produtos de desinfeção eficazes.
Artigo 11º
Fiscalização e sanções
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1. Compete às autoridades sanitárias, à Inspeção Geral
das Atividades Económicas, Inspeção Geral do Trabalho
e aos serviços de fiscalização das entidades reguladoras,
no que se refere às instituições sob sua regulação, a
fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas
no presente diploma.
2. As entidades patronais e os responsáveis máximos
das instituições e serviços públicos são diretamente
responsáveis pelo cumprimento das normas estabelecidas
no presente diploma.
3. O incumprimento das normas previstas nos artigos 3º a
9º do presente diploma dá lugar a procedimento disciplinar
por violação dos deveres especiais de cumprimento de
medidas de prevenção e higienização permanentes, visando
mitigar os riscos de trasnmissão e propagação do SarsCov 2 na comunidade, sendo diretamente responsável
o superior hierárquico, bem como os funcionários e
prestadores de serviço.
4. Às infrações disciplinares a que se refere o número
anterior são aplicáveis as penas disciplinares de multa e
suspensão, consoante a gravidade concreta da infração,
aplicando-se no demais, os estatutos disciplinares a que
estão sujeitos os trabalhadores e funcionários em causa.
5. Às empresas privadas e demais estabelecimentos
comerciais e de indústria são aplicáveis coimas, por
incumprimento das normas previstas nos artigos 3º a 9º
do presente diploma, que se fixam entre 15.000$00 (quinze
mil escudos) a 500.000$00 (quinhentos mil escudos).
6. O incumprimento reiterado das normas a que
se refere o número anterior dá lugar à suspensão da
atividade, encerramento da empresa ou estabelecimento,
ou cancelamento de licença, conforme o caso.
7. Compete à Inspeção Geral das Atividades Económicas
a aplicação de coimas previstas no presente diploma.
8. O produto das coimas aplicadas ao abrigo do presente
diploma reverte-se a favor do Estado.
9. Às contraordenações previstas no presente diploma
é aplicável subsidiariamente o regime jurídico geral das
contraordenações, aprovado pelo Decreto Legislativo
9/95, de 27 de outubro.
Artigo 12º
Ação social

O acesso a máscaras faciais por parte de pessoas
socialmente vulneráveis, inscritas no cadastro social
https://kiosk.incv.cv
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único, será garantido através de medidas de ação social,
nomeadamente, através das cestas básicas.
Artigo 13º
Recusa de atendimento

1. As instituições públicas, empresas públicas e
privadas, serviços públicos da administração central
e local, bem como os estabelecimentos comerciais dos
setores de atividade a que se refere o nº 2 do artigo 3º,
devem recusar atender os utentes que não utilizem as
máscaras adequadas ao serviço solicitado, nem aceitem
a sua utilização quando lhes for disponibilizada pela
entidade prestadora do serviço público.
2. O estabelecido no número anterior não se aplica às
situações de atendimento de emergência em estabelecimentos
de saúde.
Artigo 14º
Divulgação

1. As instituições públicas, empresas públicas e privadas,
serviços públicos da administração central e local, bem
como os estabelecimentos comerciais dos setores de
atividade a que se refere o nº 2 do artigo 3º, devem proceder
à divulgação alargada da obrigatoriedade de utilização
de máscaras pelos seus funcionários e utentes, bem como
da possibilidade de recusa de atendimento, colocando
anúncios em locais vísiveis nas suas instalações.
2. São também divulgadas as medidas de higienização e
prevenção permanentes e de funcionamento dos serviços,
que deverão acompanhar a obrigatoriedade de utilização
das máscaras faciais.
Artigo 15º
Acompanhamento

Compete à comissão técnica de saúde o acompanhamento
da evolução epidemiológica do país, a evolução da informação
científica disponível e da implementação das medidas,
atento ao disposto no nº 2 do artigo 2º, cabendo-lhe a
emissão de pareceres e recomendações sobre as medidas
e a necessidade de manutenção, reforço ou alteração das
mesmas.
Artigo 16º
Entrada em vigor

1. O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as
normas relativas à recusa de atendimento e à aplicação
de sanções, constantes dos artigos 11º e 13º, entram em
vigor 30 dias após a sua publicação.
Aprovado em Conselho de Ministros, aos 23 de abril
de 2020.
José Ulisses de Pina Correia e Silva, Olavo Avelino
Garcia Correia, Fernando Elísio Leboucher Freire de
Andrade, Luís Filipe Lopes Tavares, Janine Tatiana
Santos Lélis, Paulo Augusto Costa Rocha, Carlos Jorge
Duarte Santos, Rui Alberto de Figueiredo Soares, Paulo
Jorge Lima Veiga, Alexandre Dias Monteiro, Gilberto
Correia Carvalho Silva, Maritza Rosabal Peña, Abraão
Aníbal Fernandes Barbosa Vicente, Arlindo Nascimento
do Rosário e Eunice Andrade da Silva Spencer Lopes
Promulgado em 24 de abril de 2020
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE CARLOS
DE ALMEIDA FONSECA
4DA02D2A-61AF-43F8-A868-A32A4C68A536
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Resolução nº 67/2020
de 25 de abril

A disseminação pelo mundo do surto do coronavírus (COVID-19), tem provocado visíveis e significativos danos no
plano da saúde pública em quase todos os países do mundo. Face à situação de gravidade da pandemia do COVID-19
e dada aos efeitos nefastos sentidos a vários níveis, principalmente ao nível da saúde pública, foi declarado, e
prorrogado, inclusive, o estado de emergência.
Tendo presente o contexto que o país atravessa, torna-se imprescindível que o Fundo Nacional de Emergência
(FNE), criado pelo Decreto-lei nº 59/2018, de 16 de novembro, intervenha de forma a minimizar carências específicas
de alguns estratos sociais da população, através do financiamento de medidas complementares às existentes na área
da ação social, facilitando-lhes o acesso aos recursos, bens e serviços, a fim de melhorar a qualidade de vida dos
agregados familiares mais vulneráveis.
Neste sentido, torna-se necessário financiar, em todo território nacional, ações, atividades e meios, tais como
materiais hospitalares, aquisição de equipamentos de proteção individual, arrendamento de espaços, deslocações e
estadas, aquisição de combustíveis, entre outras despesas fulcrais que contribuam para elevar o grau de prontidão
operacional das autoridades nacionais no combate ao COVID-19, através do reforço de verbas calculado num montante
global de 187.980.000$00 (cento e oitenta e sete milhões, novecentos e oitenta mil escudos), que será efetivado via
transferência de verbas do FNE para o Ministério da Administração Interna.
Assim,
Ao abrigo do nº 3 do artigo 67º e nº 4 do artigo 69º do Decreto-lei nº 3/2020, de 17 de janeiro; e
Nos termos do nº 2 do artigo 265º da Constituição, o Governo aprova a seguinte Resolução:
Artigo 1º
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Autorização

Fica autorizada a transferência de dotações orçamentais do Fundo Nacional de Emergência para o Ministério da
Administração Interna, no valor de 187.980.000$00 (cento e oitenta e sete milhões, novecentos e oitenta mil escudos),
conforme as rubricas referidas no quadro anexo à presente Resolução, da qual faz parte integrante.
Artigo 2º
Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em Conselho de Ministros, aos 24 de abril de 2020.
O Primeiro-Ministro, José Ulisses Pina Correia e Silva

ANEXO
(A que se ANEXO
refere o artigo 1º)
(A que se refere o artigo 1º)
UNIDADES
UNIDADES PORJETOS
PORJETOS

Código
Código

Financiador
Financiador

Fundo Nacional De Emergencia

65.02.01.03.249

Fundo Nacional De Emergencia

65.02.01.03.249

Proteção Civil – COVID 19

50.05.03.01.01

Proteção Civil – COVID 19

50.05.03.01.01

Anulação
Anulação

02.02.01.09.09 - Outros Bens
15 000 000
02.02.01.09.09
- Outros Bens
15
000 000
02.02.02.00.02 - Conservação E Reparação De Bens
20 000 000
02.02.02.00.02
- Conservação
Reparação
De Bens
20 000
000 000
000
02.02.02.01.03.01
- AssistênciaETécnica
- Residentes
30
TESOURO/Tesouro
02.02.02.09.09
- Outros
ServiçosTécnica - Residentes
20
02.02.02.01.03.01
- Assistência
30 000
000 000
000
TESOURO/Tesouro 02.06.03.01.02 - Municipios Corrente
74 544 279
02.02.02.09.09 - Outros Serviços
20 000 000
02.08.07 - Outras Despesas Residual
28 435 721
02.06.03.01.02
Corrente
74 544 279
02.02.01.00.02 -- Municipios
Medicamentos
02.08.07
- Outras
DespesasAlimentares
Residual
28 435 721
02.02.01.00.03
- Produtos
02.02.01.01.02
02.02.01.00.02 -- Combustíveis
MedicamentosE Lubrificantes
02.02.01.01.03 - Material De Limpeza, Higiene E Conforto
02.02.01.00.03
Alimentares
02.02.01.00.06 -- Produtos
Material De
Consumo Clínico
02.02.01.01.02
02.02.01.09.09 -- Combustíveis
Outros Bens E Lubrificantes
TESOURO/Tesouro 02.02.02.00.01
Alugueres
02.02.01.01.03 -- Rendas
MaterialEDe
Limpeza, Higiene E Conforto
02.02.02.00.03 - Comunicações
02.02.01.00.06
- Material De Consumo Clínico
02.02.02.00.05 - Água
02.02.01.09.09
BensE Estadas
02.02.02.00.09 -- Outros
Deslocação
02.02.02.09.09 -- Rendas
Outros Serviços
TESOURO/Tesouro 02.02.02.00.01
E Alugueres
02.08.07 - Outras Despesas Residual
02.02.02.00.03 - Comunicações
03.01.01.02.04.01 - Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições

Total

Total
https://kiosk.incv.cv

Rubricas
Rubricas classificação
classificação económicas
económicas

02.02.02.00.05 - Água
187 980 000
02.02.02.00.09 - Deslocação E Estadas
02.02.02.09.09 - Outros Serviços
02.08.07 - Outras Despesas Residual
03.01.01.02.04.01 - Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições

187 980 000

Reforço
Reforço

350 000
5 234 700
20 467
350 758
000
480 000
5 120
234 000
700
20
91 467
940 758
862
13 000
480 000
000
150 000
120
000
450 000
91
31 940
776 862
680
560 000
000
133 000
20 000 000
150 000
450 000

450 000
31 776 680
3 560 000
20 000 000
450 000

187 980 000

187 980 000
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Resolução nº 68/2020
de 25 de abril

O Programa de Governo para a IX Legislatura assume
Cabo Verde como uma nação global. Desde cedo, fatores
ligados à localização geográfica e às vicissitudes do processo
histórico de Cabo Verde deram lugar a grandes fluxos
migratórios do cabo-verdiano para diferentes partes do
mundo, especialmente para a América do Norte, Europa,
África e América do Sul, fazendo com que Cabo Verde
tenha a particularidade de ter mais cabo-verdianos ou
descendentes de cabo-verdianos fora do que dentro do país.
Os emigrantes na diáspora foram e continuam sendo
uma importante alavanca para o desenvolvimento das
ilhas. Serão sempre considerados parte integrante da
nação cabo-verdiana e estarão no centro das políticas
internas e externas da governação.
Neste âmbito o Governo vem adotando um conjunto
de medidas com vista a aumentar e melhorar de forma
significativa os meios e os canais de participação dos
emigrantes na vida da nação.
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Para tanto, recorre às tecnologias de informação e
comunicação para criar vias alternativas de interação dos
cidadãos com os serviços públicos, permitindo-lhes solicitar
e prestar serviços de forma remota e por via eletrónica.
Com a aprovação da Resolução nº 22/2018, de 19 de
março, foi criado o projeto de transformação digital da
Embaixada de Cabo Verde em Portugal, com especial
incidência na prestação de serviços consulares, na gestão
do sistema de apoio aos doentes evacuados do regime
não contributivo e no relacionamento com a comunidade
estudantil cabo-verdiana residente e os agentes culturais
e económicos.
Tendo em vista concretizar o processo de modernização
tecnológica dos serviços prestados no âmbito das diversas
missões diplomáticas e consulares de Cabo Verde no
exterior torna-se essencial proceder à construção de
uma plataforma de maior aproximação aos utentes e
maior interatividade no relacionamento entre o Estado
e os cidadãos. É, assim, criado o Portal Consular, o qual
pretende ser um ponto único de contacto, que permita
disponibilizar um conjunto alargado de serviços online
aos cabo-verdianos na diáspora, contribuindo, assim,
para assegurar uma reforma substancial no sistema de
atendimento e de prestação de serviços.
Por outro lado, e em obediência aos desideratos plasmados
na Resolução nº 22/2018, de 19 de março, entende-se ser
necessário fomentar a integração e a reengenharia das
aplicações que devam ser utilizadas na gestão das missões
diplomáticas e nos consulados, o que será possível fazer
através do Portal Consular que agora é criado.
No que concerne à modernização administrativa que
se pretende, cada vez mais, implementar no âmbito de
processos e procedimentos, o Portal Consultar permitirá
assegurar a simplificação e uniformização de procedimentos,
a desmaterialização do arquivo, dos procedimentos e
dos serviços prestados nas missões diplomáticas e nos
consulados, sempre que tecnicamente possível.
Assim, pela via da presente Resolução, é criado o Portal
Consular, através do qual é assegurada a disponibilização de
uma significativa gama de serviços online, a concretização
de um novo modelo de gestão e de oferta de serviços em
https://kiosk.incv.cv
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matéria de passaportes eletrónicos, emissão de certidões,
transcrição de registos, validação de cartas de condução
e de outros documentos essenciais para a comunidade
cabo-verdiana no exterior, em estreita articulação com os
serviços centrais competentes, estreitando a sua relação
com o Estado, aproximando os cidadãos da Administração
Pública e garantindo o acesso por meios eletrónicos e
de forma imediata aos serviços públicos considerados
essenciais.
O Portal Consular permitirá, ainda, cumprir o desiderato
fixado pelo Governo para o Projeto de Transformação
Digital, no que respeita à melhoria da prestação de serviços
aos utentes, à redução substancial do tempo de espera
para o atendimento, bem como à melhoria significativa
da qualidade no atendimento e no serviço final prestado.
A criação do Portal Consular constitui mais um
exemplo do investimento que o Governo tem vindo a
fazer no desenvolvimento de sistemas de informação,
que pretendem dar resposta às necessidades específicas
dos residentes no estrangeiro, tendo em vista permitir
uma gestão dos processos de negócios mais célere e
mais próxima, bem como a resolução dos problemas das
empresas e dos cidadãos residentes em qualquer parte
do mundo e a qualquer hora.
Por último, pretende-se reforçar os mecanismos
de cooperação entre as várias entidades públicas da
Administração central e as missões diplomáticas e
consulares, garantindo-se que o Portal Consular funciona
efetivamente como porta de entrada para aceder aos
serviços públicos eletrónicos considerados essenciais
para os cidadãos cabo-verdianos que estejam fora do país.
Assim,
Atendendo ao disposto no artigo 2º da Resolução
nº 22/2018, de 19 de março; e
Nos termos do nº 2 do artigo 265º da Constituição,
o Governo aprova a seguinte Resolução:
Artigo 1º
Criação

É criado o Portal Consular, sob o domínio, portalconsular.
gov.cv.
Artigo 2º
Finalidade

A criação do Portal Consular tem como finalidade agregar,
de forma totalmente desmaterializada, a informação e
os serviços prestados pela Direção Geral dos Assuntos
Consulares e Comunidades do Ministério de Negócios
Estrangeiros e Comunidades e pelas missões diplomáticas
e postos consulares de Cabo Verde no exterior.
Artigo 3º
Gestão do Portal Consular

1- A embaixada de Cabo Verde em Portugal é a entidade
responsável pela gestão integrada do Portal Consular.
2- A embaixada de Cabo Verde em Portugal, enquanto
entidade responsável pela gestão do Portal Consular, é
responsável pela obtenção, atualização e inserção dos
4DA02D2A-61AF-43F8-A868-A32A4C68A536
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conteúdos dos serviços a prestar online, nos termos a
definir pela Embaixada, em regulamento interno.
3- A embaixada de Cabo Verde em Portugal é, ainda,
responsável pela necessária articulação com as demais
missões diplomáticas e consulares de Cabo Verde no
exterior, no âmbito da presente Resolução, transmitindolhes os mecanismos previstos no Projeto de Transformação
Digital e auxiliando nos processos de implementação.
Artigo 4º
Suporte e garantia de integração aplicacionais

1- O Núcleo Operacional da Sociedade de Informação,
E.P.E. (“NOSi”), auxilia a equipa do Projeto de Transformação
Digital em todas as tarefas relativas às integrações
aplicacionais necessárias, de modo a assegurar que a
prestação de serviço público na diáspora seja prestada,
sempre que possível, única e exclusivamente através do
Portal Consular.
2- O NOSi garante, ainda, que em todos os sistemas de
informação da Administração Pública são contempladas
interfaces aplicacionais (api), que permitam a sua
interligação com o Portal Consular de Cabo Verde, ou com
quaisquer outros sistemas informáticos nele utilizado, de
forma a que os serviços públicos possam ser prestados
autonomamente nas missões diplomáticas e consulares
de Cabo Verde.
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Artigo 5º
Meios de autenticação

Pela presente Resolução se estabelece que a autenticação
eletrónica dos utilizadores para acesso ao Portal Consular,
sempre que necessária, deve ser feita através do Cartão
Nacional de Identificação, ou outro meio de autenticação
que venha a ser previsto por diploma próprio, podendo
ser simples ou multifator, de acordo com a natureza dos
serviços a prestar ao utilizador.
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públicas e privadas que o pretendam fazer, através da
inserção do número do documento e da leitura do código
de barras bidimensional (“QRCode”), disponibilizados
pela plataforma eletrónica, aquando da emissão do
documento solicitado, não sendo exigível a apresentação
da sua versão física.
2- Os cidadãos podem solicitar, através do Portal
Consular, o agendamento de atendimento através de
teleconferência ou videoconferência.
Artigo 9º
Aceitação e armazenamento dos
documentos solicitados e emitidos

As condições necessárias à aceitação e ao armazenamento,
em segurança, dos documentos solicitados e emitidos
através do Portal Consular, assinados digitalmente são
criadas pela equipa do Projeto de Transformação Digital
da Embaixada de Cabo Verde em Portugal.
Artigo 10º
Divulgação

1- A equipa do Projeto de Transformação Digital da
Embaixada de Cabo Verde em Portugal deve encetar
as diligências necessárias, com o apoio das missões
diplomáticas e consulares de Cabo Verde, no sentido
de sensibilizar as entidades competentes dos países
da diáspora, para as alterações introduzidas por força
da criação do Portal Consular, designadamente no que
respeita à disponibilização de documentos oficiais, em
formato eletrónico.

Artigo 6º

2- As entidades públicas da Administração Pública
central devem identificar na página principal do seu sítio
eletrónico e nas suas aplicações móveis a referência e
hiperligação ao Portal Consular, cumprindo as indicações
estabelecidas no manual de normas gráficas e identidade
disponibilizado pela Embaixada de Cabo Verde em Portugal.

Acesso a informações

Artigo 11º

As informações relevantes sobre a situação, as atividades
dos diversos serviços e entidades da administração pública
são disponibilizadas aos cidadãos, após autenticação, no
Portal Consular, de forma progressiva e calendarizada.
Artigo 7º
Serviços

1- No Portal consular, são apresentados entre outros, os
pedidos de transcrição de registos com dispensa de auto
de declarações (registo civil com menção de nascimento,
casamento, divórcio, perfilhação, óbito) e de renovação
de Carta de Condução.
2- Sempre que possível, os serviços prestados aos cidadãos
cabo-verdianos através do canal de atendimento presencial
na Casa do Cidadão devem ser também disponibilizados
no Portal Consular.
Artigo 8º
Autenticidade dos documentos emitidos no Portal

1- A autenticidade dos documentos emitidos através
do Portal Consular é verificada, por todas as entidades
https://kiosk.incv.cv

Receitas

As receitas provenientes dos serviços online prestados
através do Portal Consular são aprovadas em diploma
próprio.
Artigo 12º
Regulamentação

As regras sobre o funcionamento, acesso e utilização do
portal consular são estabelecidas por regulamento interno
aprovado pela Embaixada de Cabo Verde em Portugal.
Artigo13º
Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Aprovado em Conselho de Ministros, aos 13 de fevereiro
de 2020.
O Primeiro-Ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva
4DA02D2A-61AF-43F8-A868-A32A4C68A536
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CONSELHO DE MINISTROS
––––––
Resolução nº 58/2020
de 30 de março

Na sequência das medidas de proteção ao emprego, ao
rendimento e às empresas, o Governo aprova, através da
presente Resolução, medidas dirigidas à proteção social
das famílias e à proteção do rendimento dos que operam
no setor informal da economia e que ficam afetados pelas
medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, o
COVID-19.

3 188000 000000

Em tempo de grave crise sanitária e económica, estas
medidas destinam-se a assegurar a satisfação das necessidades
básicas a nível de alimentação, do acesso à saúde, do rendimento
familiar e de cuidados.
As medidas incidem sobre (i) as famílias que dependem
economicamente do trabalho informal que, por motivos da
mencionada crise, perdem seus meios de sustento de vida
quase imediatamente, e que não têm nenhuma alternativa
de rendimento diário; (ii) as crianças, pertencentes a
agregados familiares mais vulneráveis e cujas principais
refeições dependem do Programa de Alimentação Escolar;
(iii) os idosos que vivem sozinhos e que atualmente
frequentam Centros de Dia para assegurar, entre outras
necessidades, a alimentação.
Assim,
Nos termos do n.º 2 do artigo 65º da Constituição, o
Governo aprova a seguinte Resolução:
Artigo 1º
Objeto

A presente Resolução aprova um conjunto de medidas
dirigidas à proteção social das famílias e à proteção do
rendimento dos que operam no setor informal da economia
e que ficam afetados pelas medidas restritivas de combate
ao novo coronavírus, o COVID-19.
Artigo 2º
Rendimento Solidário

1 - O Rendimento Solidário (RSO) é uma prestação
mensal de 10.000$00 (dez mil escudos), correspondente
a 50% (cinquenta por cento) do salário médio mensal dos
trabalhadores por conta própria inscritos no Instituto Nacional
da Previdência Social (INPS).
2 - São elegíveis ao RSO:
a) Os trabalhadores do Regime Especial das Micro
e Pequenas Empresas (REMPE);
b) Os trabalhadores por conta própria do setor informal
da economia não pertencentes ao Regime REMPE;
c) Os trabalhadores das empresas privadas não
inscritos no INPS;
https://kiosk.incv.cv
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d) Os trabalhadores dos jardins infantis e creches
privados não inscritos no INPS.
3 - Têm acesso ao RSO os trabalhadores previstos no
número anterior que cumprirem cumulativamente os
seguintes requisitos:
a) Auferirem um rendimento médio mensal inferior ou
igual a 20.000$00 (vinte mil escudos) no período
anterior à declaração do estado de emergência;
b) Estarem inscritos no Cadastro Social Único (CSU)
ou disponibilizarem-se a inscrever de imediato
no aplicativo de inscrição;
c) Terem deixado de exercer a atividade que lhes
garantia o rendimento referido na alínea a);
d) Declararem, por escrito, a sua situação de rendimento
enquadrável nos requisitos previstos nas alíneas
anteriores.
4 - O RSO aos trabalhadores do regime REMPE é
processado e pago pelo INPS.
5 - Para a inscrição provisoria dos trabalhadores do
regime REMPE no CSU, é disponibilizada oficiosamente
pelo INPS a informação necessária ao Ministério da
Família e da Inclusão social (MFIS).
6 - A inscrição dos trabalhadores do regime REMPE
no CSU é feita oficiosamente mediante informação
disponibilizada pelo INPS ao MFIS.
7 - A inscrição dos trabalhadores das empresas privadas
não inscritos no INPS no CSU é feita oficiosamente
mediante informações disponibilizadas pelas respetivas
empresas, com indicação do rendimento que auferiam
antes da declaração do estado de emergência.
8 - O RSO aos trabalhadores não pertencentes ao
regime REMPE é processado e pago por ordem do MFIS
ao Tesouro, através de Centro Nacional de Pensões Sociais
(CNPS) para a conta bancária do beneficiário.
Artigo 3º
Rendimento Social de Inclusão Emergencial

1 - O Rendimento Social de Inclusão Emergencial (RSI/E)
é uma prestação de 5.500$00 (cinco mil e quinhentos
escudos) por mês, que vigora para além do regime normal
do Rendimento Social de Inclusão (RSI) em vigor, não
acumulável com este.
2 - São elegíveis e têm acesso ao RSI/E, as famílias em
situação de extrema pobreza, inscritas no CSU ou que
se disponibilizam para se inscreverem imediatamente
no CSU.
3 - O RSI/E é processado e pago por ordem do MFIS
ao Tesouro, através do CNPS, para a conta bancária do
beneficiário.
4 - O RSI/E é acumulável com a pensão social do regime
não contributivo, pois esta é uma prestação individual
ao idoso e aquele uma prestação familiar.
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Artigo 4º
Assistência Alimentar

1 - A Assistência Alimentar (AAL) é uma prestação em
espécie composta por um cabaz de alimentos.
2 - São elegíveis e têm acesso à AAL:
a) Agregados familiares em situação de extrema
pobreza com crianças no sistema educativo,
inscritos no CSU ou que se disponibilizam para
se inscreverem imediatamente no CSU;
b) Agregados familiares em situação de risco alimentar
e nutricional classificados pelo CSU como pobres
ou vulneráveis, pertencentes aos grupos II ou
III da tabela de distribuição dos agregados
familiares nos termos da Portaria da Ministra da
Família e da Inclusão Social n.º 37/2018, de 6 de
novembro, e não beneficiam do RSI, do RSI/E ou do
Programa de Inclusão Produtiva, inscritos no CSU
ou que se disponibilizam para se inscreverem
imediatamente no CSU.

3 188000 000000

3 - A logística do armazenamento e distribuição dos produtos
é disponibilizada e coordenada pela Fundação Cabo-verdiana
de Ação Social e Escolar (FICASE), tendo como apoio local
as delegações do Ministério da Educação e por parceiros
credenciados, designadamente as ONG’s, organizações das
confissões religiosas e voluntários.
4 - Para além dos fornecimentos junto dos estabelecimentos
grossistas e retalhistas de distribuição de produtos alimentares,
preferencialmente através de compras locais, a FICASE promove
a aquisição dos produtos junto de agricultores e de pescadores
revendedores.
5 - Todos os donativos em espécie, de produtos alimentares
ou afins devem ser remetidos ou canalizados à FICASE.
Artigo 5º
Cuidados

1 - Os idosos e as pessoas dependentes que vivem isolados
são objeto de cuidados permanentes através de cuidadores e
voluntários credenciados, em articulação com os serviços das
Câmaras Municipais, da Proteção Civil e da Saúde.
2 - Os serviços de cuidados são prestados nos domicílios, nos
centros de emergência infantil em regime de internamento
e nos centros de acolhimento que funcionam em regime de
internamento.
Artigo 6º
Registo no Cadastro Social Único

1 - É condição para a obtenção dos benefícios previstos na
presente Resolução a inscrição no CSU.
2 - A inscrição pode ser feita a título provisório, bastando
para tal a indicação dos seguintes dados:
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d) Contacto (telefone, e-mail);
e) Rendimento mensal médio, no caso dos pretendentes
ao benefício do RSO.
3 - A inscrição provisória é suficiente para a atribuição dos
benefícios previstos na presente Resolução e que dependam
deste requisito.
4 - A inscrição definitiva no CSU é promovida pelos serviços
competentes do MFIS e as Câmaras Municipais.
Artigo 7º
Linha verde de proteção social e da atividade informal

Um número para contacto telefónico, endereço de e-mail e
plataforma digital nas redes sociais são disponibilizados para
informação, esclarecimentos e direcionamento dos interessados
e beneficiários das medidas constantes da presente Resolução.
Artigo 8º
Parceria especial das Câmaras Municipais

As Câmaras Municipais são parceiras de primeira linha na
implementação das medidas constantes da presente Resolução,
devendo a sua participação ser articulada e coordenada com o
MFIS e com o membro do Governo responsável pelas relações
com o poder local.
Artigo 9º
Mecanismos de compensação ao INPS

Atendendo ao previsto no n.º 4 do artigo 2º, o Governo,
pelo Ministério das Finanças, acautela os mecanismos de
eventuais e futuras compensações ao INPS, nos termos
a que vier a ser firmados entre as partes.
Artigo 10º
Falsas declarações

Sem prejuízo de outras responsabilidades a que houver
lugar, a prestação deliberada de falsas declarações para
efeitos de acesso aos benefícios previstos na presente
Resolução é punida nos termos da lei penal vigente.
Artigo 11º
Vigência

1 - Os benefícios previstos nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º vigoram
por um período 30 (trinta) dias a contar da data da publicação
da presente Resolução.
2 - O período referido no número anterior pode ser prorrogado
por Resolução do Conselho de Ministros.
Artigo 12º
Entrada em vigor

a) Nome completo;

A presente Resolução entra imediatamente em vigor.

b) Composição do agregado familiar;

Aprovada em Conselho de Ministros do dia 30 de março de 2020

c) Domicílio (ilha, concelho, bairro, localidade);

O Primeiro-Ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva

https://kiosk.incv.cv

DC78AA9B-9A43-4106-B171-69B67A589788

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida.

da República

de Cabo Verde — 30 de março de 2020

3 188000 000000

1018 I Série — n o 39 «B.O.»

I SÉRIE

BOLETIM
O F I C I AL
Registo legal, nº 2/2001, de 21 de Dezembro de 2001

Endereço Electronico: www.incv.cv
Av. da Macaronésia,cidade da Praia - Achada Grande Frente, República Cabo Verde
C.P. 113 • Tel. (238) 612145, 4150 • Fax 61 42 09
Email: kioske.incv@incv.cv / incv@incv.cv
I.N.C.V., S.A. informa que a transmissão de actos sujeitos a publicação na I e II Série do Boletim Oficial devem
obedecer as normas constantes no artigo 28º e 29º do Decreto-Lei nº 8/2011, de 31 de Janeiro.

https://kiosk.incv.cv

DC78AA9B-9A43-4106-B171-69B67A589788

Setembro
2019

Necessidade de mitigação do 3º ano de seca
e à aceleração das medidas de adaptação /
resiliência do setor agrário

PROGRAMA DE MITIGAÇÃO E DE RESILIÊNCIA À SECA EM CABO VERDE
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I. RESUMO EXECUTIVO
O presente documento intitulado “PROGRAMA DE MITIGAÇÃO E DE RESILIÊNCIA À SECA EM CABO
VERDE” descreve e analisa a situação emergencial de mais um ano consecutivo de seca e de maus
resultados do ano agrícola neste país, definindo as medidas necessárias para mitigar os seus efeitos,
numa altura em que se pretende aumentar a resiliência das famílias e das comunidades, bem como do
setor agrário face às mudanças climáticas.
Com efeito, neste ano de 2019 registaram-se apenas cerca de 135mm de chuvas (dados definitivos a
apurar), caídas tardiamente, de forma irregular e descompassada, o que determinou maus resultados
da campanha: produção agrícola de sequeiro quase nula, fraca produção de pasto e quase nenhuma
recarga dos lençóis freáticos.
Se é verdade que as secas sempre aconteceram nestas ilhas, devido à sua condição de país saheliano
(de clima tropical seco, período chuvoso irregular de 3 meses e média pluviométrica abaixo dos
300mm), não será menos verdade que elas se tornaram mais frequentes, por conta das mudanças
climáticas, à semelhança de outros eventos naturais extremos. Exemplo disso é o facto de que, nos
últimos 5 anos, o país vivenciou a seca de 2014 (mesmo que também se verificou a última erupção
vulcânica na ilha do Fogo), o furacão FRED em 2015, as chuvas muito torrenciais em 2016 no norte do
arquipélago, que devastou muitas infraestruturas e terrenos agrícolas em Santo Antão, e a seca severa
que se arrasta de 2017 a esta parte.
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), no seu Quinto Relatório de Avaliação
(WGII AR5) prevê que, no caso do aumento de 2°C ou mais nas temperaturas locais, os principais riscos
das alterações climáticas no decorrer do século XXI estarão relacionados com a escassez de água, com
a redução significativa dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos das regiões subtropicais, sendo
que, nas regiões atualmente secas, a frequência das secas irá aumentar. Como consequência, são
esperados grandes impactos nas áreas rurais, na segurança alimentar e nos rendimentos agrícolas,
incluindo mudanças nas áreas de produção de culturas alimentares e não alimentares.
Conforme o diagnóstico feito da situação meteorológica e climática, dos recursos hídricos, do setor
agropecuário, dos ecossistemas terrestres protegidos e da situação da segurança alimentar e
nutricional, tornam-se evidentes as seguintes consequências diretas deste 3º ano consecutivo de seca:







A degradação da qualidade da água e o défice no seu abastecimento;
A diminuição da produção hortofrutícola;
A diminuição da produção pecuária de ruminantes;
A diminuição drástica do rendimento das famílias agrícolas;
O agravamento da situação alimentar e nutricional das famílias rurais;
O risco aumentado de degradação das áreas protegidas terrestes.

Para mitigar estas consequências diretas da seca e prevenir outros efeitos graves e mais abrangentes
como o abrandamento do crescimento económico e outros que comprometem o desenvolvimento
económico e social do país (aumento do desemprego, insegurança alimentar e degradação da saúde,
êxodo rural, abandono escolar, degradação urbana e ambiental, aceleramento da erosão e
desertificação, agravamento das assimetrias regionais e perda de qualidade de vida da população),
a implementação deste programa emergencial justifica-se plenamente.
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O objetivo geral do programa é contribuir para o aumento da resiliência e adaptação às mudanças
climáticas, através do reforço da capacidade de prevenção e de gestão das situações de crise
decorrentes das secas e outros eventos naturais extremos, consolidando os esforços de desenvolvimento
sustentável do país nas esferas económica, social e ambiental. Tem como objetivos específicos:


Reforçar a mobilização da água potável para reduzir o deficit do seu abastecimento à população
e à agricultura, em especial nas zonas mais afetadas pelo abaixamento do nível dos aquíferos e
pelo stress hídrico.



Assegurar as condições para a manutenção dos sistemas produtivos no domínio da agricultura e
pecuária, tornando-os mais adaptados às novas condições agroecológicas, especialmente no que
se refere à gestão da água para a irrigação, à alimentação para o gado e ao controlo de
pragas e doenças,



Fortalecer a resiliência das comunidades rurais, garantindo os meios de rendimento e as condições
de segurança alimentar das famílias mais afetadas pela seca.

As principais ações a desenvolver integram 3 eixos de intervenção alinhados com os objetivos
específicos supracitados, têm o foco nas pessoas e contribuem para a obtenção de 7 resultados
concretos, cujos efeitos esperados são:









Crise de água no país mitigada;
Produção pecuária mantida e mais resiliente;
Agricultura irrigada mantida e mais resiliente;
Pragas e doenças controladas;
Mercados de produtos agrícolas e pecuários abastecidos, normalmente;
Menor risco de incêndios de erosão e de perda de biodiversidade;
Normalidade da situação alimentar e socioeconómica das famílias rurais;
Pobreza e êxodo rural reduzidos.

O programa terá a duração de 1 ano e abrangência nacional, privilegiando as zonas rurais das ilhas
ou municípios agrícolas. Será forma detalhada, conforme a sua situação e potencialidades específicas.
O custo do programa foi estimado em cerca de 1,1 milhões de contos cabo-verdianos, o que equivale
a 10 milhões de Euros. Será executado em sinergia com outras intervenções setoriais e ações municipais
de maior envergadura, designadamente os projetos financiados no quadro do Fundo do Ambiente, do
PRRA e do Fundo do Turismo, mediante forte parceria entre os estruturas do governo e dos municípios,
das empresas e das organizações da sociedade civil.
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II. INTRODUÇÃO/CONTEXTO
Cabo Verde está a enfrentar o seu terceiro ano consecutivo de seca. Efetivamente, depois de dois anos
seguidos de chuvas muito insuficientes (2017 - 109mm; 2018 – 136mm), eis que 2019 revela-se na
mesma situação, já que a média situa-se ao mesmo nível que em 2018 (dados definitivos por apurar).
Trata-se de mais um ano de produção agrícola insignificante e de falta de recarga dos aquíferos. A
população rural é a mais afetada por esta situação de seca severa prolongada, continuando a
enfrentar a falta de produção de alimentos para o autoconsumo, a falta de rendimentos e a grande
penúria de água.
Este pequeno estado insular, formado por 10 ilhas e alguns ilhéus, com superfície terrestre total de
4.033 Km2 e pouco mais de meio milhão de habitantes (524.832 em 2015), situa-se no prolongamento
do Sahel, onde o clima é tropical seco com duas estações distintas (a seca de novembro a junho e a
húmida de julho a outubro) e uma precipitação média anual abaixo dos 300 mm, distribuída de forma
irregular no espaço e no tempo. Embora o país seja marcado desde sempre pela aridez climática e
escassez hídrica, as suas condições agro-ecológicas vêm sendo, fortemente, agravadas pelas mudanças
climáticas. Constata-se, efetivamente, a redução da pluviometria e a ocorrência de eventos naturais
extremos cada vez mais frequentes. Só nos últimos 5 anos, o país vivenciou a seca de 2014 (o mesmo
ano que ocorreram as últimas erupções vulcânicas na ilha do Fogo), o furação Fred em 2015, as chuvas
muitíssimo torrenciais no norte do arquipélago em 2016 e as secas mais severas de 2017 a esta parte.
O maior efeito cumulativo desta seca prolongada é a penúria de água para o abastecimento público
e para a irrigação. Os sistemas produtivos do setor agrário ficam debilitados, tendo como consequência
a diminuição drástica do rendimento das famílias no meio rural e o agravamento da sua situação
alimentar e nutricional. A Agricultura contribui em cerca de 8% para PIB nacional e, conforme dados
do último recenseamento agrícola (2015), é praticada por pouco mais de 182 mil pessoas, o que
significa que a população agrícola representa cerca de 34,8% da população total do país.
Embora as necessidades alimentares da população sejam supridas com a importação dos principais
produtos de primeira necessidade1, a produção hortofrutícola é essencial para equilíbrio da dieta
alimentar e rendimento das famílias no meio rural. Estas são das que têm menor rendimento e menor
diversidade da dieta (INVAF 2018), traduzindo-se em carências nutricionais específicas, como a anemia
que atinge 43% das crianças menores de cinco anos, sobretudo nos grupos vulneráveis (IDSR III- 2018).
Para mitigar esses efeitos prolongados da seca e prevenir o êxodo das famílias do meio rural para as
cidades e as suas consequências, torna-se imprescindível a implementação de medidas de mobilização
e gestão da água, de manutenção da capacidade produtiva no campo e do rendimento das famílias.
Estas medidas integram o presente programa emergencial de intervenção, cuja estrutura é desenvolvida
nos capítulos a seguir. O programa será implementado numa forte parceria entre as estruturas do
governo e dos municípios, as empresas e as organizações da sociedade civil, baseando-se nas
experiências positivas dos anos anteriores. Muitas ações previstas serão detalhadas, conforme as
especificidades de cada município/ilha, em termos de situação real e potencialidades. Esta abordagem
de territorialização integra outras medidas e programas que contribuem para a resiliência das
comunidades, para a adaptação do setor agrário aos efeitos das mudanças climáticas (mormente no

1

Milho, feijão, arroz, leite, óleo, trigo/farinha de trigo e açúcar
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que tange à mobilização e gestão da água, à agricultura e à pecuária) e para o reforço da gestão
ecossistemas terrestres protegidos.
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III. JUSTIFICAÇÃO
De entre os fatores que caracterizam o regime pluviométrico do país, destaca-se a sua localização
geográfica na zona de transição subtropical do Atlântico Norte (anticiclone de Açores), na zona de
convergência intertropical (extremo Sul) e no prolongamento do Sahel, numa vasta faixa de clima
desértico, onde sopram os alísios de nordeste de forma quase permanente. A precipitação, quando
ocorre, é geralmente do tipo aguaceiro, caindo algumas vezes em bátegas fortíssimas e provocando a
erosão de solos sem proteção. Este fenómeno tem traços muito acentuados na paisagem das ilhas e vem
afetando a produtividade dos solos, não obstante os esforços desenvolvidos no domínio da sua
conservação. Nos últimos 77 anos, registaram-se no país 29 anos secos ou deficitários, 19 anos húmidos
ou excedentários e 29 anos normais ou médios (Oliveira, 2018).
Os três últimos anos hidrológicos caracterizaram-se por precipitações muito deficitárias, bastante
inferiores aos valores da normal climatológica (1981-2010), estimada em 300 mm/ano de média:
2017/2018 com 109mm de chuva, 2018/19 com 136mm de chuva e 2019/20 inferior a 135mm
(dados definitivos por apurar). Esta situação de défice acumulado torna a disponibilidade de água
bastante crítica em Cabo Verde, afetando tanto o abastecimento público, como as atividades
produtivas. Neste contexto, estima-se que os principais aquíferos atingiram o nível mínimo histórico de
10,5% de seu volume útil. As principais consequências diretas desta situação são:


A degradação da qualidade da água e o défice no seu abastecimento. A degradação se dá
sobretudo pela intrusão salina e contaminação dos lençóis freáticos, afetando sobretudo a
potabilidade das águas subterrâneas, especialmente nas zonas litorâneas e sub-litorâneas. O
défice afeta de forma mais precoce e profunda as localidades situadas nas zonas altas, onde
a água potável provêm quase exclusivamente da exploração de furos e poços, cujo caudal
diminuiu drasticamente. Alguns destes pontos de água estão falidos e a tendência é para o
agravamento da situação;



A diminuição da produção hortofrutícola, com impacto muito negativo na disponibilidade de
alimentos e na renda das famílias. Efetivamente, regista-se uma baixa drástica de produção,
tanto nas áreas agroflorestais de altitude não irrigadas, como no regadio, onde as parcelas
passam a ser cultivadas parcialmente, ou são temporariamente deixadas no pousio, apenas por
falta de água. Isto provoca a diminuição drástica da renda dos agricultores afetados e o
aumento de preços de produtos hortícolas e frutícolas no mercado, o que não se compatibiliza
com a capacidade financeira de muitas famílias de renda baixa, afetando, negativamente, sua
a dieta alimentar. Para além disso, a penúria de água e a aridez ambiental favorecem o
surgimento de pragas e doenças, que contribuem também para a diminuição da produção.



A diminuição da produção pecuária de ruminantes, dada a penúria de pasto e muitas vezes
da água para o abeberamento do gado. Esta situação é mais grave nas zonas áridas e semiáridas, onde, infelizmente, prevalece ainda o sistema tradicional de pastoreio livre de bovinos,
caprinos e ovinos. A redução da produção da carne e do leite e seus derivados (manteiga e
queijo) afeta, igualmente, os preços no mercado. Num primeiro momento, sobretudo quando a
crise aperta, os animais vivos e as suas carnes tornam-se mais baratos. Isto contribui para a
diminuição do efetivo pecuário, o que é considerado salutar, já que o criador deve adotar a
estratégia de vender uma parte para melhor salvar o resto, mantendo sobretudo os
reprodutores e as crias mais valiosas. Após isso, acontece o segundo momento, em que os preços
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aumentam, não só pela redução da oferta, mas também pelo aumento das expectativas, devido
à aproximação da nova época das chuvas. A penúria de pasto e da água favorece o surgimento
de parasitas e doenças nos animais, provocando também, por esta via, a diminuição da
produção e da renda dos criadores.


O agravamento da situação alimentar e nutricional das famílias, sobretudo no meio rural. Isto
está diretamente relacionado com as consequências da seca acima apontadas e resulta,
obviamente, da redução do rendimento e do acesso físico e financeiro aos alimentos.



O risco aumentado de degradação das áreas protegidas terrestes. Resulta da falta de água
necessária para o consumo dos próprios ecossistemas, afetando não só a cadeia alimentar, mas
favorecendo as condições para a propagação de fogos, quando se trata de zonas florestais.
A degradação pode, igualmente, resultar do aumento da pressão da população, que acede a
estas áreas para a exploração de recursos (pasto e madeira, sobretudo).

Estes aspetos são desenvolvidos de forma mais detalhada no capítulo a seguir. Pelas características das
atividades económicas afetadas pode-se inferir que estas consequências são muito mais dramáticas no
meio rural. Porém, é preciso salientar que, se medidas atempadas não forem tomadas para mitigar
esta situação, os seus efeitos serão bem mais graves e abrangentes. Além do abrandamento do
crescimento económico, podem ser destacadas outras consequências indiretas da seca que podem
afetar, muito negativamente, o desenvolvimento económico e social de todo o país. Refere-se a
fenómenos naturais e sociais indesejáveis como a aceleração da erosão e da desertificação, o aumento
do desemprego, a insegurança alimentar e a degradação da saúde, o êxodo rural, o abandono
escolar, o agravamento das assimetrias regionais, a degradação urbana e ambiental e a perda de
qualidade de vida da população.
As consequências diretas e indiretas da seca prolongada podem comprometer, se não anular mesmo,
os esforços de desenvolvimento e os ganhos alcançados em vários setores, em especial na agricultura,
na educação e na gestão urbana e ambiental das cidades e localidades.
É neste contexto que se justifica a urgente intervenção do estado, no sentido de mitigar as
consequências diretas e indiretas de secas severas, sobretudo quando se prolongam em anos
consecutivos e ocasionam efeitos cumulativos.
Esta intervenção deverá ter o foco nas pessoas e a abrangência nacional, privilegiando as zonas rurais
das ilhas mais agrícolas. As ações de urgência a implementar devem ser integradas de modo a
proporcionar melhor a manutenção da capacidade produtiva e o rendimento das famílias mais
afetadas pela seca. Estas intervenções serão detalhadas no capítulo V. e referem-se à mobilização e
gestão da água, ao reforço da produção agropecuária e proteção dos ecossistemas protegidos
terrestres, bem como ao reforço da resiliência das famílias e comunidades. É de salientar que as
ações de urgência a desenvolver complementam ou integram as medidas de resiliência e de adaptação
do setor agrário aos efeitos das mudanças climáticas.
O diagrama na página seguinte ilustrada a relação causa-efeito dos fatores associados a esta
problemática e a necessidade das medidas de mitigação e de resiliência.
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Figura 1 – Diagrama sobre as secas severas e seus impactos e efeitos

Efeitos de mudanças climáticas / CICLO DE SECAS SEVERAS





Seca 2017/2018 (109mm de chuva)
Seca 2018/2019 (136mm de chuva)
Seca 2019/2020 (135mm de chuva)
Cenário climático futuro desfavorável

Fenômeno
natural

CRISE HÍDRICA: Abastecimento público de água condicionado e irrigação muito
limitada
 Fraca reserva de água subterrânea (furos e poços c/ pouca água ou falidos)
 Barragens secas ou em reserva técnica baixa
 Ecossistemas com falta de água

FRACA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA / RISCO DE DEGRADAÇÃO DE ECOSSISTEMAS








Falta de pasto
Agricultura de sequeiro improdutiva
Parcelas de regadio diminuídas ou temporariamente abandonadas
Proliferação de pragas e doenças
Risco de intrusão salina - aquíferos contaminados
Árvores e arbustos secos /Maior risco de incêndios florestais
Maior risco de erosão / perda de biodiversidade

Impactos

PERDA DE RENDIMENTO DAS FAMÍLIAS RURAIS / INSEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
 Acesso físico e financeiro (das famílias afetadas) aos alimentos reduzido
 Abandono escolar
 Pobreza / êxodo rural

[Se medidas de mitigação e de resiliência não forem tomadas]

ASSIMETRIAS REGIONAIS ACENTUADAS
DIMINUIÇÃO DA COESÃO SOCIAL
ABRANDAMENTO DO CRESCIMENTO ECONÓMICO

Efeitos

SUSTENTABILIDADE DO PAÍS EM RISCO
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IV. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO
1. Situação meteorológica e climática

Efeitos de mudanças climáticas / CICLO DE SECAS SEVERAS





Seca 2017/2018 (109mm de chuva)
Seca 2018/2019 (136mm de chuva)
Seca 2019/2020 (135mm de chuva de chuva)
Cenário climático futuro desfavorável

Diversos estudos com base em modelos climáticos mostraram recentemente que as vulnerabilidades
naturais de Cabo Verde, juntamente com as suas implicações sociais e económicas, serão muito
provavelmente exacerbadas por perturbações relacionadas com o clima nas próximas décadas. Estes
incluem eventos extremos mais frequentes, como tempestades, inundações e secas, bem como estações
chuvosas mais curtas, com impactos imediatos nos meios de subsistência, infraestruturas, condições
sanitárias, recarga de reservatórios e produtividade das culturas.
As projeções dos modelos atmosféricos utilizados atualmente pelo IPCC apontam para Cabo Verde um
aumento na temperatura média anual de 0,7 a 2,5 ° C até 2060 e de 1,2 a 3,7 ° C até 2090. No que
concerne a precipitação, os modelos também sugerem que as chuvas podem diminuir ainda mais em
até 20% até o ano de 2100.
Entre 2016 e 2018, a precipitação em Cabo Verde sofreu uma redução acentuada, tendo as análises
de todas as séries temporais das estações pluviométricas instaladas nas ilhas, indicadas que as regiões
mais chuvosas registado uma redução de até três vezes do valor normal, com a mesma tendência para
as regiões mais secas. As ilhas de Santo Antão, Santiago, Fogo e São Nicolau são as que mais sofreram
com essa redução de precipitação, chegando ao ponto de, por exemplo, a estação de Garça, Chã de
Igreja, Água das Caldeiras e Chã de Pedras (Santo Antão) sofrerem em 2018 reduções de 13 e 12, 7
e 6 vezes, respetivamente, em relação a 2016.
Para o ano 2019 esta tendência de diminuição da precipitação mantem-se, e é confirmada, através
da previsão climática sazonal, consensual, do Centro Africano de Aplicação da Meteorologia para o
Desenvolvimento (ACMAD) e do Centro Regional de Aplicações em Agrometeorologia e Hidrologia
Operacionais (AGRHYMET), que sugerem uma estação das chuvas deficitárias a próxima do normal
para todo o arquipélago. A média pluviométrica registada em 2019 situa-se à volta dos 135mm.
Atualmente, as previsões de tendência apontam para uma redução contínua da precipitação nos
próximos anos, incluindo estações mais curtas com episódios de chuva intensa, e maior variabilidade
nos valores extremos da temperatura.
A frequente ocorrência de episódios de seca em Cabo Verde é um dos traços marcantes do seu clima
e, de entre os perigos naturais que afetam o arquipélago, é o que assume maior relevância
socioeconómica e coloca uma grande proporção da população rural em risco de segurança alimentar.
Este facto é um indicador de que Cabo Verde deve ter na gestão efetiva da água, planificada com
uma forte componente de resiliência e de adaptação às mudanças climáticas.
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2. Recursos hídricos

CRISE HÍDRICA: Abastecimento público de água condicionado e irrigação muito limitada
 Fraca reserva de água subterrânea (furos e poços c/ pouca água ou falidos)
 Barragens secas ou em reserva técnica baixa
 Ecossistemas com falta de água

A situação no geral
O elevado stress hídrico, a redução global do escoamento anual nas regiões de altitude, o aumento da
evapotranspiração, as assimetrias sazonais da disponibilidade de água, a degradação da qualidade
das águas subterrâneas e a diminuição da recarga aquífera constituem os principais impactos das
alterações climáticas sobre a água em Cabo Verdes.
A seca dos 3 últimos em Cabo Verde é das severas nos últimos 40 anos. A situação vigente “só é
comparável à seca de 1977 e à seca de 1947”.
Por ouro lado, estudos da ANAS mostram que é motivo de preocupação, o risco da intrusão salina
decorrente da subida do nível do mar, que por sua vez resulta do aumento da temperatura do ar.
Consequentemente, a movimentação/avanço das águas marítimas superficiais representam crescentes
riscos de degradação de ecossistemas nas regiões costeiras (erosão do litoral e contaminação das zonas
húmidas e dos aquíferos pela intrusão salina).

Figura 2: Invasão da água do mar dando origem a salinização primária.

Figura 3: Salinização do solo e aparecimento de plantas que registem a salinidade.
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A qualidade da água encontra-se degradada com cerca de 1,3 dS/cm, isto é, com o risco de salinidade
elevada) e os solos apresentam sintomas de salinidade e de sodicidade (com manchas de sódio de
troca elevada e permeabilidade baixa), com uma consequente degradação das culturas.

Gráfico 1: Redução do número de Pontos de água explorados nas principais ilhas pluviométricas.

Nr de Pontos

Pontos de Água Explorados por Ilha 2016 a 2018
300
200
100
0
Santo Antão

São Nicolau
2016

Santiago

2017

Fogo

2018

Devido a secas e falta de alternativas, a procura e exploração da água subterrânea, sobretudo em
Santiago, continua intensa, ainda que haja consciência da degradação da sua qualidade.

Gráfico: Diminuição do volume explorado em consequência da sua fraca qualidade.
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Tendo por base os valores de referência praticados pelas Nações Unidas (1000m3/ano/hab , verificase que desde 2017, na ilha de Santiago a disponibilidade hídrica subterrânea por habitante era de
278 m3/hab/ano, nível considerado como escassez enquanto que, nas ilhas de S. Antão e do Fogo
apresentam disponibilidade de recursos hídricos nos níveis considerados de stresse (500 a 1000
m3/hab/ano). Por sua vez a situação em termos de disponibilidade hídrica para o país é considerada
como de escassez hídrica severa (disponibilidade hídrica menor do que 500 m3/hab/ano) tendo em
conta que as restantes ilhas; Sal, Maio, Boavista, S. Vicente apresentam a média pluviométrica inferior
a 100 mm.
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A irregularidade pluviométrica interanual é elevada nas ilhas e entre ilhas, traduzindo-se por
coeficientes de variação que oscilam entre 44,3% a 60,7% (ANAS, 2019). A dispersão, é ainda maior
nas estações onde a precipitação média anual é inferior a 100 mm.
No final do ano de 2018, cerca de 60% do território cabo-verdiano, encontrava-se na categoria de
seca extrema, e 37,5% em situação de seca.

Figura 4: A pobreza, a degradação do solo, a erosão constitui desafios a resiliência.

A crise da água, é cada vez mais presente na realidade cabo-verdiana. O país vive em zonas de
escassez de água extremamente alta, em “stress hídrico elevado” e próximo do dia zero com mais de
40% dos recursos hídricos disponíveis são captados a cada ano, figura 4.

Figura 5: A procura contínua da água.

As albufeiras das barragens existentes estão secas (sem água), figura 5. A barragem de Poilão, por
exemplo, em condições normais teria uma capacidade de 100 hectares de área irrigada. O volume
útil das albufeiras já em 2017 encontrava-se abaixo da sua potencialidade.
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Figura 6: Barragens sem água.

A situação torna-se muito complexa quando se verifica grande descompasso entre a oferta e a
demanda em determinadas ilhas. Os problemas qualitativos e quantitativos que uma determinada
atividade pode ocasionar a outros usos (agrícola) são suscetíveis de gerar conflitos de uso. Neste caso
será sempre necessário reforçar as medidas de gestão dos recursos hídricos e os investimentos.
Os custos ocasionados pelas medidas de urgência e de gestão nos últimos três (3) anos consecutivos de
seca são elevados e tendem a crescer. Considerando as consequências desta situação a nível económico,
social e ambiental, torna-se fundamental que os fatores inerentes às mudanças climáticas sejam tidos
em conta no planeamento e na gestão da água em Cabo Verde. É inadiável a adaptação da
população e das instituições a esta nova realidade e isto implica, necessariamente, mudanças de
atitudes e práticas, assim como maior esforço de investigação e desenvolvimento na matéria.
A situação concreta a nível territorial (nas ilhas/municípios)
Um grande número de furos, poços e nascentes apresentam os seus caudais reduzidos a níveis mais
baixos de sempre. Outros exauriram-se, atingindo níveis que tornam a sua exploração inviável seja do
ponto de vista económico, social e ambiental. Em resultado disso, a procura pela água para os múltiplos
usos, que em Cabo Verde, normalmente, é superior a capacidade de oferta, deverá também ser
ajustada mediante a implementação de mecanismos de urgência seja do lado desta mesma oferta, seja
do lado da procura.
Neste contexto, alguns municípios e ilhas do território nacional deverão enfrentar situações que variam
entre a escassez hídrica e o stress hídrico. Segundo análises dos serviços de monitoramento da Agência
Nacional de Água e Saneamento (ANAS) e das operadoras dos serviços de água e saneamento nas
ilhas e concelhos do País, o cenário no período compreendido entre 2019/2020 deverá variar-se entre
muito grave e grave em Santiago, nos Concelhos de São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, Santa
Catarina, São Salvador do Mundo, Tarrafal, Santa Cruz e São Miguel, bem como em Ribeira Grande.
No Município da Praia, onde a Central de Palmarejo debita 15 mil metros cúbicos/dia vive a situação
em que a oferta é manifestamente menor que as necessidades dos seus habitantes e da sua economia.
A par dessa situação, esta central ainda fornece água para uma importante parcela do Município de
São Domingos.
Nas Ilhas de Santo Antão, no Concelho de Porto Novo, bem como uma importante parcela do Município
da Ribeira Grande, as suas populações serão confrontadas com situação muito preocupante, em termos
P á g | 11

PROGRAMA DE MITIGAÇÃO E DE RESILIÊNCIA À SECA EM CABO VERDE

de provisão de água para o consumo humano e para a agricultura. Igualmente, na Ilha da Boa Vista,
sobretudo, na Zona Norte, a situação prevalecente é muito preocupante seja em termos de quantidade,
seja em termos de qualidade de água para o consumo humano, o mesmo acontecendo nas Ilhas do
Maio, parte de São Nicolau e Brava. Na ilha de São Vicente, onde foi recentemente introduzida uma
nova central de dessalinização com capacidade de 10 mil metros cúbicos/dia, a Zona Norte de Baía
e Salamansa encontram-se em situação de deficit no abastecimento.

3. Sector agropecuário e riscos de degradação dos ecossistemas terrestres
protegidos

FRACA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA / RISCO DE DEGRADAÇÃO DE ECOSSISTEMAS








Falta de pasto
Agricultura de sequeiro improdutiva
Parcelas de regadio diminuídas ou temporariamente abandonadas
Proliferação de pragas e doenças
Risco de intrusão salina - aquíferos contaminados
Árvores e arbustos secos /Maior risco de incêndios florestais
Maior risco de erosão / perda de biodiversidade

Como se referiu acima, chegando-se ao fim do período das chuvas, a pluviometria registada até o
presente é muito fraca, o que significa mais um ano consecutivo de seca em Cabo Verde. Se a aridez
climática e a escassez hídrica são os fatores que mais limitam a atividade agrícola e pecuária, esses
três anos seguidos de seca vêm agravar muito drasticamente as condições agroecológicas,
comprometendo fortemente a produção no setor e pondo em causa os esforços de investimento feitos
durante anos pelos produtores.
A avaliação preliminar dos resultados do ano agrícola em curso mostra que:
 A produção agrícola de sequeiro será praticamente nula. A campanha arrancou, efetivamente,
com as chuvas ocorridas no final do mês de agosto. Em todas as ilhas agrícolas, foram
generalizadas as sementeiras do milho e das diferentes espécies de feijões (nos estratos húmidos
para além de milho e feijões, foram plantadas batata-doce, abóbora e hortícolas tais como a
couve, o repolho, o pimentão e o pepino). O estado vegetativo dessas culturas começou a evoluir,
favoravelmente, sobretudo nas zonas sub-húmidas e húmidas das ilhas montanhosas. Entretanto,
devido a não ocorrência de novas precipitações significativas no final de setembro, a situação
agrícola declinou-se, de forma expressiva nas zonas semiáridas, manifestando stress hídrico.
Perante o atraso verificado e as previsões pluviométricas muito desfavoráveis, torna-se evidente
mais uma campanha sem produção.
De notar que a agricultura de sequeiro representa 95% das terras agrícolas cultivadas no país
e é a mais predominante, já que é praticada por mais de 86% de agricultores cabo-verdianos.
Apesar da vasta área cultivada no sequeiro, a sua produtividade é muito baixa, devido
sobretudo á escassez das precipitações (60 to 550 mm durante 3 to 4 mês/ano) e sua
irregularidade, durante o ciclo produtivo.
 A produção agrícola de regadio registou uma redução, devido à redução ou interrupção do cultivo
na decorrência da redução do caudal dos furos e poços, já que não houve recarga dos
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aquíferos. De igual modo as albufeiras das barragens encontram secas ou abaixo das reservas
técnicas. O regadio ocupa uma área de cerca de 3,700 ha, produz uma diversidade de culturas
hortícolas, destinadas não apenas ao autoconsumo, mas também à comercialização, constituindose na principal fonte de rendimento das famílias rurais, lá onde é praticada. Os dados
estimativos do quadro a seguir ilustram a redução da produção de regadio devido à seca:



Culturas
Sequeiro (milho + feijão)
Hortícola de regadio
Raízes e tubérculos
Frutas
Café
Uva
Cana-de-açúcar

Quadro 1: Evolução da produção agrícola 2014 a 2018

Estimativa de produção (ton)
2014
2016
2017
2018
1.758
9.629
10,5
7.205
52.544
48.511
38.951
22.963
14.662
17.500
16.764
15.730
52
61,4
47
384
128
72,3
28,4
28,4

Diminuição em relação
a 2016 (%)
20 %
36 %
0.67 %
31%,
77 %
0

 A produção forrageira é já considerada muito fraca, especialmente nos estratos árido e semiárido
onde choveu ainda menos e onde a atividade pecuária é bastante significativa. Salvo raras
situações (algumas localidades nos estratos sub-húmido e húmido das ilhas montanhosas), nem
se poderá contar com os restos das culturas de sequeiro de milho e feijões. O défice forrageiro
é considerável e estima-se em cerca de 26 mil toneladas. Esta situação provocará, certamente,
o forte agravamento do estado nutricional do efetivo de ruminantes se não forem mantidas e
reforçadas medidas mitigatórias que já vinham sendo implementadas nos dois últimos anos;
 A situação fitossanitária caracterizou-se por significativos ataques de pragas, desde o início de
desenvolvimento das culturas e pastagens. Tratou-se sobretudo do gafanhoto e da lagarta-docartucho do milho, duas pragas, que costumam provocar estragos consideráveis, caso não forem
controlados atempadamente. No caso do gafanhoto, eclosões importantes e quase
generalizadas foram registadas no litoral dos concelhos de São Domingos, Praia, Ribeira
grande e Sta. Cruz na ilha de Santiago, na Brava e em S. Nicolau. As operações de luta (ainda
em curso sob forma de fortes campanhas) mostram resultados satisfatórios. A lagarta-docartucho do milho teve as primeiras infestações em algumas localidades das ilhas de Santiago,
Fogo e Brava. Nestas localidades, iniciou-se o combate com bio pesticidas, onde a infestação
se justificou. Entretanto, os serviços técnicos do Ministério da Agricultura e Ambiente, em
colaboração com a FAO e a EMBRAPA, implementaram a luta biológica com a liberação na
natureza do Trichogramma, que é o inimigo natural desta praga.
 A situação zoossanitária é hoje bem melhor que em 2017, não obstante a seca perdurar até o
presente. Isto deve-se às intervenções levadas a cabo pelos servições técnicos, designadamente
o tratamento de ecto e endoparasitas e outras doenças, o reforço da assistência técnica aos
criadores, o aumento dos pontos de abeberamento do gado, assim como a melhoria da
alimentação pela via do fabrico e distribuição de ração, mediante bonificação. Não obstante
estas ações, existem ainda muitas vulnerabilidades e é preciso manter o nível de vigilância
sanitária e dos cuidados verificados nos dois últimos anos.
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É evidente que a produção animal diminui com a seca, dado o estado debilitado de muitos
animais e devido à redução consentida (propositada) do efetivo. Isto pode ser ilustrado no
quadro com dados estimados a seguir:

Quadro 2: Evolução da produção pecuária de 2016 a 2018

Produto
Carne de ruminantes e suínos
Carne de frango
Leite (Litro)

Estimativa de produção (ton)
2016
2017
2018
4.383
3.593,2
965
902
10.892.298

8.713.838

Diminuição em
relação a 2016 (%)
22%
7%
25%

Total ovos (Unidade)
54.198.519
48.827.495
11%
Obs: A baixa de produção de leite é atribuída sobretudo ao setor da caprinocultura.

 Conservação dos ecossistemas terrestres protegidos. A seca vem afetando os habitats e espécies
que já por si só são vulneráveis pela distribuição restrita, tamanho diminuto das suas populações
e sensibilidade ao stress hídrico, aumento de temperatura ou pressão antropogénica. De acordo
com o relatório preliminar - Análise e Cartografia da perigosidade em Cabo Verde, há ilhas
como Sal, Boavista, Maio, S. Vicente, onde a maioria dos ecossistemas é mais adaptada à aridez
ambiental. Nas restantes ilhas, à exceção do Fogo, verifica-se uma parte considerável de
ecossistemas mais sensíveis à elevada à seca (superior a 50%). As áreas protegidas de Santo
Antão, São Nicolau, Santiago e Fogo têm suscetibilidade moderada e/ou baixa à seca e por
isso, quando ocorrem situações extremas de seca tornam-se muitos vulneráveis:, stress hídrico e
aumento do risco de incêndios florestais, que por sua vez alteram ou reduzem os habitats e
espécies.
Por exemplo, nos últimos 5 anos, vários incêndios têm fustigado as áreas florestais do país, com
grande destaque para o Planalto Leste, Santo Antão, em 2018 e Monte Velha, Fogo, em 2015
e Longueira 2016. Apesar destes incêndios não serem origem natural, o estado das florestas
contribuiu para que os seus efeitos devastadores fossem maximizados. Ainda, por causa dos
efeitos da seca e da falta de água, não foi possível recuperar estas florestas dando espaço
para regeneração de espécies exóticas invasoras. As pragas e doenças, também, tem
aumentado afetando, além das culturas, as espécies florestais, com destaque para o cupressus
spp.
Cabo Verde tem a taxa mais alta de espécies ameaçadas quando compara com os outros
países da macaronésia, segundo Vasconcelos et al (2013, pp 81,83). A mesma autora refere
que um dos motivos é a crescente aridez que afeta as ilhas de Cabo Verde, especialmente nas
zonas de baixa altitude. Refere, ainda, que “se as secas se tornarem mais pronunciadas, isso
poderá comprometer a viabilidade de algumas populações de répteis e, por conseguinte, são
necessários maiores esforços de conservação para garantir um futuro seguro para a
herpetofauna de Cabo Verde”. De uma forma geral, os répteis endémicos, plantas endémicas
e aves em Cabo Verde que possam não estar adaptados à seca (aumento de temperatura e
stress hídrico) poderão ser afetados negativamente, levando, em alguns casos, à extinção de
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espécies mais sensíveis, caso a situação pluviométrica do país não melhorar e não houver
nenhuma intervenção para reverter a situação. Não sendo possível/recomendável o aumento
(artificial) da humidade nestes sítios, o que é recomendável é a sua limpeza para reduzir a
quantidade de combustíveis e, por esta via, reduzir os riscos de incêndios e sua propagação.

4. Situação da Segurança Alimentar e Nutricional

PERDA DE RENDIMENTO DAS FAMÍLIAS RURAIS / INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 Acesso físico e financeiro (das famílias afetadas) aos alimentos reduzido
 Abandono escolar
 Pobreza / êxodo rural

A produção nacional é dependente das condições agroclimáticas, com grandes variações anuais,
tornando difícil a autossuficiência agroalimentar do país em alimentos e cobrindo apenas 10% das
necessidades básicas. Esta situação aumenta a vulnerabilidade em termos alimentares e nutricionais das
famílias.
As necessidades alimentares dos cabo-verdianos é assegurada com a importação dos principais
produtos alimentares de primeira necessidade2, com cerca de 90% de taxa de dependência de cereais
(principalmente o arroz e o trigo para consumo humano).
Os dados do segundo trimestre de 2019, mostram que a garantia do abastecimento de cereais é
regular e estável com um prazo de cobertura média de 5,6 meses, ultrapassando o período mínimo da
garantia de abastecimento alimentar que é de 3 meses. Relativamente ao abastecimento de mercados
nacionais em produtos hortícolas a situação é regular ou estável.
De um modo geral, a acessibilidade aos alimentos de primeira necessidade e hortofrutícolas é
considerada estável, não obstante, as famílias com menor rendimento e aqueles que praticam
agricultura e pecuária tem menor diversidade da dieta (INVAF 2018).
O preço dos produtos de base, ou de primeira necessidade, (arroz, óleo, milho, açúcar, farinha de
trigo, leguminosas secas, leite em pó) é estável de uma forma geral. Entretanto, constata-se um ligeiro
aumento no preço de milho de 2ª (variação superior a 5%), nos mercados da Praia, Picos, e Santa Cruz.
Foram também registados aumento no preço das hortofrutícolas, nomeadamente abóbora, batatadoce, mandioca e o tomate, cujo aumento foi considerado significativo.
As carências alimentares, ainda constituem uma preocupação, manifestada sobretudo em carências
nutricionais específicas nos grupos vulneráveis, como a anemia que atinge 43% das crianças menores
de cinco anos (IDSR III- 2018), tendo, contudo, registado uma redução de 9% em relação ao ano de
2009 (IPAC 2009).
Segundo os dados do Inquérito Nacional sobre a Vulnerabilidade Alimentar e Nutricional (IN_VAF2018), a insegurança alimentar atingiu em 2018, 37,7% da população Caboverdiana, sendo 28,1%
insegurança alimentar moderada e 9,6% insegurança alimentar grave. A insegurança alimentar foi
maior nas famílias do meio rural, e nas ilhas agrícolas, ou seja, Santo Antão, Santiago e Fogo, e menor
2

Milho, feijão, arroz, leite, óleo, trigo/farinha de trigo e açúcar
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nas ilhas de Boavista e Sal. Dados da FAO de 2019 apontam que 12,6% da população cabo-verdiana
estão subalimentadas.
Por sua vez, a situação projetada no Quadro Harmonizado estimou que no período de junho-agosto
2019, cerca de 76.366 pessoas (16% da população) estariam na fase de sob pressão ou risco de
insegurança alimentar e 9.001 pessoas (1% da população) em situação de crise, ou seja, em situação
de insegurança alimentar.
Considerando o período de referência para a elaboração da presente projeção (março 2019), e
perante a eminência de mais um ano de seca, a situação de vulnerabilidade à insegurança alimentar
e nutricional das famílias agrícolas poderá agravar-se, levando as famílias a desencadear estratégias
de sobrevivência, nomeadamente movimentos migratórios campo-cidade em busca de novas formas de
sustento, com todas as implicações inerentes.
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V. OBJETIVOS, RESULTADOS E AÇÕES DE MITIGAÇÃO E RESILIÊNCIA
1. Objetivos
Objetivo geral
Contribuir para o aumento da resiliência e adaptação às mudanças climáticas, através do reforço
da capacidade de prevenção e de gestão das situações de crise decorrentes das secas e outros
eventos naturais extremos, consolidando os esforços de desenvolvimento sustentável do país nas
esferas económica, social e ambiental.
Objetivos específicos


Reforçar a mobilização da água potável para reduzir o deficit do seu abastecimento à
população e à agricultura, em especial nas zonas mais afetadas pelo abaixamento do nível
dos aquíferos e pelo stress hídrico.



Assegurar as condições para a manutenção dos sistemas produtivos no domínio da
agricultura e pecuária, tornando-os mais adaptados às novas condições agroecológicas,
especialmente no que se refere à gestão da água para a irrigação, à alimentação para o
gado e ao controlo de pragas e doenças,



Fortalecer a resiliência das comunidades rurais, garantindo os meios de rendimento e as
condições de segurança alimentar das famílias mais afetadas pela seca.

2. Resultados esperados
Com a execução do programa, serão alcançados os seguintes resultados:
 Resultado 1: As famílias têm acesso à água potável em qualidade e quantidade
minimamente aceitáveis;
 Resultado 2: As parcelas agrícolas de regadio são mantidas e o desperdício de água
diminuído e refletido no aumento da taxa de penetração dos sistemas de irrigação gotaa-gota;
 Resultado 3: A capacidade produtiva da pecuária (de ruminantes) é mantida devido ao
incentivo à produção e pela bonificação da ração, assim como reforço da disponibilização
de água e assistência zootécnica e veterinária aos criadores;
 Resultado 4: A situação fito e zoo sanitária Pragas e doenças na agricultura são melhor
controladas, com métodos de luta integrada
 Resultado 5: Os preços dos animais e da carne e leite (ruminantes), assim como dos produtos
agrícolas locais são estáveis no mercado, não obstante a seca;
 Resultado 6: As famílias rurais são mais resilientes e com meios de subsistência assegurados,
através de atividades geradoras de rendimento e de criação de mais de 20 mil postos de
trabalho;
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 Resultado 7: As comunidades locais são mais bem servidas com infraestruturas coletivas,
como acessibilidades, obras de proteção de solos e da água, arruamentos, entre outros.

3. Ações de mitigação e de resiliência
As secas meteorológicas, ocorridas nos últimos anos e sobretudo em 2014, 2017 e 2018, têm tido
consequências sérias sobre o sector agropecuário, causando a diminuição e perdas da capacidade
produtiva dos solos agrícolas, deterioração das pastagens, escassez de água para produção de
regadio e de sequeiro e abeberamento do gado extensivo e diminuição do efetivo ruminante, etc.
Essa situação, impõe necessariamente medidas imediatas (mitigação) e de médio e longo prazo
(resiliência) que contrariem a diminuição da capacidade produtiva das populações rurais e garanta a
segurança alimentar e nutricional das famílias vulneráveis.
É neste cenário de limitações climáticas, agronómicas e sociais, que o Governo pretende que que o
sector, seja menos dependente das chuvas e mais resilientes, através da implementação de programas
coerentes e complementares capaz de reforçar a resiliência e fomentar o sector agrário. Tal estratégia
deve constituir um instrumento de planificação e de referência, para reforçar e desenvolver o sector
agrário, num contexto climático atípico e global.
Associado à experiência adquirida durante os últimos episódios de secas, será desenvolvimento no
quadro do presente programa ações concretas e assertivas enquadradas nos seguintes eixos: (i)
promoção e desenvolvimento agrosilvopastoril, (ii) gestão de recursos hídricos, (iii) reforço da resiliência
das famílias, (iv) reforço da proteção dos ecossistemas
Será um Programa onde as ações e atividades serão implementadas de forma gradual, acompanhando
a severidade e a duração da ocorrência das secas. Especial atenção será dispensada, a medidas de
urgência para a famílias em défice de sobrevivência, nomeadamente as populações das regiões áridas.

3 . 1. M o b i l iz a ç ã o e r e f o r ç o d a g e s t ã o d a á g u a
É neste contexto de crise generalizada, decorrente de as fracas precipitação em 2019, a qual se
somam os impactos dos dois últimos anos, que o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da
Agricultura e Ambiente (MAA), elaborou o presente Plano de Ação. As propostas neste referido plano,
resultam de uma avaliação do impacto de todas as medidas específicas e seu reflexo sobre a oferta e
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a procura pela água. Na definição e escolha das referidas medidas, foi adotado o critério de
economicidade (menor custo) e menor tempo execução, com vista a minorar o máximo os efeitos da
seca e seu impacto na disponibilidade de água para o consumo humano e para agricultura irrigada.
O presente Plano de Ação tem as suas bases assentes numa abordagem pragmática para assegurar a
disponibilidade de água, em quantidade e qualidade suficientes para garantir o abastecimento seguro
e sem ropturas no consumo doméstico e nas atividades económicas, nomeadamente na agricultura
irrigada.
Neste contexto, o plano de ações e de mitigação e de resiliência preconiza, entre outras finalidades:
a) Actuar sobre os mecanismos de oferta e procura, nomeadamente, proceder ao inventário e
diagnóstico de um conjunto de dessalinizadores ociosos, existentes nas Ilhas de São Vicente e Sal para
proceder à sua realocação nas Ilhas, municípios e localidades, onde a premência e as necessidades de
água são maiores, de modo que o abastecimento para o consumo doméstico e demais atividades
económicas seja assegurado por meio da dessalinização da água do mar;
b) Adoptar os mecanismos de permuta em que a água dessalinizada seja destinada exclusivamente
para o consumo humano e a água dos furos, poços e nascentes para a actividade agrícola;
c) Adoptar os mecanismos que proporcionem uma melhor eficiência energética para, de um lado,
melhorar a gestão dos recursos hídricos disponíveis e, de outro lado, fazer incidir os ganhos da redução
de custos na tarifa de água nos consumidores finais domésticos e na agricultura irrigadas;
d) Adquirir em regime de urgência (interna e/ou externamente), todos os serviços necessários para
prospeção e perfuração a grandes profundidades nas ilhas e municípios seja necessários;
d) Adquirir auto tanques para o transporte de água para o consumo doméstico e animais nas zonas
mais distantes das fontes de água.
Abrangência territorial/Ações do plano
Como foi referido anteriormente, o presente plano tem uma abrangência nacional, cobrindo todas as
ilhas do Arquipélago Nacional. As principais ações deste plano encontram-se agrupadas de forma
sistémica para dar respostas rápidas e eficazes de modo a produzir seus efeitos na melhoria da
capacidade de resiliência e de adaptação do País face aos efeitos acumulados da persistência de três
anos de seca e impactos na redução da disponibilidade de água de furos, poços e nascentes.
Neste contexto, e no âmbito do presente plano, todo o volume de água que for mobilizado através da
dessalinização da água do mar visa atender à procura no consumo humano, enquanto que as
perfurações visam garantir água suficiente para manter aos níveis, a agricultura irrigada. Por fim, as
centrais elétricas de energia renovável, destinam-se a proporcionar ganhos de eficiência energética e
repassar os seus efeitos (positivos) na porção do custo de operação e de manutenção de sistemas
hídricos.
A seguir são apresentados, de forma muito sumária a situação hídrica prevalecente nas ilhas e
municípios que foram considerados prioritários, em função do nível de criticidade, bem como da
necessidade um conjunto de ações de carácter imediatas visando minimizar os efeitos da escassez
hídrica.
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SANTO ANTÃO
Porto Novo
A zona urbana de Porto Novo é abastecida através da dessalinização da água do mar no sistema de
produção em alta em que os serviços de abastecimento água do Município (SAAS) são responsáveis
pela distribuição. Trata-se de uma parceria público-privada em o consumo doméstico estimada é de
370 m3/d, enquanto que a capacidade de produção e de oferta através da dessalinizadora pode
atingir 1.000 m3/d. Com base nesses dados, conclui-se que para a zona urbana de Porto Novo, a
disponibilidade de água existente atende às necessidades atuais, permanecendo, contudo, a
problemática referente ao acesso efetivo da parte das populações. No concernente à situação de
abastecimento de água nas zonas rurais deste município, principalmente as zonas altas do concelho,
regista-se atualmente uma situação de deficit de água. Tal deficit resulta de restrições na oferta e
também no lado da procura, haja em vista a situação socioeconómica prevalecente neste município.
Para atender demanda de água da população do Planalto Norte, está um curso um projeto de
abastecimento de água orçamento de 60.000.000 ECV, financiado pelo Governo de Cabo Verde,
para resolver definitivamente o problema de fornecimento de água que vem se arrastando desde há
vários anos. Além do projeto referido anteriormente a Ilha será também beneficiada no curto prazo
com outros projetos estruturantes para atacar e resolver as situações emergências e também permitir
criar condições de resiliência. Trata-se do projeto de mobilização de água e saneamento das águas
residuais no valor de 12 milhões de Dólares americanos cujos dossiers técnicos encontram-se em fase
de preparação. A cidade do Concelho de Porto Novo será beneficiada na I Fase com o grosso dos
investimentos destinada a reverter as condições sanitárias mais urgentes. Para Porto Novo estão
previstos as seguintes ações:








Construção de 25 km de rede de esgoto (medida de resiliência);
Construção da estação de tratamento de esgoto (medida de resiliência);
Reutilização segura da água residual tratada na irrigação (medida de resiliência);
Aquisição de um camião com capacidade 8 a 10 tonelada (medida de urgência);
Realização de três perfurações (medida de urgência e de resiliência);
Dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de resiliência);
Equipamento desses três furos com painel solar para atender às necessidades da agricultura
irrigada (medida de urgência e de resiliência).

Ribeira Grande
O abastecimento ao Município de Ribeira Grande é realizado por meio da captação de águas
subterrâneas através de furos, galerias, e de algumas nascentes, sendo essas destinadas principalmente
à agricultura. A Vila de Ponta de Sol apresenta a situação de deficit de oferta de água no consumo
doméstico, pelo que propõe-se, para se resolver esta situação as seguintes ações que visam regularizar
a oferta de água no consumo doméstico e melhorar a gestão de água na agricultura irrigadas com:





Equipamento do furo de Praia de Lisboa (8 m3/h) - medida de urgência;
Construção de uma rede de adução de 2km para o reservatório existente de Ponta de Sol
(medida de urgência);
Equipamento (com instrumentos hidráulicos e painel solar) de três dos seis furos existentes para
a agricultura (medida de urgência).
Dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de resiliência);
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Paul
O abastecimento de água ao município do Paúl é realizado através de águas subterrâneas captadas
de furos e galerias. O município foi comtemplado recentemente com o Projeto MCA 2 e apesar dos
níveis de água nas nascentes terem sofrido uma diminuição, a disponibilidade de água existente é
suficiente para cobrir a demanda mínima exigida. Neste contexto, prevê-se a otimização da água
existente na agricultura irrigada através de:




Intervenções nos sistemas tradições de distribuição de água (medida de resiliência);
Massificação de sistemas de micro-irrigação (medida de resiliência);
Intensificação de campanhas de informação, educação e comunicação (IEC) - medida de
urgência.

SÃO VICENTE
A ilha de São Vicente é abastecida através da dessalinização da água do mar. A demanda da
população é de 3.900 m3/d. Com exceção da Zona Norte de Baia, onde a situação de abastecimento
para o consumo domestico e também para a agricultura é muito crítica, esta ilha como um todo, foi
contemplada em 2018 com um aumento da sua capacidade de produção de água que passou para
10.000 m3/d. A disponibilidade de água existente é suficiente para cobrir a demanda no consumo
doméstico e na economia da ilha. Para a zona rural (norte Baía e Salamansa) que é abastecida através
atualmente de autotanques da Câmara Municipal de São Vicente, propõe-se para o seguinte:







Aquisição e instalação de uma unidade de dessalinização com recurso a energias renováveis
para produzir 300 metros cúbicos/dia para consumo doméstico (medida de urgência);
Recuperação da ETAR do Mindelo (medida de resiliência);
Instalação de sistemas de ultrapurificação e desinfeção de águas residuais (MBR) na ETAR de
Ribeira d’ Vinha (medida de resiliência);
Realização de uma perfuração e equipamento do mesmo com painel solar para atender às
necessidades da pequena agropecuária (medida de urgência e de resiliência).
Dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de resiliência);
Instalação de membranas para redução da salinidade das aguas residuais da ETAR de Ribeira
d’ Vinha (medida de resiliência).

SÃO NICOLAU
Ribeira Brava
O abastecimento de água no consumo humano neste município é realizado através de dessalinização
da água do mar, águas subterrâneas captadas através de furos e galerias. O município detém uma
dessalinizadora com capacidade para produzir de 1.200 m3/d. No entanto, devido aos elevados
custos de operação e manutenção dessa unidade, o seu normal funcionamento tem sido intermitente,
tornando este município teoricamente deficitário, apesar da capacidade instalada. Uma vez resolvida
a problemática de eficiência energética na referida unidade de produção, prevê-se que neste
município, a disponibilidade de água existente seja suficiente para cobrir a demanda. Essa demanda
da população é actualmente de 550 m3/d, sendo que pelas razões anteriormente apontadas a
produção seja de apenas 235 m3/d. Com o aumento e melhoria das condições de produção de água
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na dessalinizadora, proceder-se-á a permuta em que o remanescente deste volume (315 m3/d)
reverter-se-á- em favor da agricultura irrigada. Como medida, propõem-se:






Recuperação da dessalinizadora de Preguiça para reforçar a produção volumétrica e reduzir
os custos nos consumidores domésticos (medida de urgência);
Conversão da dessalinizadora de Preguiça numa dessalinizadora movida a energia renovável
(medida de resiliência);
Extensão de 5km rede de adução para abastecimento as zonas altas (Ventoso, Cachaço e
Lompelado) - medida de urgência;
Ampliar a oferta de água para a rega a partir da Galeria de Fajã (medida de urgência);
Dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de resiliência).

Tarrafal de S. Nicolau
O abastecimento ao município de Tarrafal de São Nicolau é realizado através de águas subterrâneas
captadas através de furos e galerias. A procura actual estimada da população é de 580 m3/d, sendo
que a disponibilidade de água existente é suficiente para cobrir a demanda mínima. As ações
necessárias para melhorar o acesso e distribuição de água no consumo doméstico são e na agricultura
são:






Construção de um reservatório de 300 m3/d (medida de urgência);
Reabilitação do furo FSB-9 em Manê Bau (medida de urgência);
Conclusão do projeto hidroagrícola de Tarrafal, no âmbito do POSER (medida de resiliência);
Extensão de rede elétrica de Chã de Poça ao furo de Manê Bau (medida de urgência);
Dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de resiliência).

SAL
A ilha do Sal é abastecida através da dessalinização da água do mar. A demanda da população e
do setor do turismo está avaliada em 4.000 m3/d. Contudo, em 2018 a ilha foi contemplada com um
aumento de produção de água que é atualmente de 10.000 m3/d. Neste contexto, a disponibilidade
de água existente é suficiente para cobrir a demanda do consumo doméstico e do setor económico. De
referir ainda que a maioria dos hotéis tem instalados unidades autónomos de dessalinização. Dadas as
características específicas da agricultura na Ilha do Sal, prevê-se:






Incentivo à massificação do uso de água residual tratada segura na irrigação (medida de
urgência);
Campanha de informação, educação e comunicação (IEC) visando a utilização segura da água
residual tratada na produção agrícola (medida de urgência);
Licenciamento para perfuração (a título privado) e dessalinização de água salobra na irrigação
(medida de urgência);
Instalação de membranas de ultrafiltração para desinfeção de águas residuais da ETAR de
Espargos (medida de resiliência);
Instalação de membranas para redução da salinidade das águas residuais da ETAR de
Espargos (medida de resiliência).

BOAVISTA
No que tange ao abastecimento de água no consumo humano, a ilha da Boavista é abastecida através
da dessalinização da água do mar. A demanda da população e do turismo é de 2.070 m3/d. A
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dessalinizadora existente tem uma capacidade de produção de 4.450 m3/d. Contudo, verifica-se uma
situação de crise, sobretudo, nas regiões da Zona Norte desta Ilha, onde a qualidade de água também
se coloca com preocupação. A disponibilidade de água existente, tomando como base a capacidade
de produção da empresa operadora pode ser considerada de suficiente para cobrir a demanda
restrita. Contudo e como referido anteriormente são necessários investimentos para levar a água para
o consumo humano a toda a Ilha. Assim, as intervenções mais urgentes e prioritárias visam, sobretudo,
a construção de infraestruturas de abastecimento e uma dessalinização para garantir o abastecimento
sem roturas até as localidades que estão menos servidas neste momento. Na agricultura irrigada,
verifica-se a necessidade de intervenções urgentes na melhoria da capacidade de mobilização de
água a partir dos poços e furos existentes. Outra grande medida prevista para a Boa Vista diz respeito
à utilização segura das águas residuais tratadas na agricultura irrigadas.
Assim, as principais medidas previstas para a Boa Vista são:









Instalação de uma unidade de dessalinização de 500 metros cúbicos/dia na Zona Norte para
atender para o consumo doméstico (medida de urgência e resiliência);
Instalação de unidades de dessalinização de água salobra para agricultura (medida de
resiliência);
Instalação de sistemas de ultrapurificação (MBR) para tratamento de águas residuais da ETAR
da AEB (medida de resiliência);
Intervenções na melhoria dos sistemas de distribuição de água residual tratada na agricultura
(medida de resiliência);
Massificação do uso seguro de água residual tratada na agricultura (medida de resiliência);
Campanhas de IEC sobre adoção segura de água residual tratada na agricultura;
Intervenções de proteção de uma dezena de poços, equipamentos e instalação de painéis
solares (medida de urgência);
Instalação de um módulo de dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de
resiliência).

MAIO
Na ilha do Maio, o abastecimento de água no consumo doméstico é feito praticamente a 100% com
recurso à água dessalinizada. O sistema foi beneficiado recentemente no âmbito do MCA, contudo está
em curso um processo de conversão para ser alimentado com energias renovável. A demanda estimada
para a população é de 450 m3/d. A capacidade atual das dessalinizadora é aproximadamente 600
m3/d. Porém, razões de natureza técnica tem inviabilizado o alcance a capacidade instalada.
Resolvida a questão da eficiência energética das dessalinizadoras toda a procura atual será atendida
pela oferta presente e potencial. Neste momento a ilha apresenta um deficit no acesso de 150 metros
cúbicos/dia. No sector da agricultura e pecuária verifica-se que a situação é grave, em razão da
salinização da água dos furos e poços. Para resolver de vez a problemática do abastecimento de água
na agricultura irrigada torna-se necessário a operacionalização da ETAR (em estudo com a Cooperação
Espanhola) e a mobilização de água salobra dessalinizada de poços e furos. As principais intervenções
previstas são:




Intervenções na proteção de três poços (medida de urgência);
Operacionalização da ETAR da Vila de Porto Inglês (medida de resiliência);
Instalação de sistemas de purificação (MBR) para tratamento das águas residuais da ETAR
(medida de resiliência);
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Instalação de unidades de dessalinização da água salobra (medida de resiliência);
Aquisição de um autotanque de 5 toneladas (medida de urgência);
Intervenções na ETAR aumentar a disponibilidade de água (medida de resiliência);

SANTIAGO
Ribeira Grande de Santiago
O abastecimento no município de Ribeira Grande de Santiago é assegurado através da mobilização
de águas subterrâneas captadas em furos, galerias e nascentes. Análises recentes demonstram uma
situação de muita gravidade nas zonas altas do município como Santana, Belém, Tronco, Pico-Leão,
Mosquito Horta, São Martinho Grande, Calabaceira, Sanharé, Bota Rama e João Varela, entre outras.
Com a reativação e reaproveitamento de uma dessalinizadora de 1.200 m3/d. da Electra a
disponibilidade de água será aumentada para cobrir parte significativa da procura actual. Com a
instalação do referido dessalinizadora de 1.200 metros cúbicos/dia, serão libertados
progressivamente favor da agricultura irrigada, os furos Santa Clara, Lapa Cachorro, João Varela e
as nascentes de Convento (Cidade Velha e Águas Verdes). Nas zonas altas como em Santa Ana,
Salineiro serão necessários investimentos para transportar a água dos furos de Lapa Cachorro
(actualmente destinados exclusivamente no abastecimento à Cidade da Praia). Na Ribeira Grande de
Santiago, alguns furos deverão ser abrangidos com obras de beneficiação, nomeadamente a
introdução de dessalinizadora de água salobra, movidas a energia solar. Alguns outros aguardam
intervenção com vista a sua equipamentação. Estas medidas de emergência prevê-se:








Equipamento de pelo menos três furos (medida de urgência);
Instalação de uma dessalinizadora de água salobra (medida de resiliência);
Afetação de uma dessalinizadora de 1.200 metros/cúbicos/dia (medida de urgência);
Construção rede de adução Lapa Cachorro/Santa Ana (medida de urgência);
Aquisição de camião de autotanques para o abastecimento às zonas altas do município;
Reafectação da água dos furos e nascentes na agricultura irrigada;
Dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de resiliência).

Praia
A cidade da Praia no município da Praia é abastecida através da dessalinização da água do mar e
através de águas subterrâneas (furos). A oferta atual constituída por 15 mil metros cúbicos de água
dessalinizada e 718 m3/d é fornecida através de águas subterrâneas, localizadas no município vizinho
da Ribeira Grande de Santiago (Lapa Cachorro, João Varela e Santa Clara). Com o reforço da
produção, o volume de 718 m3/d poderá ser destinada a agricultura. A capacidade atual da
dessalinizadora de Palmarejo é de 15.000 m3/d e está em curso os trabalhos para aumentar a
capacidade em mais 5 mil metros cúbicos para consumo doméstico e economia. Este volume está muito
próximo da procura água do município. Entretanto, além da zona urbana o município comporta também
importantes aglomerados na sua componente rural como São Francisco; Portete, São Martinho Pequeno,
entre outras. Essas e outras zonas são, neste momento, servidas de modo muito precáriaq. Nas zonas
rurais do Município da Praia, propõe-se:



Aquisição de um camião de 12 metros cúbicos (medida de urgência);
Reabilitação de rede de adução São Francisco/São Tomé/Portete (medida de urgência);
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Reafectação da água dos furos de Ribeira Grande na agricultura irrigada (medida de
urgência);
Dessalinização da água salobra para a agricultura (medida de resiliência);
Reabilitação da ETAR da Praia (medida de resiliência)

São Domingos
O município de São Domingos é grandemente servido através da água produzida na dessalinizadora
da Praia e também através de águas subterrâneas (furos). A demanda de água é de 819 m3/d, sendo
que 377 m3/d é atendida através da dessalinizadora da Praia que alcança as zonas baixas como
Praia Baixo, Ribeirão Chiqueiro e importantes regiões da Freguesia de São Nicolau Tolentino. O
município tem um abastecimento intermitente e não consegue abastecer zonas altas como Rui Vaz, Loura,
Ribeirão de Cal, Mendes Faleiro Rendeiro, Mendes Faleiro Cabral, Mato Afonso, Chaminé, etc. A
introdução de dessalinizadora de 1.200 metros cúbicos/dia resolverá a situação das zonas baixas
deste município e as zonas mais altas serão abastecidas seja pelo ramal que liga São Domingos a São
Lourenço dos Órgãos enquanto as zonas mais remotas seriam abastecidas com recurso a água auto
transportada. A instalação de uma nova dessalinizadora nas localidades próximas do litoral não
representa aumento de disponibilidade de maior quantidade para agricultura irrigada na medida em
que os furos mais produtivos existentes em Achada Baleia, Nossa Senhora da Luz e Moia-Moia já estão
afetados exclusivamente na agricultura. Daí a necessidades de uma nova dessalinizadora de água
salobra para servir melhor aquela que é um dos mais importantes perímetros agrícolas da ilha de
Santiago. Como medida propõem-se:


Construção de uma nova conduta adutora entre Travessa e Covão de Engenhos (medida de
urgência);
 Instalação de uma dessalinizadora de água salobra (medida de resiliência);
 Aquisição de um camião autotanque às zonas altas do município de 5 a 8 ton (medida de
urgência);
 Reativação e reaproveitamento de uma dessalinizadora de 1×1000 m3/d da Electra (medida
de urgência);
Santa Cruz
O município de Santa Cruz é abastecido através da dessalinização da água do mar e através de
águas subterrâneas (furos). A demanda de água é de 2.000 m3/d sendo que 1.319 m3/d é a
demanda da zona. Como medida prevê-se a reativação e reaproveitamento de uma dessalinizadora
de 2×1200 m3/d. da Electra a disponibilidade de água será suficiente para cobrir a demanda
exigida. Esta medida deverá ser acompanhada de aquisição de um camião autotanques para o
abastecimento às zonas altas do município de 10 ton. Com o reforço da produção, o volume de 678
m3/d poderá ser destinada a agricultura. Neste município verifica-se uma das mais taxas de
penetração de sistemas de rega gota a gota e de penetração de energias renováveis na produção e
distribuição de água na rega. O município é servido por uma ETAR cujo funcionamento necessita ser
melhorado e a água resultante aplicado de forma segura na irrigação. Em relação a água para a
agricultura, prevê-se a seguintes medidas:



Dessalinização de água salobra na irrigação (medida de resiliência)
Instalação de membranas de ultrapurificação (MBR) de tratamento de águas residuais da ETAR
(medida de resiliência);
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Massificação do uso seguro de água residual tratada;
Campanhas IEC sobre o uso seguro da água residual tratada;
Massificação de energias renováveis nos furos;
Massificação da penetração da micro-irrigação.

São Lourenço dos Órgãos
Os povoados do Município de São Lourenço, estão entre os piores servidos e mais afectados pela
penúria de água que atinge grande parte da Ilha de Santiago nos últimos três anos. A única fonte de
abastecimento de água, seja para o consumo doméstico, seja para agricultura é água subterrânea cuja
disponibilidade é, neste momento mínima e mal chega para atender a procura no consumo doméstico.
Cinco dos seis furos destinados ao aprovisionamento da água no município estão total ou parcialmente
exauridos. As zonas altas como Montanha, Boca Larga, São Jorge, Longueira e outras enfrentam neste
momento situação que caracterizam uma crise hídrica. As medidas previstas são:



Construção de uma rede adução São Domingos/ Órgãos Pequenos (medida de urgência);
Aquisição autotanque de 8 tonelada (medida de urgência);

São Salvador do Mundo
São Salvador do Mundo é juntamente com o de São de Lourenço do mais duramente afectados pela
seca severa dos últimos três anos. A única fonte de abastecimento de água, seja para o consumo
doméstico, seja para agricultura é água subterrânea. Os seis furos destinados ao aprovisionamento da
água neste município estão total ou parcialmente exauridos. Várias das zonas altas deste município
estão a enfrentar situações que caracterizam uma crise hídrica há mais de três anos. Como medidas de
emergência propõe-se:



Aquisição de camião autotanque de 8 toneladas (medida de urgência);
Equipamento de um furo (medida de urgência);

Santa Catarina
Santa Catarina é servida por água de origem exclusivamente subterrânea, proveniente de 27 furos e
duas nascentes, totalizando 1.680 metros cúbicos/dia para uma população de 43.2 mil habitantes
(Censo, 2010), ou seja, 39 litros/pessoa/dia. Porém, localidades como João Bernardo, Entre Pico Reda,
Librão de Engenhos e outras enfrentam situações de crise aguda de água. O município é servido por
uma ETAR que, em condições de operacionalidade poderá fornecer até 300 metros cúbicos de
água/dia. As ações previstas são:







Afetação de uma dessalinizadora de 1.000 metros cúbicos/dia na localidade de Ribeira Barca
(medida de urgência);
Realização de perfurações nas localidades de João Bernardo/Entre Pico Reda (medida de
urgência);
Aquisição de autotanque de 10 toneladas (medida de urgência);
Reafectação dos furos e nascentes de Charco exclusivamente na agricultura irrigada (medida
de urgência);
Dessalinização de água salobra na irrigação (medida de resiliência);
Instalação de membranas de ultrapurficação (MBR) no tratamento seguro das águas residuais
da ETAR (medida de resiliência);
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Campanhas ICE;

São Miguel
O município de São Miguel é abastecido através da dessalinização da água do mar e através de
águas subterrâneas (furos). A Dessalinizadora tem uma capacidade de produção de 500 m3/d, sendo
que atualmente produz-se apenas 140 m3/d. A diferença entre a oferta e a demanda é pequena,
pelo que havendo necessidade de aumento de disponibilidade de água, recorrer-se-á a produção dos
restantes 360 m3/dia. Em relação a água para a agricultura, prevê-se a seguintes medidas:




Dessalinização de água salobra na irrigação (medida de resiliência)
Instalação de membranas de ultrafiltração para desinfeção de águas residuais da ETAR
(medida de resiliência);
Instalação de membranas para redução da salinidade das águas residuais da ETAR (medida
de resiliência).

Tarrafal
O Município de Tarrafal também enfrenta situações de grave penúria de água tanto para o consumo
doméstico como para a agricultura irrigada. Muitas localidades deste município estão no limite em
termos de acesso servidas por nove furos, equivalentes a 1.2 mil metros cúbicos/dia. Contudo, o mesmo
beneficiou de importantes intervenções na conversão dos seus furos e sistemas de produção de água
durante a vigência do MCA. Ainda assim, importantes áreas deste município vivem a situação de
subasatecimento de água no consumo doméstico e na agricultura. O município é servido por uma ETAR
que poderá tratar e destinar água tratada na agricultura irrigada. As ações previstas compreendem:





Reativação de uma unidade dessalinização de água de 1.000 metros cubico/dia em Tchom
Bom (medida de urgência);
Equipamento com equipamento hidráulico e elétrico (solar) de cinco furos para rega (medida
de urgência).
Instalação do sistema MBR na ultrapurificação de água residuais da ETAR (medida de
resiliência);
Instalação de membranas para redução da salinidade das águas residuais da ETAR (medida
de resiliência).

FOGO
São Filipe
O abastecimento ao município de São Filipe é realizado através de águas subterrâneas captadas
através de furos. A diferença entre a oferta e a demanda é pequena, contudo como medida de
precaução, propõem-se o equipamento de furo existente, servindo como uma reserva ao abastecimento
em caso de redução drástica dos níveis de água nos furos.
Mosteiros
O abastecimento ao município de Mosteiros é realizado através de águas subterrâneas captadas
através de furos. A disponibilidade de água existente é suficiente para cobrir a demanda.
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Santa Catarina
O abastecimento ao município de Santa Catarina é realizado através de águas subterrâneas captadas
através de furos. A disponibilidade de água existente é suficiente para cobrir a demanda mínima
exigida, contudo na localidade de Chã das Caldeiras há um deficit de oferta de água. Como medida,
propomos a perfuração a grandes profundidades em Chã das Caldeiras. As principais ações previstas
para a Ilha do Fogo são:


Realização de uma perfuração em grandes profundidades (> 300 m) em Chã da Caldeiras
(medida de urgência e de resiliência).

BRAVA
O abastecimento de agua a ilha de Brava e assegurado através de uma nascente que fornece a agua
para todas as redes de abastecimento e distribuição da ilha, denominada Nascente do Encontro. Dada
a escassez dos últimos anos, a nascente já não consegue suprimir as necessidades da população. Como
medida, o Governo de Cabo Verde vai investir na instalação de uma unidade de dessalinização de 2X
300 m3/d.

3 . 2. Re f or ç o da pr o du çã o a g r o s i lvo p a s t o r i l e p r o t e ç ã o d e
e c o s s is t e m a s p r o t e g id o s t e r r e s t r e s
Apesar dos esforços, a produção agropecuário e silvícola e ainda baixa. A taxa de penetração de
gota a gota é de apenas 29%, predominando a rega tradicional por alagamento que consome 2 vezes
mais a quantidade de água (60-65m3/há) utilizado na rega gota-à-gota (30-35m3/ha).
A pecuária é praticada essencialmente nos estratos climáticos áridos e semiáridos e muitas das vezes
em regime de pastoreio livre descontrolado, sendo o efetivo pecuário constituído principalmente de
pequenos ruminantes (particularmente caprinos), cuja produção está diretamente ligada, à
disponibilidade forrageira, que por sua vez dependente da queda das chuvas. Contudo, a pecuária
funciona tradicionalmente como uma forma de poupança e cumpre a função de atenuar o impacto das
variações climáticas, exercendo assim a função de reserva de recursos financeiros para responder às
exigências das famílias nos momentos de crise (doença, escolarização, viagem, aprovisionamento das
famílias em anos de seca prolongada, desemprego, etc.).
Face às situações agrometeorológicas desfavoráveis é necessário reverter esta situação para que o
sector se torne realmente mais resiliente. Nesta senda que serão privilegiadas as seguintes intervenções:
Manutenção da capacidade produtiva da pecuária – através da otimização e contingentação
do efetivo animal ruminante; do reforço do sistema alimentar; e do reforço da vigilância
epidemiológica e assistência veterinária, visando a manutenção do efetivo reprodutor ruminante
sobretudo nas zonas áridas e semiáridas. A estas ações adiciona-se a informação, a
sensibilização e a capacitação dos criadores.
b) Massificação da irrigação gota-a-gota - mediante construção de infraestruturas de rega de uso
comum (cabeçal de rega, reservatórios, tubagem para adução e distribuição de agua) e
incentivos aos agricultores, para investirem nas suas parcelas. Esta medida permitirá não só,
aumentar o rendimento das culturas e facilitar o trabalho dos camponeses, mas também poupar
agua que poderá ser utilizado na irrigação de novas parcelas.
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Promoção de culturas de maior rendimento – através do cultivo de culturas bio salinas e
hortofrutícolas de elevado valor nutricional, económico e resistentes ao estresse hídrico; do
incentivo á produção e utilização de sementes de variedades precoce e altamente produtivo,
no sequeiro; da utilização de fruteiras exóticas (tamareiras, coqueiros, zimbrão, e tamarindeiros
etc), sobretudo nas zonas áridas e semi-áridas; da sementeira do pasto nos perímetros de
altitude através da escarificação e lançamento sementes forrageiras; e da substituição gradual
do milho nas zonas áridas e semiáridas por forragem.
Reforço do combate às pragas e doenças - Criando condições laboratoriais para produção de
pesticidas biológicos e cultivo de inimigos naturais, para além de apoiar os agricultores com
pesticidas mais adequados para o controlo das novas pragas; intensifica cochonilha farinhenta.
A campanha fitossanitária será reforçada com adquisição e distribuição de materiais e
equipamentos (aparelhos de aplicação, equipamentos de proteção individual, material de
deteção, pesticidas e sêmea) e capacitação dos agentes.
e) Limpeza de perímetros arborizados – especialmente nas áreas protegidas (parques naturais)
que abrangem florestas nas zonas de altitude, muito valiosos do ponto de vista da diversidade
biológica. Esta atividade visa sobretudo a retirada do material lenhoso seco que, por ser
combustível, constitui um risco maior de incêndios florestais. Ademais são áreas, onde as
condições meteorológicas e de acesso não facilitam as operações de combate a fogos florestais.

3 . 3. Re f o r ç o d a r e s i l iê n c ia d a s f a m í l ia s e d a s c o mu n id a d e s
O reforço de resiliência das famílias e comunidades afetadas pela seca consiste na promoção de ações
de solidariedade social e de oportunidades de emprego temporário ou ocupação com atividades
duradoiras, que geram rendimento sem dependência das chuvas ou da agricultura de sequeiro. Tratase essencialmente de:
a) Promoção do emprego público. Seguindo a estratégia dos anos anteriores, são desenvolvidas
várias intervenções (acessibilidades no meio rural, muros de proteção de vias e encostas, canais
de drenagem, arruamentos, etc.), que demandam bastante mão-de-obra não necessariamente
qualificada, gerando muitos postos de trabalho para as pessoas. São intervenções que, pela
sua natureza, permitem a melhoria da qualidade ambiental das localidades e bairros.
Estes trabalhos públicos são desenvolvidos em parceria com os municípios, através de contratosprograma, estabelecidos com base em planeamento prévio, onde se prevê o número de postos
de trabalho a criar, de entre outros aspetos técnicos detalhados. Na criação destas
oportunidades de emprego temporário, deve-se levar em devida conta a equidade entre
homens e mulheres chefes de família e jovens.
b) Promoção de atividades alternativas geradoras de rendimento (AGR). Trata-se de atividades
como a confeção e venda de artesanato, a suinocultura, avicultura, a pesca, a transformação
de produtos alimentares (doçarias, charcutarias, fumagem de pescado...), a conservação e
venda de pescado, a comercialização de produtos para a pesca, entre outros. A promoção das
AGR será assegurada mediante forte parceria com os municípios, ONG, empresas e instituições
de micro finanças, principalmente através de capacitação e assistência técnica, bem como de
incentivos fiscais e facilidades de crédito;
P á g | 29

PROGRAMA DE MITIGAÇÃO E DE RESILIÊNCIA À SECA EM CABO VERDE

c) Reforço da ação social, junto das famílias de maior risco e mais afetadas pela seca. Esta
medida será realizada em parceria com as ONG idóneas e com maior experiência e
proximidade das comunidades intervencionadas;
d) Reforço dos programas de ação social e de alimentação escolar no meio rural. Trata-se da
assistência aos alunos provenientes das famílias de maior risco e mais afetadas pela seca com
material e transporte escolar, bem como da diversificação e reforço de alimentos nas cantinas
escolares. Neste quadro, serão apoiadas as iniciativas de suplementação e fortificação de
alimentos (exemplo: campanha de fortificação domiciliária com VITAFERRO)







Perfurações e equipamentos de furo
Dessalinização (água salobra e marinha)
Tratamento e reutilização de águas residuais na agricultura
Centrais fotovoltaicas (redução de custos)
Infraestruturas de adução, armazenamento e distribuição de água
(abast. público e rega)
 Reforço da contingência e de gestão de conflitos











Bonificação da aquisição de ração animal
Reforço da distribuição de água para o gado
Incentivo à construção de currais e bebedouros
Reforço do combate a parasitas e doenças
Assistência técnica aos criadores de gado
Incentivo à rega gota-à-gota
Incentivo à instalação de estufas
Reforço do combate a pragas e doenças
Assist. técnica aos agricultores e criadores

 Promoção do emprego público - famílias rurais
 Promoção das AGR – assistência técnica, incentivos fiscais
e facilidades de crédito
 Assistência social - famílias mais afetadas
 Reforço de programas de ação social e de alimentação
escolar
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4. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
Para o sucesso do programa, todas as instituições envolvidas adotarão princípios e medidas de
organização interna que permitem facilitar e acelerar os procedimentos inerentes à execução das
atividades, mormente no que tange ao planeamento operacional, à articulação institucional, aos
desembolsos, ao seguimento e à elaboração/apresentação de relatórios. A estratégia de
implementação deverá basear-se nos seguintes aspetos:
a) Planeamento operacional. As ações previstas neste programa serão detalhadas,
atempadamente, conforme a sua natureza técnica e a realidade concreta de cada
município/ilha (abordagem territorial). Neste exercício deve-se considerar, sempre que
necessário, a possibilidade de faseamento das intervenções. No que tange às intervenções para
a promoção do emprego público, as Câmaras Municipais submeterão a sua proposta com base
nos montantes estabelecidos (quadro aprovado pelo Governo) e nas necessidades específicas
de terreno, mediante o preenchimento de fichas-modelo pré-concebidas.
b) Articulação e sinergias institucionais. Uma vez que o programa integra a atuação de vários
parceiros (estruturas da Administração central, estruturas municipais, empresas e ONG) é
fundamental que se estabeleça desde o início a lista, os contactos e o papel de cada uma das
partes, os procedimentos administrativos a adotar e a calendarização de encontros periódicos
de articulação. Sempre que haja um certo nível de compromissos entre as partes, envolvendo a
afetação de recursos financeiros, recomenda-se a assinatura de protocolos específicos de
colaboração.
Para melhor articulação, recomenda-se, vivamente, a criação das seguintes estruturas ad hoc,
através da de uma resolução do Conselho de Ministros:
Conselho de coordenação do programa (CCP), constituído por dirigentes de estruturas
centrais e institutos de áreas nucleares (água, energia, agricultura, segurança alimentar e
nutricional, planeamento, finanças, educação, segurança social, família e inclusão social) e
representantes da ANMCV e da Plataforma das ONG. Para a sua criação será assinado
um despacho conjunto.
Conselho de coordenação municipal (CCM), um em cada município de intervenção do
programa. É coordenado pelo Presidente da Camara Municipal, ou vereador por ee
designado e integra responsáveis do serviço social da câmara municipal e dos serviços
desconcentrados do Estado (MAA, ME...) e representantes das ONG locais e organizações
de agricultores engajadas na realização do programa;
Unidade de gestão do programa (UGP), sob a coordenação direta da Direção de Serviço
de Estudos, Planeamento e Cooperação do MAA, e constituída pelos diretores de serviços
da DGASP, DGPOG, DNA, ANAS, INIDA e INMG.
c) Integração de programas/projetos. Trata-se da adoção de uma abordagem holística, em que
as ações deste programa emergencial (que visa sobretudo a implementação de medidas de
emergência para a mitigação da situação resultante da seca) são associadas/integradas com
as intervenções/atividades de outros programas e projetos, que concorrem para o mesmo fim
ou fim complementar. Por exemplo, projetos de requalificação urbana e ambiental (realizados
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no quadro do PRRA, Fundo do Ambiente, Fundo do Turismo, POSER, REFLOR...), que geram
empregos temporários diretos e indiretos.
d) Equidade de género. É recomendada fortemente, especialmente no que tange à criação de
oportunidades de emprego público e promoção das atividades geradores de rendimento
(AGR);
e) Seguimento e avaliação das ações. Será assegurada pela DGPOG do MAA, em parceria com
as estruturas centrais municipais, empresas e ONG envolvidas na realização do programa.
f) Comunicação interna e para a sociedade. Será coordenada pelo Gabinete do MAA e
assegurada com base numa estratégia específica, envolvendo os demais players da realização
do programa e utilizando, na medida do possível, os instrumentos de informação e de
comunicação existentes.

1.102.650.000,00

P á g | 32

PROGRAMA DE MITIGAÇÃO E DE RESILIÊNCIA À SECA EM CABO VERDE

5. ORÇAMENTO
O orçamento previsto para a execução do programa é de 1.102.650.000,00 CVE, o que corresponde
a 10.000.000,00 €, conforme o quadro abaixo.

MEDIDAS/AÇÕES
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

MOBILIZAÇÃO E GESTÃO DA ÁGUA

Aquisição de autotanques (8)
Perfurações (8)
Equipamentos de furos (12)
Redes de adução e distribuição de água (6)
Reativação/reaproveitamento de 6 dessalinizadoras
(1x500m3/dia; 2x1000 m3/dia; 3x1200m3/dia)
Sistemas fotovoltaicos para furos/poços (2)
Construção de um reservatório de 300 m3/d
Intervenções na proteção de poços
REFORÇO DA PRODUÇÃO AGROSILVOPASTORIL E
PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS TERRESTRES
Manutenção da capacidade produtiva da pecuária
Bonificação da ração animal
Reforço doas condições de abeberamento dos animais
Massificação da irrigação gota-a-gota
Promoção de culturas de maior rendimento*
Reforço do combate às pragas e doenças*
Limpeza de perímetros arborizados*
REFORÇO DA RESILIÊNCIA DAS FAMÍLIAS
Promoção do emprego público (acessibilidades,
arruamentos, conservação de solos…)
Promoção de atividades geradoras de rendimento
(sobretudo nos setores agrícola e pesqueiro)
Incentivos/facilidades de crédito para atividades
geradoras de rendimento
Reforço da ação social, junto das famílias mais
afetadas pela seca
Reforço da alimentação nas cantinas escolares, no
meio rural*
TOTAL

CUSTO
(CVE)
358.000.000,00
65.440.000,00
48.000.000,00
40.060.000,00
101.100.000,00
66.400.000,00

(EURO)
3.246.723,80
593.479,35
435.314,92
363.306,58
916.882,06
602.185,64

14.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00

126.966,85
181.381,22
27.207,18

305.650.000,00

2.771.958,46

165.650.000,00

1.502.289,94

150.000.000,00
15.650.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
0,00

1.360.359,13
141.930,80
1.269.668,53
0,00
0,00
0,00

439.000.000,00
300.000.000,00

3.981.317,73
2.720.718,27

50.000.000,00

453.453,04

50.000.000,00

453.453,04

39.000.000,00

353.693,38

0,00

0,00

1.102.650.000,00

10.000.000,00

(*) – Financiado, através de outros projetos
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6. CRONOGRAMA

MEDIDAS/AÇÕES

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

MOBILIZAÇÃO E GESTÃO DA ÁGUA
Aquisição de 8 camiões autotanque
Aquisição e Instalação de unidade de dessalinização de água do mar (capacidade 300 m3/dia)
Reabilitação/construção/extensão de 6 redes adutoras
Construção de um reservatório de 300 m3/d
Reabilitação de 1 furo e equipamento de 10 furos existentes
Proteção de poços
Equipamento e instalação de paines solares de poços existentes e dessalinizadoras
Realização de 8 perfurações
Reativação/reaproveitamento de 6 dessalinizadoras (1x500m3/dia; 2x1000 m3/dia; 3x1200m3/dia)
REFORÇO DA PRODUÇÃO AGROSILVOPASTORIL E PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS TERRESTRES
Manutenção da capacidade produtiva da pecuária
Massificação da irrigação gota-a-gota
Promoção de culturas de maior rendimento
Reforço do combate às pragas e doenças
Limpeza de perímetros arborizados
REFORÇO DA RESILIÊNCIA DAS FAMÍLIAS
Promoção do emprego público (acessibilidades, aruamentos, conservação de solos…)
Promoção de atividades geradoras de rendimento (sobretudo nos setores agrícola e pesqueiro)
Incentivos/facilidades de crédito para atividades geradoras de rendimento
Reforço da ação social, junto das famílias mais afetadas pela seca
Reforço da alimentação nas cantinas escolares, no meio rural
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SNSAN

RELATÓRIO
MENSAL DO

MERCADO

INTERNACIONAL

PREÇOS MUNDIAIS DE EXPORTAÇÃO
DO ARROZ REGISTARAM AUMENTO
FACE AO MÊS FEVEREIRO
anterior. Na Tailândia, foram apoiados pelas perspetivas de
uma forte queda na produção da safra secundária devido a
condições de seca. No Vietnam, a forte procura sustentou a
alta dos preços.

1.1 AÇÚCAR

1. CEREAIS E SOJA
O Índice de Preços da Internacional Grains Council para os
cereais e oleaginosas (IGC GOI2000) registou uma ligeira
redução na ordem de 0,3% face ao mês fevereiro de 2020.
Os preços médios de exportação dos 3 (três) principais cereais
registaram as seguintes variações médias em março, face ao
médio de fevereiro: 8,4% para o arroz, -1,4% para o trigo e
cerca de -4,7% para o milho.
As preocupações com o impacto do coronavírus continuaram
influenciar o mercado mundial de trigo, aumentando as
expectativas de uma queda na atividade económica mundial.
Quedas fortes nos preços mundiais de petróleo também
aumentaram o sentimento negativo na primeira parte do mês.
Algum apoio aos mercados veio das medidas governamentais
em certos países para reforçar as condições econômicas.
Os preços mundiais de exportação do milho registaram uma
queda face ao mês anterior. Nos Estados Unidos, os receios
pelo coronavírus e a diminuição da procura doméstica de
etanol provocaram vendas especulativas, conduzindo a baixa
dos preços. Na Argentina, os preços apresentaram ganhos ao
longo do mês, ligados à forte procura local e a preocupações
com a logística à luz das restrições relacionadas ao
coronavírus.
Impulsionados por um forte aumento na procura do
consumidor, no contexto da pandemia de coronavírus, os
preços internacionais do arroz aumentaram face ao mês

Os preços mundiais de exportação do açúcar registaram em
março uma redução de cerca de 14,5% face ao médio do mês
anterior.
O preços mundiais de exportação do açúcar refletiram a
cenário de incertezas na economia mundial devido aos
impactos da pandemia de COVID-19.

2. TRIGO
2.1 Abastecimento
Milhões de Toneladas (MT)

TRIGO

2017/18

2018/19
Est.

2019/20 (Previsão)

2020/21
Proj.

27 fev.20

26 mar.20

26 mar.20

Produção

762

732

763

763

768

Consumo

739

738

753

753

760

Comércio

176

168

175

176

180

Stock

271

265

275

275

283
Dados: IGC.

Previsão - Ano Agrícola 2019/20
Com 763MT, a produção mundial de trigo 2019/20 foi a maior
já registada, representando um aumento de cerca de 4% face
à safra anterior. O crescimento da produção foi particularmente
forte na Ucrânia (+16%) e na União Europeia-28 (+13%), mas
com aumentos também na maioria dos principais
exportadores. A produção foi reduzida para Marrocos (-45%),
Cazaquistão (-18%) e Austrália (-12%).
A previsão do consumo mundial foi mantida em relação ao
mês anterior, mas deve corresponder a um aumento de cerca
de 2% face ao ano anterior. Espera-se um aumento do
consumo humano de 7MT e do animal (ração) também de
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7MT.

Variação (%) do preço médio - TRIGO

Foi previsto um aumento de cerca de 4% no comércio mundial.
Prevê-se que a Rússia seja o maior exportador, mas com
volumes embarcados pela União Europeia não muito atrás. A
projeção de importação aumentada para Turquia e Bangladesh
deve ser mais do que compensada pelas reduções para Irão,
União Europeia, Argélia e Marrocos.
O stock mundial deve aumentar cerca de 10MT, para um novo
pico, principalmente nas acumulações da China e Índia.

Var. (%) Mensal

Var. (%) Anual

(mar.20/fev.20)

Var. (%) Homóloga
(mar.20/mar.19)







2020/19

Comparado ao período homólogo de 2019, o preço médio de
março corresponde a um aumento de 3,1%.

Projeção Ano Agrícola 2020/21
Com os rendimentos médios maiores, foi projetado um aumento
de 1% para a produção mundial, um recorde de 768MT,
devendo inteiramente a um aumento da área cultivada.

3. MILHO
3.1 Abastecimento
Milhões de Toneladas (MT)

O consumo mundial foi projetado em 760MT, um aumento de
cerca de 1%, liderado pelo maior consumo de alimentos.
O comércio mundial deve crescer 2% face ao ano anterior,
para um recorde de 180MT. A Rússia deverá ser o maior
exportador.
Prevê-se que o stock mundial aumente 8MT, para 283MT, face
ao ano anterior. Os valores rebaixados para a Índia, Paquistão,
Marrocos, Rússia e Estados Unidos devem ser compensados
pelo aumento previsto para a China.

MILHO

2017/18

2018/19
Est.

2019/20 (Previsão)

2020/21
Proj.

27 fev.20

26 mar.20

26 mar.20

Produção

1.092

1.130

1.112

1.116

1.157

Consumo

1.119

1.146

1.151

1.150

1.173

Comércio

153

165

169

168

170

Stock

339

323

284

289

274
Dados: IGC.

Previsão Ano Agrícola 2019/20

2.2 Preço

Prevê-se que a produção mundial seja cerca de 1% menor em
relação à safra anterior, com quedas nos Estados Unidos e
Argentina mais do que a compensar os ganhos na União
Europeia, Brasil, China e África do Sul.

Trigo: Evolução Anual e Mensal dos preços
350

FOB USD/Tons

300

Impulsionado pela procura industrial mais firme, o consumo
mundial deve atingir um novo pico com 1.150MT, mas cerca de
1MT menor que o previsto no mês anterior devido a redução de
produção do etanol nos Estados Unidos.

250

200
150

OBS: Média Trigo: Argentina-Up River,
Alemanha- Hamburg, Françe Grade 1-Rouen,
US HRW e SRW-Gulf

100

Fonte: SNSAN
(com dados do IGC)

O preço médio do trigo regista em março uma redução de
1,4%, comparado ao médio de fevereiro.
Trigo: Evolução Mensal de preços - Variedades

Com 289MT, o stock mundial foi projetado para uma baixa de
há seis temporadas, com o agregado dos principais
exportadores sendo o menor das últimas quatro temporadas.
Projeção Ano Agrícola 2020/21

290

Supondo uma recuperação nos rendimentos, principalmente
nos Estados Unidos, a produção mundial com 1.157MT foi
projetada para ser a maior de todos os tempos.

270
250
FOB USD/Ton

O comércio mundial foi previsto para um nível recorde de
168MT, liderado por entregas maiores no Pacífico Asiático e
nas Américas devido a preços mundiais baixos e receios
quanto às interrupções no transporte relacionadas ao
coronavírus.

230
210

Após um crescimento modesto na temporada anterior, o
consumo mundial em 2020/21 deverá crescer 2% face ao ano
anterior.

190
170

Argentina Wheat - Up Ri ver
Germany Grade B Whea t - Ha mburg
US SRW Wheat - Gulf

France Grade 1 Wheat - Roue n
US HRW Whea t - Gulf

mar-20

fev-20

jan-20

dez-19

nov-19

out-19

set-19

ago-19

jul-19

jun-19

mai-19

abr-19

mar-19

150

Fonte: SNSAN
(com dados do

Quanto às variedades, com exceção do Trigo da Argentina que
aumentou 1,3% face ao médio de fevereiro, todas as variedades
apresentaram reduções: 1,0% no Trigo da França, 1,2% no trigo
da Alemanha, 1,4% no trigo Hard Red Winter (HRW) e 4,3% no
Soft Red Winter (SRW).

Com 170MT, prevê-se que o comércio mundial se expanda a
um nível sem precedentes, sustentado pelo crescimento
previsto no consumo de ração, especialmente no México e em
partes da Ásia. No entanto, culturas maiores podem limitar as
compras pelo Brasil, Canadá, Índia e Indonésia.
Apesar da acumulação nos Estados Unidos, o stock mundial
deve recuar para o menor nível em oito temporadas,
sustentado pela queda na China.
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3.2 Preço

Previsão Ano Agrícola 2019/20
Apesar das expectativas de produção recorde na Índia,
colheitas menores em outras partes da Ásia sustentam uma
ligeira contração de 0,2% na produção mundial.

Milho: Evolução Anual e Mensal dos preços
330

FOB USD/Ton

280
230
180
130
OBS: Média Milho: Argentina, USA e Brasil

80

Fonte: SNSAN
(com dados do IGC)

O preço médio do milho regista em março uma queda de 4,7%,
comparado ao médio de fevereiro.

260
240

Projeção Ano Agrícola 2020/21

220
FOB USD/Ton

Embora exista uma incerteza significativa em torno do impacto
da pandemia de coronavírus nas condições macroeconômicas
e no comércio mundial, o comércio mundial foi
provisoriamente projetado para uma expansão de 4% face à
safra anterior.
Espera-se que o stock mundial se expanda à medida que os
ganhos na Índia e na China compensem a queda em outros
lugares.

Milho: Evolução Mensal de preços - Variedades

200
180
160

Mi lho Argentina

Mi lho USA

mar-20

fev-20

jan-20

dez-19

nov-19

out-19

set-19

ago-19

jul-19

jun-19

mai-19

abr-19

mar-19

140
120

A previsão para o consumo mundial foi mantida face ao mês
anterior, em 495MT, um ganho anual de 1%. Embora o
impacto da pandemia de coronavírus seja altamente incerto,
as compras dos consumidores dispararam nas últimas
semanas, levando a preços mundiais mais firmes, embora isso
possa vir a conter o consumo nos últimos estágios da
temporada.

Fonte: SNSAN
(com dados do IGC)

Mi lho Brasil

Em termos de variedades, registam-se em março as seguintes
variações face ao mês de fevereiro: -5,5% no milho da
Argentina e -3,9% no milho dos Estados Unidos.

Variação (%) do preço médio - MILHO
Var. (%) Mensal

Var. (%) Anual

(mar.20/fev.20)

Var. (%) Homóloga
(mar.20/mar.19)







2020/19

Impulsionada pelos ganhos na Ásia, a área mundial de colheita
foi expandida em 1% face ao ano anterior. Juntamente com as
supostas melhorias de rendimento, a produção mundial foi
projetada para um novo recorde, 509MT. O aumento dos
preços de exportação das principais origens, como Tailândia,
Vietnam e Estados Unidos, pode incentivar os agricultores a
expandir as plantações.
Outra temporada de amplas ofertas e crescimento
populacional pode impulsionar o consumo mundial para um
novo pico de 501MT.
Com as perspetivas para o ano atual incertas devido a
pandemia de coronavírus, a projeção de aumento de 3% do
comércio mundial também é provisória. Espera-se uma
procura mais forte da África Subsaariana, onde as importações
podem chegar a 18,1MT. Prevê-se que a Índia continue sendo
o principal fornecedor mundial em 2021, enquanto a Tailândia
pode expandir as vendas com a grande disponibilidade.
Com a oferta a superar a procura na Índia e na China, o stock
mundial pode aumentar para 185MT.

Comparado ao período homólogo de 2019, o preço médio do
mês de março representa uma redução de 1,5%.

4.2 Preço
Arroz: Evolução Anual e Mensal dos preços
600

4.1 Abastecimento
Milhões de Toneladas (MT)

ARROZ

2017/18

2018/19
Est.

2019/20 (Previsão)

2020/21

FOB USD/Ton

4. ARROZ

500
400

300
OBS: Média Arroz: Thai
100%, Viet 5% e USA Nº 2,
4%

Proj.

27 fev.20

26 mar.20

26 mar.20

Produção

494

500

499

499

509

Consumo

486

490

495

495

501

Comércio

46

42

44

44

45

Stock

163

173

177

177

185

200

Fonte: SNSAN
(com dados do IGC)

O preço médio do arroz registou uma tendência de alta (8,4%)
em março face ao médio de fevereiro.

Dados: IGC.
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Arroz: Evolução Mensal de preços - Variedades

principalmente com ganhos esperados na China, bem como nos
grandes mercados dos principais exportadores.

600

A perspetiva para o comércio mundial foi mantida em 153MT,
um ganho anual de 1%. No entanto, dada a progressão da
pandemia de coronavírus e seu impacto mais amplo na procura
e logística mundiais (especificamente em relação à recente
imposição de restrições de transporte e medidas de quarentena
em muitos países), a previsão é provisória.

500
450
400
350

Arroz Tha i 100 %

Arroz Vie t 5 %

mar-20

fev-20

jan-20

dez-19

nov-19

out-19

set-19

ago-19

jul-19

jun-19

abr-19

mar-19

Fonte: SNSAN
(com dados do IGC)

Arroz US Nº 2 , 4%

Relativamente às variedades, verificam-se em março as
seguintes variações face ao médio de fevereiro: 11,5% no Viet
5% Broken, 11,1% no arroz Thai 100% Grade B. e 4,3% no
arroz USA Nº 2,4%.
Variação (%) do preço médio - ARROZ
Var. (%) Mensal
(mar.20/fev.20)

Var. (%) Homóloga
(mar.20/mar.19)

Var. (%) Anual
2020/19







Face ao mês homólogo de 2019, o preço médio março
corresponde a um aumento de 19,5%.

Prevê-se que o stock mundial em 38MT venha a se contrair em
quase um terço em relação à temporada anterior.
Projeção Ano Agrícola 2020/21

Ligada aos ganhos a nível da área cultivada nos Estados
Unidos, a produção mundial em 366MTdeverá se recuperar,
superando a alta de dois anos atrás.
Com 365MT, o consumo mundial pode se expandir pelo nono
ano consecutivo, com ganhos do setor de alimentos para
animais na Ásia, em particular.
As perspetivas para o comércio mundial serão moldadas pelas
necessidades asiáticas de importação para atender ao
crescimento da procura do setor de alimentos para animais. Foi
previsto um aumento de cerca de 3% do comércio face ao ano
anterior. Espera-se que o Brasil continue a ser o maior
exportador, enquanto as exportações dos Estados Unidos
podem se recuperar com uma maior procura dos processadores
chineses.
O stock mundial em 40MT pode permanecer apertado devido a
perspetiva de aumento da procura.

5. SOJA
Os preços mundiais de exportação da soja registaram uma
tendência de baixa em relação ao mês de fevereiro.

510
480
450
420
390
360
330
300

Soja : Evolução Anual e Mensal do Preço médio

OBS: Média Soja: US 2Y, Argentina e Brasil

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nos Estados Unidos, os preços foram sustentados pelo
enfraquecimento da procura, ligado a preocupações crescentes
com a pandemia de COVID-19. No Brasil, os movimentos
cambiais e o ritmo da colheita influenciaram negativamente os
preços. Na Argentina, as cotações de exportação seguiram a
tendência dos movimentos mercados dos principais
exportadores.

5.2 Preço

5.1 Abastecimento

mar-19
abr-19
mai-19
jun-19
jul-19
ago-19
set-19
out-19
nov-19
dez-19
jan-20
fev-20
mar-20

250

mai-19

300

USD FOB/Ton

FOB USD/Ton

550

Milhões de Toneladas (MT)

SOJA

2017/18

2018/19

Est.

2019/20 (Previsão)

2020/21

Proj.

27 fev.20

26 mar.20

26 mar.20

Fonte: SNSAN

O preço médio regista em março uma tendência de baixa face ao
verificado em fevereiro, cerca de 2,8%.
Soja: Evoluç ão Mensal de Preç os - Variedades

344

362

345

341

366

550

Consumo

347

352

360

358

365

500

Comércio

153

152

153

153

157

Stock

44

55

39

38

40
Dados: IGC.

Previsão - Ano Agrícola 2019/20
Refletindo uma redução das expectativas para as culturas sulamericanas, as perspetivas para a produção mundial de soja
foram reduzidas em 4MT face ao mês anterior, para 341MT.
Prevê-se que o consumo mundial aumente modestamente em
2019/20, embora para um novo recorde de 358MT,

USD FOB/Ton

Produção

450
400
350
300
250

US 2Y (Gulf )

Argentina (Up River)

Brazil (Paranagua)

Fonte: SNSAN
(com dados do IGC)

A nível de variedades, registam-se as seguintes reduções em
março face ao médio de fevereiro: 6,4% na soja de Argentina,
1,4% na soja do Brasil e 0,7% na dos Estados Unidos.
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6.1 Preço
Variação (%) do preço médio - SOJA

Açúcar refinado/cristal
Evolução Anual e Mensal dos preços
800



Var. (%) Homóloga
(mar.20/mar.19)



Var. (%) Anual
2020/19



Face ao mês homólogo de 2019, o preço médio de março
apresenta uma redução de 2,1%.

700
FOB USD/Ton

Var. (%) Mensal
(mar.20/fev.20)

600
500
400
300

200

OBS: Preço médio do Açúcar
Refinado/cristal

100

Fonte: SNSAN
(com dados do Sugaronline)

6. AÇÚCAR

O preço médio do açúcar regista em março uma queda de
cerca de 14,5% em relação à cotação do mês de fevereiro.

Variação (%) do preço médio - AÇÚCAR

Os preços de exportação mundial de açúcar apresentaram uma
tendência de baixa face ao mês passado, refletindo em grande
parte os impactos do surto de coronavírus na economia mundial.

Var. (%) Mensal
(mar.20/fev.20)

Var. (%) Homóloga
(mar.20/mar.19)

Var. (%) Anual
2020/19







Relativamente ao mês homólogo de 2019, o preço médio de
março corresponde a um aumento de 5,5%.

Nos principais mercados, as cotações de exportação de açúcar
registaram movimentos descendentes ao longo do mês, com
exceção da última semana cujos sinais de recuperação foram
assinalados. Inicialmente, apesar da estimativa da Organização
Internacional do Açúcar (ISO) de um déficit global de açúcar de
9,44MT para a temporada 2019/20, os preços permaneceram
baixos devido a fraca procura global.
Nas primeiras semanas, os efeitos do coronavírus no mercado
internacional de açúcar não foram muito impactantes. Na Índia, a
Federação Cooperativa de Fábricas de Açúcar do Estado de
Maharashtra, afirmou que houve algum impacto nas exportações,
uma vez que os produtos estariam a ter alguma dificuldade a
nível de deslocamento, contudo, as fábricas continuavam
otimistas já que o país não exporta muito açúcar para a China.
No Brasil, o aumento da perspetiva de produção do açúcar
devido a queda acentuada dos preços mundiais do petróleo
refletiram nas cotações de exportação de açúcar.
Medidas governamentais destinadas a reduzir a propagação do
novo coronavírus COVID-19 foram levadas ao cabo, o que
aumentou as preocupações quanto à continuidade das
operações nos campos, escoamento e distribuição do açúcar nos
principais exportadores. Nesta linha, os governos foram
exortados a garantir que não houvesse interrupção nas
operações das fábricas e destilarias de açúcar durante o período
de bloqueio. Apesar do setor de produção de açúcar continuar
com as operações, efeitos negativos se fizeram sentir na Índia
onde dificuldades a nível das exportações, vendas domésticas e
atividades comerciais diárias foram assinaladas. No Brasil, previu
-se que o setor de cana-de-açúcar poderá começar a sofrer os
impactos negativos do novo surto de coronavírus na economia
caso o período do bloqueio viesse a ser prolongado.

/MAA.gov.cv/

Relatório Mensal do Mercado Internacional
(RMMI) é uma publicação editada pelo Secretariado
Nacional para Segurança Alimentar e Nutricional SNSAN, entidade que tem por atribuição o seguimento
do mercado dos Produtos Alimentares de Primeira
Necessidade (PAPN).
Trata-se de um Relatório que fornece informações
sobre o comportamento mensal do Mercado
Internacional dos cereais, oleaginosas e açúcar, tendo
como fontes sites especializados acedidos por
assinatura.
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INFO
MENSAL

OBSERVATÓRIO DO MERCADO DOS
PRODUTOS ALIMENTARES DE
PRIMEIRA NECESSIDADE (PAPN)

INFO Mensal é uma publicação editada pelo Secretariado
Nacional para Segurança Alimentar e Nutricional - SNSAN,
que trata as informações sobre o funcionamento do mercado
dos produtos alimentares básicos.
Pretendemos com esta publicação fornecer informação aos
agentes intervenientes no mercado, consumidores e
restantes organismos do Estado que direta ou indiretamente
estão associados ao regular abastecimento do País em
produtos alimentares básicos.

SUMÁRIO
1. Abastecimento
1.1. Disponibilidade Alimentar em Cereais e Açúcar

1.2. Disponibilidade em Outros Produtos Básicos
1.3. Previsão até final de maio de 2020
1.4. Distribuição Inter-ilhas

1

2
2
3

1. ABASTECIMENTO
1.1 Disponibilidade Alimentar em Cereais e Açúcar,
dos Principais Operadores em março 2020

Produto

Stock
Inicial

Importação
+ Produção
Nacional

Saída Mês
Donativo

(Consumo
Aparente)

Stock
Final

Milho

7.450

5.521

4.449

8.522

Arroz

11.389

1.125

4.220

8.294

Trigo

2.593

0

1.720

873

Farinha
Trigo

1.218

1.198

1.860

557

Total
Cereais

22.651

7.844

12.249

18.246

Açúcar

2.307

620

1.598

1.329

TOTAL

24.958

8.464

13.847

19.575

Fonte: Principais Operadores Privados.
Obs: A Produção Nacional refere-se apenas à farinha de trigo.
Por razões de arredondamento, os totais podem não corresponder à
soma das parcelas.
(Unid. em Tons)

2. Preços
2.1. Preços Médios Nacionais
2.2. Variação de Preços Nacionais
2.3. Evolução de Preços Internacionais
3. Cotas de importação
4. Informações Diversas
4.1. Índice de Preços no Consumidor

3
4
4
5

5

O abastecimento no conjunto dos cereais e açúcar em março de 2020, foi garantido a nível nacional:
Milho: Saída deste mês é 135,7% superior à do mês anterior. Comparativamente à média dos últimos 3 meses (2.349
tons), corresponde também a um aumento de 89,4%.
Arroz: Saída deste mês é 61,7% superior à registada no
mês anterior. Comparativamente à média dos últimos 3 meses (2.196 tons), corresponde também a um aumento de
92,1%.
Trigo: Saída deste mês é 1,0% inferior à do mês anterior.
Comparativamente à média dos últimos 3 meses (1.445

FACTO RELEVANTE DO MÊS
FAO pede que G20 cumpra a proteção das cadeias de fornecimento de alimentos no atual contexto
de ameaça da pandemia do COVID-19.
1
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1.3 Previsão até maio de 2020

tons), regista-se um aumento de 19,0%.
Farinha Trigo: Saída deste mês é 85,7% superior à saída
registada no mês anterior. Comparativamente à média dos
últimos 3 meses (1.012 tons), corresponde também a um aumento de 83,8%.
Açúcar: Saída deste mês é 414,1% superior à saída registada no mês anterior. Comparativamente à média dos últimos
3 meses (731 tons), corresponde também a um aumento de
118,5%.

Produto

Stock
Inicial
1-abr-20
Ton

Importação
Prevista
Data

Ton

Donativo
Previsto
Data

Ton

Dispon.
Prevista
31-mai-20

Prazo
Cob.
Prev.

Ton

Meses

Milho a)

8.522 Abr/mai

5.000

13.522

4,6

Arroz

8.294 Abr/mai

7.464

15.758

5,0

Trigo

873 Abr/mai

5.000

5.873

3,8

Farinha
Trigo b)

557 Abr/mai

138

695

0,5

17.602

35.848

2.820

4.149

20.422

39.997

Total
Cereais
Açúcar
Total
Geral

18.246
1.329 Abr/mai
19.575

4,1

Fonte: Dados primários fornecidos pelos principais Operadores Privados e tratamento SNSAN.
Obs: Por razões de arredondamento, os totais podem não corresponder à soma das parcelas.
a) A disponibilidade prevista não inclui a previsão de importação de
3000 toneladas que não entrarão no circuito comercial.
b) Stock inicial inclui farinha de trigo importada e de produção nacional. A disponibilidade prevista de farinha de trigo não inclui previsão

1.2 Disponibilidade em outros produtos básicos, por
importação, em março de 2020
Produto

Entrada de
março 2020

Acumulado
2020

Entrada Mês
Homólogo
(2019)

Total 2019
(ENAPOR)

Quantidade
(kg)

Quantidade
( kg)

Quantidade
( kg)

Quantidade
( kg)

Feijão

187.315

436.845

93.090

2.088.600

Leite

464.616

1.567.947

419.727

8.638.914

Óleo
Alimentar

645.103

2.381.109

114.804

3.873.707

1.297.034

4.385.901

627.621

14.601.221

Total

Fonte: Dados primários recolhidos junto à ENAPOR e tratamento
SNSAN.

Estima-se que as disponibilidades de stocks previstas até
maio de 2020 garantam os seguintes prazos de cobertura,
com base no consumo médio mensal dos últimos 3 meses:
Milho - o prazo de cobertura é de 4,6 meses (até meados
de agosto de 2020).
Arroz - o prazo de cobertura é de 5,0 meses (até finais de
agosto de 2020).
Trigo - o prazo de cobertura é de 3,8 meses (até finais de
julho de 2020).
Farinha de trigo - o prazo de cobertura é de 0,5 mês.
Açúcar - o prazo de cobertura é de 4,1 meses (até início
de agosto de 2020).

Feijão: Em março, a importação do feijão foi 6,2% inferior à
do mês anterior. Relativamente ao período homólogo de
2019, corresponde a um aumento de 101,2%.
Leite: A importação de leite em março foi 7,5% inferior à do
mês anterior. Relativamente ao período homólogo de 2019,
corresponde a um aumento de 10,7%.
Óleo Alimentar: A importação de março foi 39,6% inferior à
do mês anterior. Em relação a igual período de 2019, regista
-se um aumento de 461,9%.
1
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1.4 Distribuição inter-ilhas em março de 2020
Produto

Und.

Santiago

Fogo

Milho

Ton.

61,1

10,0

40,1

30,1

Arroz

Ton.

118,2

13,8

44,1

40,1

Farinha
Trigo

Ton.

137,0

10,1

10,1

Açúcar

Ton.

55,9

2,5

Total

Ton.

372,2

36,4

519,1

519,1

Brava

Maio

B. Vista

S. Vicente

Sal

S. Antão S. Nicolau

Total

75,1

388,4

87,1

691,8

114,6

320,4

83,9

1.266,7

52,5

122,4

108,5

52,5

1.012,1

11,7

3,6

10,9

85,6

6,3

176,3

106,0

126,3

323,0

902,8

229,8

3.146,9

531,6

531,6

Fonte: Dados primários recolhidos junto à ENAPOR e dos principais Operadores privados e Tratamento SNSAN.
Obs: Leitura de dados com alguma reserva. Disponibilidade parcial de dados.

Distribuição direta a partir de Praia e Mindelo para as
demais ilhas:
Milho: A distribuição em março foi de 691,8 tons. No mês
homólogo de 2019 foi de 780,4 tons.
Arroz: A distribuição foi de 1.266,7 tons em março. No mês
homólogo de 2019 foi de 453,3 tons.
Farinha de trigo: A distribuição em março foi de 1.012,1
tons. No mês homólogo de 2019 foi de 1.116,0 tons.

Açúcar: A distribuição foi de 176,3 tons em março. No mês
homólogo de 2019 foi de 348,5 tons.

2. PREÇOS
Concelhos
Produtos

Unid.

São
Filipe

Maio

Brava

São
Nic.

Sal

Boa
Vista

São
Vic.

Paúl

Porto
Novo

Rª.
Gde.

São
Mig.

Tarrafal

Sta.
Cat.

Sta.
Cruz

Picos

Praia

Milho 2ª

Lt

40,0

72,5

43,0

50,0

51,4

50,0

43,0

33,0

37,8

40,3

42,8

39,5

46,7

46,1

43,6

39,2

Milho Local

Lt

102,2

150,0

80,0

137,5

100,0

80,0

Milho Coxido

Lt

148,3

144,2

137,3

167,5

167,3

157,1

124,3

122,0

126,5

132,3

105,0

117,4

115,9

113,5

112,6

119,5

Arroz 1ª

Kg

83,8

95,4

91,2

93,3

98,5

100,0

75,4

79,1

82,2

83,2

80,9

93,4

91,5

83,6

91,7

81,5

Arroz 2ª

Kg

90,3

100,0

85,6

98,3

70,0

75,6

68,5

68,9

70,0

67,0

Açúcar

Kg

66,3

89,3

77,8

90,4

91,3

100,0

57,4

71,0

79,0

73,6

77,1

78,2

65,1

65,8

75,3

65,2

Leite em pó

Kg

511,1

677,8

569,6

568,5

551,8

583,1

548,2

586,3

598,9

761,5

669,9

654,2

649,5

640,0

648,7

537,6

Óleo

Lt

138,8

154,4

144,5

137,9

135,4

145,3

121,0

136,0

135,2

138,6

135,7

139,9

130,8

131,3

146,1

131,1

Farinha trigo

Kg

63,1

72,2

65,4

69,0

70,9

72,0

55,5

62,7

63,0

64,8

62,9

66,7

59,3

62,5

63,9

64,9

Pão Carcaça

100g

13,5

10,0

10,0

10,0

10,8

15,0

13,9

10,6

10,0

10,5

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Feij. Pedra

Lt

202,6

231,4

173,3

218,5

223,8

208,3

191,2

166,3

196,5

205,2

165,0

182,9

177,6

189,2

192,5

174,8

Feij. Sapatinha Lt

183,6

181,6

147,1

182,1

200,5

197,3

156,1

171,9

171,7

169,8

135,5

146,7

132,4

148,6

132,2

129,9

Feij. Bongolon

Lt

239,6

230,0

200,0

200,0

Feijão Congo

Lt

247,7

176,2

174,2

164,8

173,0

177,3

157,1

52,5

156,7
210,0

185,0

185,0
197,7

219,3

256,7

184,3

155,3

186,7

183,4

1
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2.2 Variação de preços no mês de março de 2020 em relação ao mês anterior (%)
Concelhos
Produtos

Unid.

São
Filipe

Milho 2ª

Lt

0,0

Milho Local

Lt

2,2

Milho Coxido

Lt

-10,7

5,1

0,7

-3,6

5,6

1,3

-1,6

Arroz 1ª

Kg

0,0

-1,0

-0,5

-1,8

0,7

0,0

-9,0

Arroz 2ª

Kg

-6,8

13,5

Açúcar

Kg

0,0

-1,0

3,0

1,6

-3,6

0,0

2,3

-2,0

1,3

Leite em pó

Kg

-4,7

-3,1

6,8

-6,3

-2,7

0,9

-18,8

-1,2

Óleo

Lt

-4,3

-31,7

-1,1

-3,8

-2,7

0,0

-1,1

Farinha trigo

Kg

1,0

-0,5

-0,7

-3,2

0,0

1,4

Pão Carcaça

100g

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

Feij. Pedra

Lt

4,8

0,2

-2,3

-1,0

Feij. Sapatinha Lt

-6,9

-1,5

-2,5

-2,6

Maio Brava
55,4

7,5

São
Nic.
-16,7

4,2

Feij. Bongolon

Lt

2,1

Feijão Congo

Lt

-0,7

Sal

Boa
Vista

0,0

0,0

São
Vic.

Paúl

3,9

Rª.
Gde.

Tarrafal

Sta.
Cat.

7,9

1,3

-1,2

4,7

11,3

7,1

0,0

-0,6

0,0

0,0

-0,6

0,2

3,1

-0,9

-3,3

-1,1

2,2

-7,8

-4,6

Sta.
Cruz

Picos

Praia

-4,0

3,7

0,3

-1,1

-1,3

8,0

-1,4

0,8

2,9

0,9

-1,3

-2,8

0,5

-1,9

2,4

0,0

-3,3

1,3

-6,3

2,3

-0,3

-1,4

0,7

0,2

-0,6

27,7

5,7

0,2

26,6

4,8

7,3

11,0

0,8

0,2

1,9

-0,8

-0,6

-6,5

-1,9

3,4

-0,9

-0,8

-3,5

3,5

0,0

1,1

0,4

1,0

4,3

-1,1

16,7

0,0

-5,9

6,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

8,0

2,7

3,9

4,0

4,3

-0,6

-4,9

2,6

1,0

10,3

5,2

-1,5

-0,2

-3,0

-3,3

3,6

2,2

0,6

1,8

10,3

3,1

7,1

6,3

0,6

3,7

1,2

-1,1

0,2
-5,9

São
Mig.

1,6

-1,7

-9,6
-2,5

Porto
Novo

8,0

2,7

0,0

0,2

2,0

9,5
2,8

2,0

11,1
-3,0

3,2

Análise das variações nos preços do mês com aumento superior a 5% ou redução inferior a 5%:
Cereais
Variação superior a +5%

Outros Produtos
Variação inferior a -5%

Milho 2ª – Maio (55,4), Sta. CataMilho 2ª – S. Nicolau (16,7)
rina (11,3), P. Novo (7,9) e Brava
Milho Coxido –S. Filipe (10,7)
(7,5)
Milho Local - P. Novo (7,1)
Milho Coxido - Praia (8,0), Sal
(5.6) e Maio (5,1)
Arroz 2ª– Boa Vista (13,8)

Arroz 1ª - S. Vicente (9,0), R. Grande (7,8)
Arroz 2ª– Sal (6,8)
Pão Carcaça - S. Vicente (5,9)

Farinha Trigo - Praia (16,7)

Variação superior a +5%

Leite em Pó - R. Grande (27,7),
Sta. Catarina (26,6), Praia (11,0),
Picos (7,3), Brava (6,8), S. Miguel
(5,7)
Feijão Pedra - Picos (10,3), Boa
Vista (8,0), Praia (5,2)

Açúcar - S. Miguel (6,3)
Leite em Pó - S. Vicente (18,8), S.
Nicolau (6,3)
Óleo - Maio (31,7), Sta. Catarina
(6,5)

F. Sapatinha - S. Felipe (6,9)
F. Sapatinha - Sta. Catarina (10,3),
F. Bongolon - Brava (9,6)
Picos (7,1), Praia (6,3)
F. Bongolon - Sta. Catarina (11,1),
S. Miguel (9,5)

Pão Carcaça - Paúl (6,3)

Variação inferior a -5%

F. Congo - S. Nicolau (5,9)

F. Congo - Sal (8,0)

2.3 Evolução Anual e Mensal dos preços internacionais

Evolução Mensal e Anual dos Preços Médios

USD FOB/Ton

800

No trigo, as preocupações com o impacto do coronavírus continuaram a influenciar o mercado mundial de trigo, aumentando as expectativas de uma queda na atividade económica mundial.

600

No milho, as cotações de exportação registaram uma tendência
de baixa. Nos Estados Unidos, as vendas especulativas provocadas pelos receios com o coronavírus e pela redução da procura
ditaram os preços . A forte procura local e as preocupações com a
logística à luz das restrições relacionadas ao coronavírus impulsionaram a recuperação dos preços ao longo do mês na Argentina.

400

200
0

Trig o

Os preços médios de exportação dos 3 (três) principais cereais registaram as seguintes variações médias em março face ao médio
do mês anterior: 8,4% para o arroz, -1,4% para o trigo e -4,7% para milho.

Milho

Arroz

Açúcar

Soja

Fonte: SNSAN
(com dados do IGC para Cereais e soja,
e Sugaronline para Açúcar)

No arroz, os preços mundiais do arroz registaram uma tendência
de alta, impulsionados por um forte aumento na procura do consumidor no contexto da pandemia de coronavírus.
No mercado do açúcar, o preço médio de março foi 14,5% inferior
ao registado em fevereiro, justificado pela queda acentuada do
preço do petróleo e redução da procura global.
1
(Fonte: SNSAN - RMMI, Nº 113).
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3. COTAS DE IMPORTAÇÃO - março 2020

Taxas relativas aos índices regionais:

3.1 Número de operadores que representam, pelo menos, 95% das importações

Variação mensal - Em março, o índice foi superior em S. Antão e S. Vicente, e inferior em Santiago.

JAN.

FEV.

MAR.

ANO 2019

PAPN

9

10

10

14

Milho de 2ª

2

1

1

3

Arroz

5

7

5

9

Trigo a)

1

-

-

2

Farinha de trigo

3

5

4

5

Açúcar

6

2

2

7

Feijão

8

7

10

12

Leite em pó

8

5

10

15

Óleo Alimentar

6

4

7

8

4.2 - Realizada a Reunião Extraordinária de Ministros
da Agricultura do G20 sobre Segurança Alimentar e
Nutrição.

No dia 21 de abril, foi convo-

Fonte: SNSAN, com dados da Direção Geral das Alfândegas.
PAPN: Produtos Alimentares de Primeira Necessidade.
a) Apenas 1 importador.

Cota de importação dos principais operadores em março:


PAPN: 10 operadores garantiram 95% da importação durante o mês de março, sendo que 2 responderam por 73%
do total importado.



Milho: 1 importador assegurou a importação em março.



Arroz: 5 operadores garantiram 96% da importação em
março, sendo que 3 asseguraram 86%.



Farinha de Trigo: 4 operadores garantiram a importação em
março, dos quais, 2 responderam por 83%.



Açúcar: 2 operadores asseguraram 99% da importação em
março, sendo que 1 operador respondeu por 76%.



Feijão: 10 operadores garantiram 95% da importação em
março, dos quais 5 responderam por 64%.



Leite em pó: 10 operadores asseguraram 96% das importações em março, sendo que 5 responderam por 73%.



Óleo Alimentar: 7 operadores garantiram 96% da importação em março, dos quais 4 representaram 78%.

4. INFORMAÇÕES DIVERSAS
IPC TOTAL NACIONAL

MARÇO DE 2020

JAN.20

FEV.20

Mensal

-0,3

Homóloga
12 Meses

Nacional

S. Antão

S. VicenSantiago
te

0,1

0,0

0,9

0,1

-0,1

1,7

1,9

1,6

2,7

0,9

1,7

1,2

1,3

1,3

O IPC do mês de março registou os seguintes valores:
•

•
•

A taxa de variação mensal entre os meses de março e
fevereiro foi de 0,0%, inferior em 0,1 p.p. em relação ao
mês anterior.
A taxa de variação homóloga em março foi de 1,6%, valor inferior em 0,3 p.p. ao registado no mês de fevereiro.
A taxa média dos últimos 12 meses foi de 1,3% em
março, o mesmo valor registado no mês anterior.

/MAA.gov.cv/

Variação homóloga - Comparadas as taxas regionais com a
nacional, os índices de Santo Antão e Santiago foram superiores em 1,1 p.p. e 0,1 p.p. respetivamente. Em S. Vicente, o
índice foi inferior em 0,7 p.p..
Fonte: www.ine.cv.

cada pelo Reino da Arábia
Saudita, que realizou a presidência rotativa do G20, a
Reunião Extraordinária dos
Ministros da Agricultura do
G20 sobre Segurança Alimentar e Nutrição, tendo como foco o avanço com o compromisso assumido no mês passado
na Cúpula do G20, quando os Ministros da Agricultura do G20,
através de uma Declaração Ministerial sobre COVID-19, se comprometeram a melhorar a cooperação global e garantir e facilitar os
fluxos comerciais de produtos agrícolas para garantir a segurança
e nutrição alimentar global.
“A pandemia do COVID-19 não é apenas uma grande preocupação
de saúde pública, mas também uma ameaça à segurança alimentar global que pode ser atenuada ao evitar medidas que perturbam
as cadeias de fornecimento de alimentos. Preservar o acesso a alimentação e nutrição seguros é uma parte essencial da resposta à
saúde", disse ele, recomendando aos países que fortaleçam a produção local e encurtem as cadeias de fornecimento de alimentos.
Falando em nome das três agências alimentares da ONU, com sede em Roma (FAO, WFP e IFAD), o Diretor Geral da FAO também
instou os ministros do G20 a incluírem objetivos de longo prazo em
suas estruturas políticas. "A crise abre uma oportunidade para acelerar a transformação do sistema alimentar", disse Qu, apontando
as ferramentas de comércio eletrônico como uma forma de melhorar a resiliência local e reforçar os vínculos diretos entre produtores
e consumidores. "Novos modelos de negócios são necessários. É
o momento de acelerar o comércio eletrônico na agricultura e nos
sistemas de alimentos em todo o mundo", afirmou ele.
A FAO está ativamente empenhada em ajudar os países vulneráveis a reforçar seus sistemas alimentares para combater os choques causados pelo COVID-19 ao longo das cadeias locais, regionais e globais de suprimento de alimentos. A pandemia do COVID19 torna importantes programas de alerta rápido, respostas rápidas
a emergências e ajuda humanitária e planos de recuperação robustos, disse Qu. O Diretor Geral também instou os ministros a apoiar
o uso mais amplo de ferramentas oportunas, como o Sistema de
Informação do Mercado Agrícola (uma iniciativa do G20 organizada
pela FAO que monitora a evolução mundial da oferta e dos preços)
e a Análise de Decisão da Política Alimentar e Agrícola da FAO
(FAPDA), ambos estão a contribuir para o funcionamento ordenado
dos mercados globais.
Também, participaram da reunião os chefes da Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Mundial do Comércio (OMC),
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e um representante do Banco Mundial.
(Fonte: www.FAO.org).
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Cadre Harmonisé d’identification des zones et des populations en insécurité alimentaire
en République du Cap Verde (CH) - Analyse régionale de la situation de l’insécurité
alimentaire aiguë - Situation courante (octobre, novembre et décembre 2019) et projetée
(juin-juillet-août 2020)
L’essentiel

La campagne agricole 2019-2020 a été caractérisé par un déficit pluviométrique sur la
plupart des iles hormis l’ile de Santiago et de Fogo. Les débits et les écoulements des
principaux bassins versants, ainsi que les niveaux de recharge des barrages, restent très
faibles à nuls.
La production de céréale est estimée à 640 tonnes de maïs enregistrant une baisse de 80%
par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Quant à la production de haricot, elle est
baisse de 90% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, et s’établi à 197 tonnes.
La situation phytosanitaire, d’une façon générale, a été caractérisée par des attaques
importantes du criquet, Oedaleus senegalensis, et de la chenille légionnaire d’automne,
ravageurs qui par endroits, ont provoqués des dégâts plus au moins importants sur le maïs.
La production fourragère dans le pays est mauvaise.
Le niveau d’approvisionnement des marchés en produits agricoles est globalement plus ou
moins normal et régulier. L´approvisionnement en produits de base a été garanti et stable
dans toutes les municipalités du pays pendant la période d’analyse.
Compte tenu certains conditions actuellement défavorables (précipitation insuffisante,
attaques des ravageurs) une partie de la population se trouvent en situation d’insécurité
alimentaire. .
La situation actuelle s’explique par :
Consommation alimentaire

Globalement, la consommation alimentaire en période d’analyse est acceptable dans le
pays. Cette situation est stable par rapport à dernière année.
Evolution des moyens d’existence

En raison manque de données, l’évolution des moyens d’existences des ménages n’a été
analysée.
Nutrition :

Il n'a pas été possible de faire l'équilibre nutritionnel en raison du manque de données.

1

Carte de la Population Vulnérable

2

Principaux résultats de l’analyse
Facteurs contributifs
Disponibilité alimentaire :
L’approvisionnement en denrées alimentaires se poursuivra normalement Jusqu´à
présent, la situation alimentaire est considérée comme stable pour les prochains
mois. Il n’est prévu pas de rupture de quelques produits que soit. Selon le
Secrétariat National Pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, la disponibilité en
céréales est estimée à environ 22. 681 tonnes.
Les données du bulletin mensuel septembre, montrent que la disponibilité de stock
moyen couvrir les périodes suivant : 7,2 mois pour le maïs, 5,7 mois pour le riz, 4,3
mois pour le blé et farine de blé.
Accessibilité alimentaire :
Globalement, les prix observés des denrées alimentaires ont connu une réduction
par rapport au prix moyen des cinq dernières années. En termes des transferts des
émigrants, ils ont globalement augmenté en comparaison aux 5 dernières années au
niveau national et dans les plus part des municipalités.
Utilisation :
La situation est relativement acceptable avec un bon niveau d’accès à l’eau potable
et un faible niveau de malnutrition chronique
Phase courante (octobre-novembre-décembre 2019) et projetée (Juin-Juillet-Août
2020)
 Situation courante :
L’analyse a fait ressortir seule une zone en phase 2 (sous pression),
notamment Porto Novo de l’ile de Santo Antão.
 Situation projetée :
Durant la période projetée, la municipalité du Porto Novo restera en situation
de sous pression.
Estimation des populations en insécurité alimentaire
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous montrent les estimations de la population par phase
au niveau national. Ainsi, dans la période actuelle, 63.561 personnes sont en
situation de risque d'insécurité alimentaire sous pression et 10.010 personnes sont
en la phase de crise alimentaire. Dans la période projetée, 66 703 personnes
3

seront en situation de risque d'insécurité alimentaire sous pression et 10.151
seront en phase de crise alimentaire. Cela est particulièrement les populations
vulnérables touchées par les chocs climatiques (faible/ insuffisante précipitation) et
les populations pauvres et très pauvres des autres municipalités. Par contre,
l'insécurité alimentaire de la population sous pression (phase 2) doit être suivie par
le renforcement de leur résilience pour éviter de tomber dans la crise. Cet effet
particulier les actions prévues dans le cadre de l'aide gouvernementale.
Tableau 1 : Estimation des populations en insécurité alimentaire dans le pays en
situation courante (octobre, novembre et décembre 2019).
Estimation de la Population Courante
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
414.534
63 561
10.010
(84,93%) (13,02%) (2,05%)
0
0
Tableau 2 : Estimation des populations en insécurité alimentaire dans le pays en
situation projetée (Juin-Juillet-Août 2020).
Estimation de la Population Projetée
Phase 1
411.251
(84,25%)

Phase 2
66.703
(13,67%)

Phase 3
10.151
(2,08%)

Phase 4

Phase 5

0

0

L’analyse n’a pas pris en compte les municipalité de Sal, Sao orgaos, Sao Mundo,
Santa Catarina de Fogo, Ribeiria Grande de Santiago ; du fait des proxy inferieurs à
1000 Kcal/pers/jour.
Méthodologie et difficultés dans l’analyse
L’analyse du Cadre Harmonisé se base sur le cadre conceptuel et analytique de
l’IPC 2 notamment sur l’analyse des quatre indicateurs de résultats de la sécurité
alimentaire (Évolution des moyens d’existence et mortalité) mis en regard avec les
facteurs contributifs (productions agricoles, état des pâturages, prix des denrées
etc.) qui peuvent impacter sur ces indicateurs.
Les analyses ont été menées lors d’un atelier national organisé à Praia du 11 au 14
novembre 2019 par le CILSS, avec la participation des experts nationaux du pays.
L’analyse s’est confrontée aux limites suivantes : un manque de données
actualisées sur la consommation alimentaire, la nutrition et la mortalité.
Les analyses se sont aussi appuyées sur les informations récentes relatives au
rapport de la mission conjointe CILSS-FAO pays d’évaluation des marchés, au
rapport de l’enquête agricole 2019-2020.
4

Recommandations aux pays et leurs partenaires
Dans le court terme, il conviendra de répondre aux besoins des populations en
situation de crise, dans les domaines de la nutrition, l’accès alimentaire et les
moyens d’existence.
A l’endroit du Gouvernement et de leurs partenaires :
 Renforcer la résilience des ménages vulnérables au niveau national ;
 Protéger et renforcer les moyens d’existence en soutenant les activités
productives de la campagne de contresaison 2019/2020 ;
 Faciliter la réalisation des enquêtes de sécurité alimentaire dans le pays ;
Contacts
Madame Rosa SEMEDO
Secrétaire Exécutif du Secrétariat National de la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle
Tel : (238) 264 78 41 / 49
Email : Maria.L.Semedo@maa.gov.cv
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