Investimento Reforço de Segurança de 2016 a 2019
1-Aquisições

Nº

Ação

Descrição

Quant.

Com o objetivo de reforçar a segurança dos Estabelecimentos prisionais e dotar os novos
agentes de equipamentos necessários de intervenção e tendo em vista a reativação do
Corpo Especial de Segurança Prisional.

Diversos

Orçamento
(esc)
1 388 117
2 998 326

1

Aquisição matérias/meios de
segurança

2

Aquisição de sistema Raio-X para Sistema de inspeção por Raio X ASTROPHICS, que inclui rolos de extensão de entrada
a cadeia regional do Fogo (2018) e saída do tapete de raio x, instalação e formação aos agentes de segurança prisional no
tocante ao manuseamento do equipamento

1

3 708 157

3

Aquisição de detetores de metal
móveis – raquetes (2017)

Reforço de mecanismos de revistas e segurança/ menos invasivas e que respeitam os
direitos individuais dos visitantes

12

201 300

4

Aquisição de radiocomunicação,
para as cadeias centrais da Praia e
de São Vicente (2019)

30

5 265 458

5

Aquisição de radiocomunicação
Cadeia Regional do Sal (2018)

Aquisição de rádios de comunicação tendo em vista o reforço da comunicação entre os
agentes de segurança prisional.
Concluído na Praia
Equipamento de São Vicente entregue por instalar
Inclui a aquisição de uma antena retransmissora fixada em Morro Curral – Ilha do Sal,
uma estação central e 9 rádios de cobertura integral à ilha.

9

1 499 419

6

Aquisição de novo sistema
videovigilância da Cadeia Central
da Praia (2019)

Em fase de instalação, tendo findado o concurso, permitirá melhorar significativamente as
condições de segurança do maior Estabelecimento Prisional do País.

Diversos

5 937 146

Rua Cidade do Funchal - Meio de Achada de Sto António, CP nº 205, Praia República de Cabo Verde, Telf: (+238) 260 99 01 - Fax: 2623261

Fase de entrega e montagem dos materiais
Aquisição de viaturas para todos
os Estabelecimentos Prisionais e
Centro Socioeducativo Orlando
Pantera. (2017/2018)

5 Toyotas Hilux pick-up – (2 Cadeia da Praia, 1 para Cadeia de São Vicente, 1 Ponta de
Sol e 1 Sal)

8

Aquisição de Coletes Balísticos e
algemas (2019)

9

Aquisição de coldres (2018)

7

8

28 400 000

Aquisição de 25 coletes balísticos e 50 algemas, tendo em vista a segurança dos
Agentes de Segurança Prisional em escolta ou situações de risco eminente. (a decorrer
entrega)

75

1 797 596

Adquirimos 200 coldres

200

1 058 600

3 Toyotas Hiace coletivo – (1 Cadeia da Praia, 1 Fogo, 1 Centro O.P.)

2- Obras de Reforço de Segurança

1

Obras Cadeia Central da Praia - Remodelação do complexo 1 que é o mais antigo e várias obras de reforço de
segurança e de melhoria de condições de trabalho, incluindo: casas de banho,
corredor, paredes, tetos e assoalhada. Remodelação de guaritas (gradeamento e
janelas giratórias), construção de novo acesso ao gabinete da direção da Cadeia
e recuperação de dois balneários coletivos.

Diversos

Orçamento
(esc)
4 060 212

2

Obras Cadeia Central de São - Construção da ala de revista da Cadeia Central de São Vicente (2018), inclui
Vicente
a construção de duas casas de banho, duas salas de revista e uma sala para os
aparelhos de Raio X e pórtico;

Diversos

1 339 417

Nº

Ação

Descrição

- Lançamento concurso de remodelação do muro de proteção.

Quant.

11 000 000

3

Obras Cadeia Regional do Sal - Construção do Muro da Cadeia Regional do Sal (2017)

Diversos

- Construção de rede de água potável, eletricidade e espaço para cabos de
internet à Cadeia Regional do Sal. Vai possibilitar a ativação do sistema de
videovigilância, iluminação exterior e interior.
4

5

113 000 000

5 265 458

Obras Cadeia Regional do Obras de remodelação da Cadeia Regional do Fogo (2019) –construção de um
Fogo
novo muro de segurança, torres de vigilância, perímetro de segurança, a
elevação do número de celas existentes na ala masculina e reabilitação do
setor feminino, construindo novas casas de banho, parlatório, placa desportiva,
refeitório, armazém, seção administrativo, salas de aula, sala multiuso,
gabinetes de atendimento jurídico e psicológico e enfermaria.

2

Obras Cadeia Regional de - Reforço do sistema de gradeamento, abertura de um portão para entrada e
Ponta de Sol
saída de viaturas, obras de drenagem de água e recuperação de horta em frente
à cadeia; intervenção na casa da guarda (reboque e pintura), remodelação do
gabinete da direção (reboque, mosaico e eletricidade), remodelação da entrada
da Cadeia (reboque e pintura).

Diversos

68 089 765
(primeira fase)

120 845 773
(execução plurianual total)
1 850 000

1 417 405
- Remodelação de celas e construção de casas de banho.

3- Contratações e Formações
Nº
1

Ação
Recrutamento novos
Agentes de Segurança
Prisional (2017)

Descrição

Quant.

Orçamento
Esc.

50

47 890 322

Aumento em mais de 30% o número de efetivos.

Formação de novos Agentes
de Segurança Prisional.
(2017)

Formação dos novos agentes de segurança prisional implicou o investimento
no espaço do CESP na Cadeia Central da Praia, com pintura, calcetamento e
pavimentação. Aquisição de beliches, mesas, cadeiras, ventoinhas de teto, e
outros materiais de construção bem como despesas de alimentação

3

Formação de armamento e
tiro – Agentes da Cadeia
Central da Praia (2016/17)

4

Formação em técnicas de
abordagem e revista –
Agentes da Cadeia Central
da Praia. (2017)
Formação em primeiros
socorros - Agentes de
Segurança Prisional da
Cadeia Regional do Sal.
Formação no Código de
Execução das Sanções
Penais Condenatórias em
todas as Cadeias do país.

2

5

6

1

14 500 000

Treino de armamento e tiro realizado em Outubro 2016, Janeiro e Fevereiro de
2017 em parceria com a Polícia Nacional de Cabo Verde.

Diversos

___________

Treino de técnica e abordagem realizado em janeiro e fevereiro de 2017 em
parceria com a Polícia Nacional de Cabo Verde.

Diversos

___________

Treino em primeiros socorros realizado em junho/julho de 2017. Em parceria
com a Proteção Civil e Câmara Municipal do Sal.

Diversos

______________

6

362 500

Formação ministrada a todos o staff dos Estabelecimento Prisionais, tendo em
conta a entrada em vigor do CESPC, incluindo Agentes Prisionais, Técnicos e
Direção

Total investimentos diretos na segurança já realizados ou contratualizados de 2016 a 2019:
- Investimentos em aquisições de materiais de segurança (incluindo veículos): 52 254 119 escudos
- Investimentos em obras de segurança: 206 021 657 escudos
- Investimentos em recrutamento e formação dos novos Agentes: 62 390 322 escudos

- Total de investimentos no Sector Prisional de 2016 a 2019: aproximadamente 652 399 490 escudos
Entre os quais: aproximadamente 320 666 098 escudos em reforço de segurança.

