Gabinete da Ministra
Resumo Realizações Macro no Sistema Prisional 2016-2019
Aquisições
Nº
1

2

Ação

Descrição

Quant.

Aquisição matérias/meios de
segurança

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.
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

-----

Orçamento
(esc)
1 388 117
2 998 326

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)
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.

30

5 265 458

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

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

5

6

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

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

10

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.

75

1 797 596

Aquisição de coldres (2018)

Adquirimos 200 coldres

200

1 058 600

Aquisição de Fardamento (2017 e
2019)

Aquisição de novos fardamentos para todos os Agentes de segurança Prisional.

Diversos

8 166 800
(2017)

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

Aquisição de novos polos, calças e luvas táticas em 2019, está em fase de
contratualização.
6 066 800
(2019)
11

Aquisição de materiais de
escritório

Inclui aquisição de mesas, cadeiras, computadores para melhoria da logística
administrativa das Cadeias da Praia, São Vicente, Santo Antão, CSEOP, Grupos
Reflexivos do Fogo e ULD

Diversos

2 101 925

12

Montagem da cozinha Industrial
da Cadeia Regional do Sal,
reforço da cozinha de São
Vicente e cozinha de Santo
Antão.
Aquisição de uniforme para
cozinheiras, enfermeiros e
ajudantes de serviços gerais

Inclui: Fogão industrial (3), arca de congelamento (2), panelas, pratos, copos (400),
talheres (400) e utensílios diversos. Intuito de melhorar a qualidade de alimentação para
os reclusos, agentes de segurança prisional e funcionários.

Diversos

3 104 744

Adquirimos batas, calças, toucas e luvas como reforço das condições de trabalho

Diversos

176 600

13

Recrutamentos:
Nº
1

2

3

4

Ação

Descrição

Recrutamento novos Agentes de
Segurança Prisional (2016)

Aumento em mais de 30% o número de efetivos.

Recrutamento de 2 psicólogos (2016)

Reforço do serviço social dos estabelecimentos prisionais

Recrutamento de 2 psicólogos (2019)

Em fase de concurso, triagem.

Recrutamento 3 Assistentes Sociais
(2016)

Reforço do serviço Social dos Estabelecimentos Prisionais

Recrutamento 3 Assistentes Sociais
(2019)
Recrutamento de Apoios Operacionais
(2016)

Em fase de concurso, triagem

Quant.

Orçamento
Esc.

50

47 890 322

4

3 648 164
(anual)

6

5 472 246

3

1 349 060
(anual)

Reforço do pessoal de serviços Gerais

Obras para o reforço das condições de trabalho e de segurança nos Estabelecimentos Prisionais:
Nº
1

Ação

Descrição

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.

Quant.
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 a
Vicente
construção de duas casas de banho, duas salas de revista e uma sala para os aparelhos
de Raio X e pórtico;

Diversos

- Lançamento concurso de remodelação do muro de proteção.
3

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

11 000 000
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

1 339 417

113 000 000

5 265 458

Obras Cadeia Regional do Obras de remodelação da Cadeia Regional do Fogo (2019) –construção de um novo
Fogo
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 saída de
Ponta de Sol
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.

Reinserção Social
Nº
1

2

Ação
Plano Nacional de Reinserção Social

Primeiro Censo Prisional 2018

Descrição

Impacto

Estratégias de Reinserção social de reclusos, no
- Melhoria da reinserção social;
horizonte de 2019 a 2021 contendo diversos
programas, formações e ações, direcionadas a reclusos, -Unificação de procedimentos;
técnicos e agentes prisionais
- Reforço de formações;

Estudo de caracterização da população prisional de
Cabo Verde, que permitirá a melhor adequação e
elaboração de novas políticas de Reinserção Social.

- Conhecimento técnico da realidade
do sistema Prisional.

Orçamento
(esc)
23.964.000
(2019)
85 544 000
(2019 a 2021)

2 800 000

- Melhor adoção de políticas de
intervenção.
3

Formações diversas a Reclusos

Inclui:
- Arte em cabedal;
- Mecânica;
- Carta de condução profissional;
-Corte/costura;
- Carpintaria, serrilharia, eletricidade;
- Cabeleireiro, Barbeiro e estética;

- Reforço da reinserção social
- Melhoria das competências
profissionais dos reclusos.

_______________

- Reintegração social focado no
emprego.

4

Programa de alfabetização e
escolarização de adultos

- Ensino Básico e secundário , em parceria com o
- Combate ao analfabetismo;
Ministério da educação, enquadrado no Plano Nacional
de Reinserção Social.
- Reforço de reinserção social.

5

Apoio escolar a reclusos em liberdade
condicional

- Reclusos que conseguiram a Liberdade Condicional,
têm a oportunidade de continuar os seus estudos.

- Apoio ao processo de reinserção
social.

340 000 anuais
aproximadamente

______________

6

7

8

Formação em pastelaria e barbearia para - Formações aos jovens do Centro Orlando Pantera
internos do CSEOP – Centro Orlando
Pantera

- Capacitar os jovens;

Formação para Técnicos da DGSPRS

Fizemos a formação visando a melhoria das relações
interpessoais, a assertividade e a motivação no
ambiente laboral; inclui também técnicos da Cadeia
Central da Praia e do CSEOP (Centro Orlando
Pantera).

- Capacitação de técnicos;

Socialização dos mecanismos e procedimentos para a
aplicação de penas de substitutivas de prisão.

- Informação a Magistrados e
população Civil;

Fórum “Penas Alternativas à prisão:
Trabalho a favor da Comunidade”

309.000
- Melhoria das condições de
reinserção social juvenil.

111.040
- Melhoria de competências;
- Motivação.
300 000

- Reforço da bolsa de Entidades
beneficiarias.
9

Formação no Código de Execução das
Sanções Penais Condenatórias em todas
as Cadeias do país.

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

- Melhor adaptação à nova lei;

10

Implementação do Atelier Corte e
Costura

Montagem do atelier e início da formação em corte e
costura, em parceria com o IEFP e com a Confeções
Alves Monteiro. Enquadrado no Plano Nacional de
Reinserção Social.

- Capacitação dos colaboradores.
Início do programa, “Atelier Corte e
Costura”;
- Reclusos formados e Certificados
pelo IEFP;
- Produção de vestuário localmente.

11

Arranque da formação no âmbito do
projeto “Cores da Liberdade e
Cidadania”

Inserido no Plano Nacional de Reinserção Social
Enquadrado no Projeto Cores da liberdade e
Cidadania, visando a pintura de 100 casas no bairro de
Achada Mato, esta formação tem uma vertente
profissional e cívica.

- 20 reclusos com formação em
Pintura profissional certificado pelo
IEFP

362 500

- Melhor aplicação da lei;

1 372 876

3.138.500
Orçamento total do
projeto

Registo de Pagamento extraordinários, efetuado aos Agentes de Segurança Prisional

-DESCRIÇÃO

Data de pagamento

Valor

Compensação Sobrecarga Horária para os Agentes Prisionais referente aos anos de
2014/2015/2016

74

Dezembro/2017

9 777 477

Transição de Agente Prisional 1/A para Agente Prisional Niv. III referente ao ano de 2014

21

Maio/2017

4 147 662

Compensação Sobrecarga Horária para os Agentes Prisionais 2017/2018

54

Julho e Outubro/2018

5 881 680

Retroativos de progressões referente ao ano 2006

36

Dezembro/2018

3 253 605

Retroativos de progressões restantes Agentes de 2003 a 2010

46

Setembro/2019

7 218 851

Compensação Sobrecarga Horária para os Agentes Prisionais 2018/2019

32

Setembro/2019

2 059 864

Total

32 339 139

Total investimentos já realizados ou contratualizados:

- Total global de investimentos de 2016 a 2017: 313 124 120 escudos
- Total global de investimentos de outubro de 2017 a 2018: 173 926 101 escudos
- Total global de investimentos de 2018 a 2019 (a esta data): 165 349 269 escudos
- Total de investimentos (não só o resumo macro) de 2016 a 2019: Aproximadamente 652 399 490 escudos

