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(INTERNATlONAL ADDRESS) 

USAID / Pral. 

(USAID em CABO VERDE' 

EMBAIXADA AMERICANA 

Office oC the A.I.D. Repreaentatlve 

OAR/Cape Verde ~USÁID 
(U.S. MAIL ADDRESS, 

OA.R. Sta« Penon Tel. 6156 16 

C.P. 201 

Pral., Cabo Verde 
Pral. (ID' 

Washington D.C. 201521 - 2460 

MEMORANDUM DE ACCAO PARA A ACTUACAO DO REPRESENTANTE DA AID, CABO 
VERDE 

DE: Oficia] 
Saulters 

HespOllSClve] pe lo Dl?senvto 1 vimen to Gera l. Wi 11 j. e C. 

ASSUNTO: Desenvolvimento e Pesquisa Aplicada nas Bacias 
HidrograficCls ele Cabo Velde 
(6~5-0017) Autorizacao de Projecto 

l. J!...!;_r;;.!35'- ProQ.º-st.ª-: I<pqllPremos a aprovacao da V. Excia. para uma 
¡doacao de 9 000· oon dnlü! es nos Fundos dI? Desenvolvirnento para a 1I 
¡conta de aprc.;¡Ji"-iacao em Afl'ica para_o_.assLult.O . .do projecto. Esta 1/ 
planeado que 1 800 000 do] a.res da-q"Cle 1 es fundos se jam9.~~~.dQ.s em 
FY 1991. d",S\'C'"I'"c,dn\, 

A. Descricao: Este projecto da continuidade as actividades de 
~\)-.dois projectos bem suc'pdjdo~3 no ambito da cooperacao bilateral 

\ AID/Cabo Verde; A avaliacao comhinada destes dois pro~ectos 
leVados a cabo ern ,Janeiro/Fevereiro de 1990. recornendaram a 
combinacao destes dais projectos sob a adrninistrac~o de 
PVO/Universidade e alterando as prioridades da instituica0 para 
suporte institucional e para aumento da producao sustentaQ.a coro 
enfa.se numa bacia hidrografica se1ecionada da ilha d Santiago. 

A~~ Ape.sar dos Fundos da DFA. cerca de 8 400 000 dolares prove~iente 
d-a"-'venda de produtos ele a juda alimentar sera usado para o 
projecto WARD. 

B. Os object i vos gera.i .. '3 de ass i stenc i a no quadro do WARD e de 
aumentar a producüo agricola auto-sustentada em Cabo Verde e. 
concornitantemente. aumentar as receitas dos produtores. 

Os propositos do projecto sao 1) re torear a capacidade da 
Direccao Geral da Conservacao do Solo. Floresta e Engenharia 
Rural para continuar as actividades de conservacao do solo e agua 
com maior en fase na productividade. 2) reforcar a capacidade de 
investigacao do Instituto Nacional de Investigacao Agraria nas 
areas de investigacao em terrenos de cultura. sistemas 
culturais/gestao de agua e acompanhamento/avaliacao e 3) 
reforcar a articulacao entre as instituicoes governamentais 
responsaveis pelas areas dos recursos naturais e desenvolvimento 
agricola. 

~I 
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concomitantemente. aumentar as receitas dos produtores. 
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Direccao Geral da Conservacao do Solo. Floresta e Engenharia 
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C. Os recurs~~_~I-ª-ºOS_.12~J o_l)ro.Leclo i nc 1 uirao: 

Conservacao do so 1 o P agua nas areas de cu 1 tura, pr.0.i pa lmente #J. 

atraves da melhoria dos metodos culturais nas encostas. 

Conservacao 'do solo e agua, principalmente atraves de construcao 
de estruturas protectoras. fl00estacao e agro-florestacao. usando 
frentes de trabu.lho pagas com receitas provenientes da 
comercializacao da ajuda alimentar. 

Oesenvolvimento das onJas irriqu.veis pela abertura de pocos e 
construcao de canais e obt-as de diversao (l5a~ para estabe~ecer a 
ligacao entre os terrenos de cultura e os recursos em agua. 

Reforcar a capacidade das instituicoes de conse17vacao, 
investigacao e extensao. 

Criacao de um sistema de acompanharnento e avaliacao para rygistar 
os progressos e avaliar os impactos das actividades do projecto 
no meio ambiente e na populacao de Cabo Verde. 

D. Recursos necessar:f2:~ (project inputs) serao provenientes de 
urna doacao da OFA de 9 nlilhoes de dolares. urna contribuicao 
aproximada de 8.4 milhoes de dolares do GOCV em moeda local 
gerado pela comercjalizacao do Titulo 11 Programa de AJuda 
Alimentar e uma contribuicao em generos do GOCV no valor de 1.4 
milhoes de dolares. Os recursos necessarios a execucao do 
proJecto inclujrao a assitencia tecnica e formacao a curto e a 
10ngo prazo. aquisicao d equiparnentos e mercadorlas durante os 
sete anos da vida do projecto. O desembolso dos fundos sera feito 
atraves de uma assinatura de acordo com um PVO e/ou Universidade. 

Um PVO dos Estados Unidos implementara um programa separado 
plurianual de comercializacao Titulo II com o grosso gerado pela 
moeda local indo para duas contas separadas destinadas a 
jmplementacao das actividades do projecto WARO. Estas contas 
separadas ficarao sob a responsabi 1 idade do GOCV e do pvo~ue) X 
implementadora do l'ro<..:rrnma Titulo 11. 

E. Sumario Financeiro: 

USG - OFA 
Assistencia Tecnica 
Formacao 
Equipamentos/mercadorias 
Outros 

Sub-total 

Primeiro Ano VOP (LOP) 

494 
60 

270 
192 

1 016 

4 822 
1,244 
1 015 
1 919 

9 000 

," I 

7 

C. Os recurs~~_~I-ª-ºOS_.12~J o_l)ro.Leclo i nc 1 uirao: 

Conservacao do so 1 o P agua nas areas de cu 1 tura, pr.0.i pa lmente iJ. 

atraves da melhoria dos metodos culturais nas encostas. 

Conservacao 'do solo e agua, principalmente atraves de construcao 
de estruturas protectoras. fl00estacao e agro-florestacao. usando 
frentes de lrabu.lho pagas com receitas provenientes da 
comercializacao da ajuda alimentar. 

Desenvolvimento das onJas irriqu.veis pela abertura de pocos e 
construcao de canais e obt-as de diversao (l5a~ para estabe~ecer a 
ligacao entre os terrenos de cultura e os recursos em agua. 

Reforcar a capacidade das instituicoes de conse17vacao, 
investigacao e extensao. 

Criacao de um sistema de acompanhamento e avaliacao para rygistar 
os progressos e avaliar os impactos das actividades do projecto 
no meio ambiente e na populacao de Cabo Verde. 

D. Recursos necessar:f2:~ (project inputs) serao provenientes de 
urna doacao da DFA de 9 nlilhoes de dolares. uma contribuicao 
aproximada de 8.4 milhoes de dolares do GOCV em moeda local 
gerado pela comercjalizacao do Titulo II Programa de Ajuda 
Alimentar e uma contribuicao em generos do GOCV no valor de 1.4 
milhoes de dolares. Os recursos necessarios a execucao do 
projecto inclujrao a assitencia tecnica e formacao a curto e a 
longo prazo. aquisicao d equipamentos e mercadorlas durante os 
sete anos da vida do projecto. O desembolso dos fundos sera feito 
atraves de uma assinatura de acordo com um PVO e/ou Universidade. 

Um PVO dos Estados Unidos implementara um programa separado 
plurianual de comercializacao Titulo II com o grosso gerado pela 
moeda local indo para duas contas separadas destinadas a 
jmplementacao das actividades do projecto WARD. Estas contas 
separadas ficarao sob a responsabi 1 idade do GOCV e do pvo~ue) X 
implementadora do l'ro<..:rrnma Titulo II. 

E. Sumario Financeiro: 

USG - OFA 
Assistencia Tecnica 
Formacao 
Equipamentos/mercadorias 
Outros 

Sub-total 

Primeiro Ano VOP (LOP) 

494 
60 

270 
192 

1 016 

4 822 
1,244 
1 015 
1 919 

9 000 

," I 



G. Cons ideracao Espec t~J 

Embora elegivel para 22 CFR exclusao 216.2. recomenda-se qué ti um 
acompanhamento dos impactos ambientais resultante das actividades 
sejam levados a cabo simultaneamente com a implementacao do 
projecto atra0es de um sistema de acompanhamento/mitigacab para 
minimizar possiveis efeitos adversos e qara~tir a salva~ e '1-. 
seguranca das populacoes ruralS pobres. 

111. Denuncias 

Nao l"equer idas 

v. R~~9~~~1ªcao: Uue V. Excja assina em baixo este 
mernorandum. a Fo 1 ha de He r erenc i ,3. PP e a Autori zacao do Projecto. 

,:. e por consegu.i nt.e arroye urna Doacacl de Projecto de 9 mi 1 hoes de 
1;.-' do 1 ares para o Proiecto ele Desenvo 1 vimento de Bac i as 

• 'Hidrograficas e Investigacao Aplicada (WARD) que foi submetido a 
cr.S .. ~ -{ _~.1}_~"'so.·pelo Director d,:) HEDSO/WCA em l\bidjan (16912). datado de 

26 de Setembro de 1991. 

Heprovado: 

Anexa-se: 

1. Autorizacao do Projecto 

2. Documento do Projecto 

Como observado no texto 

G. Cons ideracao Espec t~J 

Embora elegivel para 22 CFR exclusao 216.2. recomenda-se quê ti um 
acompanhamento dos impactos ambientais resultante das actividades 
sejam levados a cabo simultaneamente com a implementacao do 
projecto atra0es de um sistema de acompanhamento/mitigacab para 
minimizar possiveis efeitos adversos e qara~tir a salva~ e 'I-. 
seguranca das populacoes ruraIS pobres. 

III. Denuncias 

Nao l"equer idas 

v. R~~9~~~1ªcao: Uue V. Excja assina em baixo este 
mernorandum. a Fo I ha de He r erenc i ,3. pp e a Autori zacao do Projecto. 

,:. e por consegu.i nt.e aprove urna Doacacl de Projecto de 9 mi 1 hoes de 
\;J do 1 ares para o Proiecto ele Desenvo 1 vimento de Bac i as 

• 'Hidrograficas e Investigacao Aplicada (WARD) que foi submetido a 
cr.S,Ç1 -{ _~.1}_~,..S.C}.·pelo Director d,:) HEDSO/WCA em l\bidjan (16912). datado de 

26 de Setembro de 1991. 

Heprovado: 

Anexa-se: 

1. Autorizacao do Projecto 

2. Documento do Projecto 

Como observado no texto 



(INTERNATIONAL ADDRESS) 

USAID / Prala 

Tel. 61 156 16 

C.P. 201 

Prala, Cabo Verde 

(USAID em CABO VERDE) 

EMBAIXADA AMERICANA 

Office oC tbe A.I.D. Repre.entatlve 

OAR/Cape Verde ~USAID 
(U.S. MAIL ADDRESS) 

O.A.R. StaJf Penon 

Prala (ID) 

W .. hington D.C. 201521 - 2460 

AUTORIZACAO DO PROJECTO 

Nome do p,:!. i S : 

Nome do ProjpcLo: 

Numero do Projeclo: 

Cabo Verde 

Projecto de Desenvolvimento 
de Bacias Hidrograficas e 
Investigacao Aplicada 

655-0U17 

1. Hetomanclo a ~::-;eccito -196 du Acta de Ass:istenclo Estrangeira 
de 1961. de acordo com a emendo.. por esse meio. autorizo o 
Projecto de DesenvolvHllprd:o de Bacias Hidrogro.fico.s e 
rnvest igaco.o Ap 1 j cad a (o" Pt'o i ecto" ) para a Hepub 1 i ca de Cabo 
Verde (GOCV ou "o [loador"). envolvendo obrigacoes planeadas que 
na o excedarn os <::) mil hoes elll dona t j vo;") (a" Doo.cao") para um per i oda 
de sete anos. dois meses a partir da data de autorizacao. sUJeita 
a disponibilidade de fundos de acordo com o processo de 
OYB/atribuicao da AlI). p~ra aiudar no financiamento de troca de 
moedas estrangeiras e 10cais para o Projecto. O lempo de vida do 
projecto (LOPl esta r1allp¿Hje' poro ~,ete unos a part.ir da data da 
obriaacao inicial. 

) . O r'r() iecto C'oné-; i s t t' lJii ¡-'lSS j s lene 1 () ao l~UC\! e ilO POYO de 
Cabo VenJe !lO despnv(11vjrOl::~tlto de urna aCll"icultura. sustentada 
a traves de: 1) apo i o C()f1 l j nuado as med i clads de conservacao do 
solo e agua dentro e foro. das aY'eas de cultura, 2) investigacao 
aplicada em conservacao do solo e agua. hidrologia. sistemas 
culturais, rnelhoramento de variedades culturais e agro
florestacao. 3) formacao de quadros nacionais nas areas de 
conservacao do solo e da agua. 4) Apoio ao GOCV em reforcar a 
capacidade dos servicos de extensao agricola para educar 
agricultores em tecnicas apropriadas de conservacao do solo e 
agua, e 5) desenvolver sistemas adequados para seguir os 
impactos das actividades de conservacao do solo e agua. O 
Projecto financiara custos de equipamentos/mercadorias. 
assistencia tecnica e servicos de consultoria nos Estados Unidos, 
no pais hospede e llum tercelro pais. seminarios e outros se~vicos 
necessarios para alcancar os objectivos do projecto. 

3. O Acordo de Doacao do Projecto que pode ser negoci~do e 
executado pelo oficial a quem tal autoridade ~delegada de acordo 
com os regulamentos da AID e delegacoes de autoridade, e~tarao 
sujeitos aos seguites termos essenciais, convenios e principais 
condicoes. juntamente com outras termos e condicoes que a AID 
achar mais conveniente. 

(INTERNATIONAL ADDRESS) 

USAm / Praia 

Tel. 61 156 16 

C.P. 201 

Praia, Cabo Verde 

(USAm em CABO VERDE) 

EMBAIXADA AMERICANA 

Office oe the A.I.D. Repre.entatlve 

OAR/Cape Verde ~USAID 
(U.S. MAIL ADDRESS) 

O.A.R. StaJf Penon 
Praia (ID) 

W .. hington D.C. 201521 - 2460 

AUTORIZACAO DO PROJECTO 

Nome do P,:t is: 

Nome do Projecto: 

Numero do Projecto: 

Cabo Verde 

Projecto de Desenvolvimento 
de Bacias Hidrograficas e 
Investigacao Aplicada 

655-0U17 

1. Hetomanclo a ~::-;eccito /j96 du Acta de Ass:istenclo Estrangeira 
de 1961. de acordo com a emenda. por esse meio. autorizo o 
Projecto de DesenvolvHllprd:o de Bacias Hidrograficas e 
Invest igacao Ap 1 j cad a (o" Pt'o i ecto" ) para a Hepub I i ca de Cabo 
Verde (GOCV ou "o Doador"). envolvendo obrigacoes planeadas que 
na o excedam os <::) mil hoes em dona t j VO;'3 (a" Doacao") para um per iodo 
de sete anos. dois meses a partir da data de autorizacao. sUjeita 
a disponibilidade de fundos de acordo com o processo de 
OYB/atribuicao da AlI). p~ra aiudar no financiamento de troca de 
moedas estrangeiras e locais para o Projecto. O tempo de vida do 
projecto (LOPI esta rlallpcHje' poro ~,ete unos a part.ir da data da 
obriaacao inicial. 

) . O r'r() iecto C'oné-; is t t' Ilii iJS::=: j s tenc 1 () ao l~UC\! e ilO povo de 
Caho VenJe !lO despnv(11vjrOl::~tlto de urna aCll"icultura. sustentada 
a traves de: 1) apo i o C()f1 l j nuado as med i clads de conservacao do 
solo e agua dentro e fora das al"eas de cultura, 2) investigacao 
aplicada em conservacao do solo e agua. hidrologia. sistemas 
culturais, melhoramento de variedades culturais e agro
florestacao. 3) formacao de quadros nacionais nas areas de 
conservacao do solo e da agua. 4) Apoio ao GOCV em reforcar a 
capacidade dos servicos de extensao agricola para educar 
agricultores em tecnicas apropriadas de conservacao do solo e 
agua, e 5) desenvolver sistemas adequados para seguir os 
impactos das actividades de conservacao do solo e agua. O 
Projecto financiara custos de equipamentos/mercadorias. 
assistencia tecnica e servicos de consultaria nos Estados Unidos, 
no pais hospede e Ilum tercelro pais. seminarios e outros se~vicos 
necessarios para alcancar os objectivos do projecto. 

3. O Acordo de Doacao do Projecto que pode ser negoci~do e 
executado pelo oficial a quem tal autoridade ~delegada de acordo 
com os regulamentos da AID e delegacoes de autoridade, e~tarao 
sujeitos aos seguites termos essenciais, convenios e principais 
condicoes. juntamente com outros termos e condicoes que a AID 
achar mais conveniente. 



a. Ponte e Od.gel~l da Aquisicao de Equipamentos/Mercadorias, 
Nacionalidade de Servicos 

Os equipamentos e mercadorias financiados pela USATD no quadro do I 

Projecto terao as suas tontes e origem nos paises do Codigo 
Geografico 9'35 da ArD, a !lao ser que haja um acordo escrito da 
ATD prevendo o contrario. Contudo, todos os veiculos adquiridos 
no quadro do projecto ter.3o a SIUl fonte e origem nos Estados 
Unidos. A excepcao do transporte maritimo, as pecas 
sobresselentes p acessorios de equipamentos ou servicos terao de 
sel- adquiridos nos paises incluidos no Codigo Geografico 935 da 
ArD assim crnno a nacionalidade, a nao ser que a ArD tenha 
d.cordado o contrar i o. Tn:l.nsport es mar i timos f i nanc i ados pe 1 a ArD [ 
no Quadro do Projeclo tera que ser feito sqmente em barcos de 
paises incluidos no Cc.¡ligo Gef1qrFtfic() 935. él nao ser que a ArD de 
o seu ¡)cordo em cnI1Ll"'-Jl-j n por (~!~"("r.l Lo. 

b. Cond i caes r'l"ecedentes 

(1) Primeiro Desembolso. Antes de qualquer desembolso 
ou entrega pela ]\J[J d.~t documenL3C,)o. de conformidade com o qual o 
desembolso sera feito, o donatarIO fornecera ao ArD, salvo 
jndicacao em contrarjo por eSCl~jto, eln forma de substancia 
satisfatoria, o seguinte: 

a) 
Governo 
Projeeto 
pessoa. 

Urna declaracao em nome da pessoa representante do 
de Cabo Verde para propositos de implement~cao do 

WARD, conjunLamente eorn uma assinatura exemplar .de cada 

b) l~a declaracao confirmando que o Conselho Coo~denador 
do Projecto WARD tenha sido designado. juntamente com os nomes 
das pessoas que i nteqram o Conse 1 ho e bem ass im o 'nome do 
respectivo Presidente. 

e) Urna declaraeao confirmando que uma canta especial foi 
aberta. conjuntamente com o numero de conta, para deposito das 
rece itas do PL 400 que serao usadas relo INIA para suportar os 
compromissos de formacao e de investiqacao do Projecto WARD. 

C. Convenios 

O Donatario recomenda que: 

(1) Os individuos formados no quadro do Projecto WARD 
tornar-se-ao membros dos quadros do INIA ou da DGCSFER apos a 
conclusao da formacao. a nao ser que a qualidade do seu trabalho 
se mostre insatisfalorio. 

i , ' 

fL 

a. Fonte e Od.gel~l da Aquisicao de Equipamentos/Mercadorias, 
Nacionalidade de Servicos 

Os equipamentos e mercadorias financiados pela USAID no quadro do I 

Projecto terao as suas fontes e origem nos paises do Codigo 
Geografico 9'35 da AID, a Ilao ser que haja um acordo escrito da 
AID prevendo o contrario. Contudo, todos os veiculos adquiridos 
no quadro do projecto ter.30 a SlIô fonte e origem nos Estados 
Unidos. A excepcao do transporte maritimo, as pecas 
sobresselentes p acessorios de equipamentos ou servicos terao de 
sel- adquiridos nos paises incluidos no Codigo Geografico 935 da 
AID assim crnno a nacionalidade, a nao ser que a AID tenha 
i:lcordado o contrar i o. Tn:tnsport es mar i t imos f i nane i ados pe I a AID [ 
no Quadro do Projecto tera que ser feito sqmente em barcos de 
paises incluidos no Cc.digo Gef1qrFtfic() 935. a nao ser que a AID de 
o seu ,)cordo em cnI1Ll'-'-Jl-j n por (~!~"('r.l to. 

b. Conei i coes r'l'ecedentes 

(1) Primeiro Desembolso. Antes de qualquer desembolso 
ou entrega pela ]\J[J d.~t documenL3C,)o. de conformidade com o qual o 
desembolso sera feito, o donatarlo fornecera ao AID, salvo 
jndicacao em contrarjo por eSCl~jto, em forma de substancia 
satisfatoria, o seguinte: 

a) 
Governo 
Projecto 
pessoa. 

Uma declaracao em nome da pessoa representante do 
de Cabo Verde para propositos de implement~cao do 

WARD, conjunLamente com uma assinatura exemplar .de cada 

b) l~a declaracao confirmando que o Conselho Coo~denador 
do Projecto WARD tenha sido designado. juntamente com os nomes 
das pessoas que i nteqram o Canse 1110 e bem ass im o 'nome do 
respectivo Presidente. 

c) Uma declaracao confirmando que uma conta especial foi 
aberta. conjuntamente com o numero de conta, para deposito das 
receitas do PL 400 que serao usadas relo INIA para suportar os 
compromissos de formacao e de investiqacao do Projecto WARD. 

C. Convenios 

O Donatario recomenda que: 

(1) Os individuos formados no quadro do Projecto WARD 
tornar-se-ao membros dos quadros do INIA ou da DGCSFER apos a 
conclusao da formacao. a nao ser que a qualidade do seu trabalho 
se mostre insatisfalorio. 

i , ' 

fL 



(2) Os edificios do Ministerio de Desenvolvimento Rural e 
Pescas construidos no quadro do projecto (WDP) manterao ate a 
presente data um inverltario dos registos. recibo de documentos. 
uso e despesas dos equipamentos financiados pela AID. 

(3) O Ministerio do Desenvolvimento Rural e Pescas 
assegurara que todos os equipmentos e bens adquiridos no. quadro 
do Projecto de Investigacao Agricola (FCR) e de Desenvolvimento 
de Bacias Hidrograficas (WDP) ficarao disponiveis para o'pessoal 
re erutado para implementar o projecto WARD. 

(4) Os fundos concedidos por doacao. os bens ou 5ervicos 
financiados no quadro das doacoes nao poderao ser usado~ para a 
compra. aplicacao. transporte ou armazenamento de pesticidas que 
nao tenham sido aprovados pela Agencia de proteccao do Meio 
Ambiente para o fim particular para o qual terao que ser usados. 

(5) O Ministerio do Desenvolvimento Rural e Pescas e a 
administracao do projecto esforcar-se-ao para melhor acompanhar. 
avaliar. e mitigar quaisquer impactos adversos sobre o ambiente 
que resultam das actividades do Projecto. 

Assinado por John W. Jones 

Na qualidade do representante da AID 
Cabo Verde 
__________ ~9/.30/91 

Espacos como mostrado no Memorandum de Accao 

(2) Os edifícios do Ministerio de Desenvolvimento Rural e 
Pescas construidos no quadro do projecto (WDP) manterao ate a 
presente data um inverltario dos registos. recibo de documentos. 
uso e despesas dos equipamentos financiados pela AID. 

(3) O Ministerio do Desenvolvimento Rural e Pescas 
assegurara que todos os equipmentos e bens adquiridos no. quadro 
do Projecto de Investigacao Agricola (FCR) e de Desenvolvimento 
de Bacias Hidrograficas (WDP) ficarao disponiveis para o'pessoal 
recrutado para implementar o projecto WARD. 

(4) Os fundos concedidos por doaeao. os bens ou 5ervicos 
financiados no quadro das doacoes nao poderao ser usado~ para a 
compra. aplicacao. transporte ou armazenamento de pesticidas que 
nao tenham sido aprovados pela Agencia de proteccao do Meio 
Ambiente para o fim particular para o qual terao que ser usados. 

(5) O Ministerio do Desenvolvimento Rural e Pescas e a 
administracao do projecto esforear-se-ao para melhor acompanhar. 
avaliar. e mitigar quaisquer impactos adversos sobre o ambiente 
que resultam das actividades do Projecto. 

Assinado por John W. Jones 

Na qualidade do representante da AID 
Cabo Verde 
__________ ~9/.30/91 

Espacos como mostrado no Memorandum de Aecao 
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AID 

CBWT 

CDP 

DeSEA 

DGCSFER 

DGER 

DGFA 

DGP 

D:3F 

EMPA 

EOPS 

FAO 

FAP 

FCRP 

F:3R & E 

GEP 

GIS 

GOCV 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

Agencia Internacional para o Desenvolvimento 

Frentes de Trabalho Comunitario 

Centro de Desnvolvimento da Pecuaria 

Departamento de Ciencias Sociais e Economia Agraria 

Direccao Geral De Conservacao do Solo Florestas e 
Engenharia Rural 

Direccao Geyal de Extensao Rural 

Direccao Geral de Fomento Aorario 

Direccao Geral da Pecuaria 

Direccao dos Servicos Florestais 

Empresa Publica ele Abastecimento 

Pim da Situacao Juridica do Projecto 

Organizacao das Nacoes Unidas para Agricultura e 
Desenvolvimento 

Empresa de Fomento Agro-pecuario 

Projecto de InvesLiqacao Agricola 

Sistema de Investigacao e Analise das Exploracoes , 
Agricolas 

Gabinete ele Esludos e Planeamento 

Sjs~tema Geografico Internacional 

Governo de Cabo Verde 
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EMPA 
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FAO 

FAP 
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F:3R & E 

GEP 

GIS 

GOCV 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

Agencia Internacional para o Desenvolvimento 

Frentes de Trabalho Comunitario 

Centro de Desnvolvimento da recuaria 

Departamento de Ciencias Sociais e Economia Agraria 

Direccao Geral De Conservacao do Solo Florestas e 
Engenharia Rural 

Direccao Geral de Extensao Rural 

Direccao Geral de Fomento Aarario 

Direccao Geral da recuaria 

Direccao dos Servicos Florestais 

Empresa Publica ele Abastecimento 

Fim da Situacao Juridica do Projecto 

Organizacao das Nacoes Unidas para Agricultura e 
Desenvolvimento 

Empresa de Fomento Agro-pecuario 

Projecto de InvesLiqacao Agricola 

Sistema de Investigacao e Analise das Exploracoes , 
Agricolas 

Gabinete ele Esludos e Planeamento 

Sjs~tema Geografico Internacional 

Governo de Cabo Verde 
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MIS 

NGO 

PACD 

Pl~ICV 

PlD 

PL 480 
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pp 
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Gabinete de Reforma Agraria 

Fundo Internacional par a Agricultura e Desenvolvimento 

In'stituto Nacional de Cooperativas 

Taxa Interna de Receitas 

Servico Internacional para a Investigacao Agricola 
Nacional 

Zona de Coverqencia lnter-tropical 

Junta dos Recurssos Hídricos 

Duracao do Projecto 
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PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE BACIAS HIDROGRAFICAS E 
INVESTIGACAO APLICADA 

SUMARIO EXECUTIVO 

A. ponat~rio - Governo de Cabo Verde (GOCV) 

B. ~genciª-I!!!~:!I!~I}tC!gºJ::_ª - Ministerio do Desenvolvimento 
Rural e Pescas (MDRPI 

D. 

USG - Assistencia ao Desenvolvimento 

/:r~ 

Assistencia Tecnica 
Formacao 
Equipamentos e Acessorios 
Despesas Operacionais 
Avaliacao Externa e Auditoria 
Adminjstracao do Projecto 
Imprevisto 

:' GOCV +- PL 48U 

Pagamento de Frentes de 
Trabalho 
Formacao in loco ---_._----. .,-_ .. --
Custos locais ligados ao 
Projecto 

Contribuicao do GOCV 

Financiamento Total (LOP) 

4,822.00 
1,244,00 
L015,00 
389,000 
375,000 
305,000 
850.000 

7.248,000 
245,000 

750,000 

$9,000,000 

$8,443,000 

$1.400.000 

$18,843,000 

Outubro, 1991 - Setembro, 1998 

PACD 30 de Setembro. 1993 

E. Ob j e c t i os _.~Pr<~lLQej.t 9_ê 

Os objectivos de assistencia tecnica dos E.v.Ano quadro do 
WARD e de aumentar a producao agricola sustentada em Cabo Verde 
e. concomitantemente, aumentar as receitas dos produtoies. A 
producao agricola compreende areas regadas e de sequeiro. 
forragens. pecuaria e florestacao/produtos agro-florestais~ 

\~ 
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Os objectivos especificos do projecto sao: 

1. Reforcar a capacidade da Direccao Geral de Conservacao do 
Solo. Floresta e Engenharia Rural e seu instituto sucessor na 
continuacaodas actividades de conservacao do solo e agua com 
mais enfase na produtividade agricola. 

2. Reforcar a capacirlade do Instituto Nacional de Investigacao 
Agraria e seu sucessor para a investigacao nas areas de cultura. 
sistemas culturais/gestao de ag~la e avaliacao/acompanhamento. 

3. Reforcar a articulacao entre as instituicoes governamentais em 
areas de recursos naturais e agricultura acima referidas. 

o WARD prestara assistencia tecnica em tres areas 
principais: conservacao do solo e agua. investigacao agricola. 
extensao e florestacao. e agro-florestacao. Todas estas areas sao 
importantes para uma producao agricola auto-sustentada em Cabo 
Verde. Actividades multi-disciplinares de planeamento. 
investigacao e desenvolvimento serao levadas a cabo na Bacia 
llidrografica de Ribeira Seca. para testar as tecnologias e 
metodologias extrapolaveis. O aumento de produtividade agricola 
sera enfatizada atraves de: 1) aperfeicoamento das medidas de 
conservacao do solo e agua nos terrenos de cultura. 2) sistemas 
culturais e gestao de agua usando uma metodologia de ens~ios de 
adaptacao em terrenos de cultura. 3) e melhoramento dos metodos 
de consociacao de arvores. arbustos e patagens nos sistema~ agro
florestais e silvo-pastoris. As actividades do WARD estenderao 
tambem a outras bacias hidrograficas de Santiago e restantes 
ilhas atraves de assistencia tecnica a instituicoes (fotmacao. 
assistencia tecnica e importacao de equipamentos). 

As actividades de conservacao do solo e agua serao báseadas 
em projectos e aplicacao de sistemas de uso de terras que 
preservam ou me I horam a fer~ i I idade",,: I "~ ",Jl capac idade de retencao 
dos so 1 os para a agua. Prat 1 cas &1' 'Eur_~_~j's que reduzem perdas de 
solo. tais como sebes vivas---em sistemas agro-florestais. 
afolhamentos e cultura em curvas de nivel serao incentivadas. 
Construcoes de pequenos diques em tributarios e linhas de agua 
principais. acumularao e aumentarao a profundidade dos sedimentos 
retidos e armazenarao alguma agua. Irrigacao em pequena escala 
sera desenvolvida para propositos de demonstracao construindo 
dispositivos de diversao. pocos. canais de rega e outras 
estruturas na bacia hidrografica selecionada. 

O WARD continuara a suportar as actividades de florestacao 
plantando mais tres milhoes de arvores em 12 bacias 
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hidrograficas. As actividades de florestacao serao fomentadas 
integrnndo a invesligacuo aplicada com novas especies de arvores. 
arbustos e pastagens para utilizacao em fabo Verde. A agro-
f lorestacao. a producl1o de frutos. e o d~vol vimento da si 1 vo--X 
pastoricia serao fomentadas alraves do apoio ao desenvolvimento 
de tecnologias nestas areas. trabalhando com o pessoal de 
extensao para assegurar a participacao dos agricultores. e 
conduzindo estudos no uso dos produtos florestais e alternativas 
de oportunidades de mercado. 

As actividades do WARD em conservacao do solo e agua e 
floresta serao complementadas por aceoes de investigacao 'levadas 
a cabo pe lo INIA. Estudo das t.ecn i cas cu I tura is no ,terreno 
relativos a culturas regadas e de sequeiro. praticas de gestao de 
agua. e variedades adaptadas. visarao aumentar a producbividade 
por unidade de area cultivada. A capacidade de acompanhamento e 
avaliacao sera desenvolvida tendo em vista a quantificdcao dos 
impactos das actividades orientadas para a melhoria da producao 
agricola sustentada. Finalmente. a articulacao inves~igacao
extensao sera aperfeicoada atraves de cursos de formacao para 
aIJentes de extensao e envo I vendo-os plenamente no proce'sso de 
transferencia de tecnologias e nas actividades de investigacao. 

I' O projecto sera implementadopelét a . combinacao daI,? 
,Iorganizacao privada dos voluntarios (PVO) e/ou por uma 
Universidade no quadro de um acordo de cooperacao. Um PVO sera 
tambem engajado no projecto atraves da administracao do programa 
PL 480. Titulo II e, possivelmente, os servicos de extensao. O 
papel dum PVO(s) no projecto sera posteriormente definido. logo 
que as propostas do Titulo II tenham sido recebidas e revistas 
pelo OAR de Cabo Verde, o GOCV, e REDSO/WCA. 

G. Antecedentes 

O projecto WARD representa uma sintese da estrategia de 
desenvolvimento da USAID iniciada no ambito dos dois projectos de 
assistencia tecnicn - o Projecto de Investigacao Agricola e o 
Projecto de Desenvolvimento das Bacias Ilidrograficas. O WARD 
representa uma grande viragem na evolucao dos projectos de 
assistencia tecnica Am Cabo Verde. O projecto reconhece que a 
producao agrlcola esta intimamente ligada e dependente da gestao 
dos recursos naturais e que a viabilidade do sector agricola nao 
pode ser obtida sem a concorrencia de outros factores. O WARD 
propoe que os resultados positivos obtidos dos projectos 
anteriores sejam utilizado~ para melhorar a producao agricola de 
uma forma ecologicamente sa e numa base auto-sustentada. O WARD 
incorpora as actividartes de extensao directamente nas actividades 
da bacia hidrografica piloto e prestara apoio institucional a um 
nivel mais global atraves da formacao de tecnicos. que servirao 
as necessidades de investiqacao e de extensao de Cabo Verde. 
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Consorcio: 

A longo prazo 

Especialista de Bacias Hi.drograficas/Chefe 
de equipa 
Agronamo. Especialista de Bacia 
Hidrografica 
Pedologista 

A curto prazo 

Perioc1ico 
Regular 

USAID: 

Administrador do Projecto 

I. Sumario Tecnico de Resultados ._---------_ .. _---_._.~-_._ .. _. __ .. _--

6.5 pessoas/ano 

5.5 pessoas/ano 
2.0 pessoas/ano 

60 pessoas/mes 
29 pessoas/mes 

7.0 pessoas/ano 

As actividades para conservar o solo e agua em Cabo Verde 
datam desde a independencia. Muitas destas actividades centram-se 
na criacao de intra-estruturas de controlo de erosao e 
reflorestacao que continuam a ser executadas e financiadas pela a 
USAID. Apesar destes esforcos a erosao do solo continua a um 

'; nivel tal que poe em risco a agricultura auto-sustentada. Para II) 

F evi tal" esta tendencia o WARD encorajara 2.EL... assistencia aos I! 
agricultores na implemenlacao de praticas culturais adequadas: 
terracos ew curvas de ni ve 1. agro-f 1 oresI-ácao. a fo 1 hamento. 
aperfeicoamento das densidades de sementeira. etc. Atraves da EOP 
espera-se a participacao dos agricultores nos tratamentos dos 
terrenos das encostas usados na agricultura na Bacia Hidrografica 
da Ribeira Seca. e numa quantidade de terras significante nas 
outras b.3.cias. 

As actividades de conservacao do solo e agua em Cabo Verde 
tem consistido na construcao duma variedade de pequenas e grandes 
estruturas para reduzir o escoamento superficial e reter 
sedimentos. Tendo em conta as estruturas ja construidas e a 
discutivel eficacia de algumas. WARD reduzira gradualmente a 
construcao de novas estruturas. Algumas estruturas importalltes e 
em perigo de serem destruidas serao sobre-elevadas e 
reconstruidas. 
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o WARD desenvolvera obras apropriadas 
de aducao de agua para terras potencialmente 
os agricultores no desenvolvimento de nove 
regadas na bacia hidyoqrôficd plloto. 

de diversao e canais 
irrigaveis e apoiara 
hectares de terras 

Nos sectores florestais e silvo-pastoris, o projecto WARD 
continuara a desenvolver as actividades que foram bem sucedidas 

~ no passado para apoiar a DGCSFER. O WARD iniciara tambem novas 
actividades visi1ndo a estabilidade das encostas e ao aumento da 
producao agricola. As actividades especificas do WARD nti sector 
florest,3.1 sao as segll'i ntps : 

Cont i nua~5-i1po i ar a D(~CSFER na produc'ao e pi antacao de 
3,000,000 aarvores e na inteqracao de metodologias de planeamento 
nd Direcc,3.o dos Servlcos Florestais. 

A investiqi1cao floresti1l. agro--florestal e silvo-
pastoril procurando llovas especies de arvores, arbustos e 
pastagens e sistemas agro-floresti1is. e agro-silvo-pastoris 
socialmente aceitaveis. 

'x . ( agro-florestais, frutícolas e 
s:i lvo-pastoris recolTe/leIo ao pessoal de extensao para obter apoio 
e cooperacac' dos agr i <"1] 1 tores. 

Desenvolver t.Br-enoloqias 

Fomelltar actividades privadas no sector agro-florestal 
atraves do estudo das potencialidades para a producao de sementes 
de essencias florestais pelo sector privado. plantacao de 
arvores, colheita e comercializacao de produtos florestais, 
producao de materIais florestais e/ou venda de produtos 
secundarios das arvores. 

o projecto WARD apoiara a continuac&o do desenvolvimento 
institucional do INIA em varias arpas: metodologia de 
investígacao nos ten'PIlOf3 aqricolas. sistemas cul turais e estudos 
sobre a gestao de agua. acompanhamento. avaliacao e gestao de 
investiqacao. A assistpflcia ao INIA no passado consistiu na 
criacao-de alicerces para o apoio continuado naquelas are~s. Uma 
maior multi-discipljn~ridarle. metodologias de investigacao, 
permitira. contudo uma maior articulacao investigacao/extensao e 
aumento de meios de producao no processo de jnvestigacao. ' 

o projecto WARD assistira o INIA na criacao de condicoes 
para o aumento da sua capacidade de conduzir invesEigacao 
aplicada de sistemas culturais atraves de actividades de 
investigacao na hacia hidrografica piloto. no planeamento de 
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actividades de fornhlcao ~ curto e a longo prazo. e assistencia 
tecnica. As actividades especific~s do WARD na investigacao de 
sistemas cul1:ur~is ar:) 1011',,10 da vida do projecto (LOP) devera 
incidir nas seguintes areas: investigacao sobre a gestao de agua 
(gestao de rega. eficiencia no uso da agua. resposta a aplicacao 
de fertilizantes e aqua. captacao de agua. rega gota-a-gota), 
investignca() de sist.emas culturais. cultura em curvas de nivel. 
(cart i nas de abr lC10 cnm sebes vi vas . a fI oramento . ter-racos. 
etc.). e variedades melhoradas. (raizes. tuberculoso pastagens. 
controlo de erusao com especies vegetais apropriados e rega de 
hot'ticulas. 

A capncidada do lNIA devera ser desenvolvida para 
acompanhar e avaliar os impactos das actividades que visem 
aumentar a proclucilO ilcrri co la numa bi'lse .:lut 0--8US tf>ntacla i nc 1 11 indo 
a (Jestao dos reC1Ir:=;08 dos terTellos nao cuI tivados _ Cabo Verde 
deDara com lima qranJe necessidade em aumentar a sua capacidade de 
medir e analisar a afie'ianela dos seus programas de conservacao e 
i nvest igacao. Sem est i) c,lpac j rliJde. os p I anos fu turos poderno ser 
baseados em hipoteses discutíveis que risquem desperdiCar os 
escassos rpcursos. 

Uma percentaCfem modesta de assistencia tecnica e formacao 
devera ser prestada atraves de tenJas especificas de administracao 
e qest.ao de arlminisl:racao incluindo propostas escritas definicao 
das prioridades de invAstiuacao. banco de dados e administracao. 

Financeiro _._. -_._ .. - --- ---- ." .. __ .. _-"_.-+-

Admite-se que os beneficias do projecto WARD ultrapas'sem os 
custos (assistencia. contribuicao do GOCV e PL 480) em ce~ca de 
tres vezes. A tendencia dos beneficios sera positivo se o valor 
do tempo em dinh~iro for tomado em consideracao; a taxa interna 
de receitas (IRR) estara cima de 1096. Os beneficios do prpjecto 
visam todo o pais embora os beneficias mais directos sejam os da 
bacia hidrografica piloto. Os benefícios serao provenien"tes do 
i3.Umento de rend iment os das al-eas i rr igadas e de seque iro, do 
aumento da producac. pecuaria. do valor da lenha proveniente de 
actividades flore:=;tais do WARIJ. e do aumento das areas irri~adas. 
Adm i tp--se t.3Jlbem que ()~.:; br->ne f i c i os c()nt j !lua n:lO ii iiumentar dura.nt.e 
varios anos apos a conclusao do projecto. Os custos dos projectos 
antecedents nao foram tomados em consideracao para esta analise. 

o projecto WARD henefpciara directamente das construcoes 
executadas pelos projectos ant.ecessores. WDP e FCRP (655 0013 e 
655 0011). Foram identificrdas deficiencias na formacao tecnica e 

~ nas i n fraestrUl~as clurante\t ava 1 i acao con junt.a dos do i s pro jectos 
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em Fevereiro de 1990.Estas deficiencias deverao ser superadas 
pelo WARD em termos de form,:tcF:\o. assistencia tecnica e os 
equipamentos mais convenientes. 

o Governo de Ca b(, Verde esta estl-uturando ,'iS act i vidades de 
desenvolvimento rural em institutos semi- autonomos. A 
reestruturacao pode requerer alguns ajustamentos na implantacao 
do WARD como esta consignado no corpo do relatorio. 

, 
Um PVO dos Estados Unidos submeteu uma proposta pluri-anual 

de conversao em moeda de um PL 480 que estara estreitamente 
inter-relacionado com o WARD. A maioria dos fundos locais gerados 
pelo programa sera depositado numa conta especial para 1) 
continuacao da conservacao e construcao das infraestruturas de 
conseravcao do solo e agua e florestacao. e 2) financiar-custos 
locais para levar a cabo actividades de formacao e investigacao 
no quadro do WARD. O programa visa reduzir a dependen~ia dos 
cabo-verdianos das frentes de trabalhos publicas suportados por 
doadores. limitando o PL 480 a financiar as actividades mais 
prioritarias na area de conservacao do solo e agua. 

As condicoes precedentes pressupoem uma declaracao 
designando a pessoa responsavel da parte de Cabo Verde com 
assinatura confirmando a nomeacao do Conselho Coordenador do WARD 
assim como a criacao dwna conta especial para actividades de CSA. 
formacao e investigacan agricola. 

Alem dos convenios padroes. o Projecto de Acordo de Dom 
incluira convenios especiais respeitantes a continuidade do 
pessoa I do GOCV fClrmadn no quadro do WAHD. reg ist o de l'ec i bos. e 
disposicao dos equipumentos e beIls financiados pela AID. reducao 
do uso de pesticidas e acompanhamento dos impactos ambientais, 
Ver Seccao V do Documento do Projecto. 
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l. OS ANTECEDENTES E O RAZOAVEL DO PROJECTO 

A. Localizacao 

O arquipelago de Cabo Verde e constituido por dez i'lhas e 
cinco ilheus,e esta localizado aproximadamente a 650 quilometros 
da costa ocidental do Senegal e a 1,400 quilometros do s~l das 
ilhas Canarias. As dez ilhas sao divididas em dois grupos: as 
ilhas do grupo Barlavento ou ilhas do lado do vento (Santo Antao, 
Saú Vicente. Santa Luzia. Sao Nicolau Sal e Boavista, e alguns 
ilheus) e as ilhas de Sotavento ou ilhas do lado oposto ao vento 
(Maio, Santiago, Fogo, Brava, e varios ilheus). Conjuntamente 
ocupam uma area aproximada de 1, 522 milhas quadradas ( 4.033 
km~) - uma area semelhante a de Rhode Island. 

Cabo Verde esta condicionado por uma serie de factores 
fisicos e climaticos que dificultam o seu desenvolvimento 
economico. Em primeiro lugar podem-se destacar as limitacoes 
relacionadas com o desenvolvimento de uma agricultura auto
sustentada: regime e quantidades de precipitacao muito variaveis; 
e falta de trabalhos sasonais. 

Os condicionamentos climaticos que dificultam a agricultura 
de sequeiro sao talvez os maiores factores limitantes ao 
desenvolvimento das ilhas. O clima da ilha de Santiago, a ilha 
onde o WARD sera implementado, e controlado pelos mesmos sistemas 
meteorologicos da zona Sudano-Saheliana da Africa Ocidental 
zona de convergencia intertropical (ITCZ). O ITZC e marcada por 
estagnacao periodica da alta pressao atlantica sub-tropical. 
Centrada em Cabo Verde. esta causa as secas periodicas que podem 
durar varios anos. O ITZC move em direccao ao norte partindo da 
Africa equatorial em Abril/Maio, com o apogeu da sua deslocacao 
para o norte nos fins de Agosto. Por conseguinte. as isoietas sao 
geralmente orientadas de este para o oeste ficando Cabo Verde. 
situado aproximadamente a latitude de 17 graus. no limite norte 
do ITZC num regime geralmente de baixa pluviosidade. Alem disso. 
o efeito orografico desempenha um papel de primordial importancia 
nas precipitacoes medias resultando. como consequencia, uma alta 
variacao de precipitacao espacial. temporal e altitudinal. Em 
Santiago, a precipitacao media varia de 200 mm ou menos nas zonas 
costeiras e planas a 900 mm nas de altas elevacoes. As chuvas 
geralmente ocorrem de Julho a Outubro e sao de caracter 
torrencial. 

Mais de 75% da populacao agraria cabo-verdiana dedica-se a 
agricultura de sequeiro do milho e feijao. Os rendimentos. 
contudo. sao baixos devido ao baixo teor de humidade e de 
fertilizantes, alta elevacao de temperaturas durante a epoca 
pluviosa, e praticas culturais inadequadas que provocam altas 

~ taxas de evapotranspiracao e perda de de solos. 
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Outros factores limitam tambem o potencial produtivo e 
competitivo de Cabo Verde. O seu isolamento dos mercados mundiais 
e dos vizinhos parceiros comerciais, combinado com os custos de 
transporte dos productos de importacao e exportacao, coloca Cabo 
Verde numa situacao de desvantagem em termos de mercado. A sua 
natureza insular, com o aeroporto internacional na ilha do.Sal, o 
seu maior porto na ilha de Sao Vicente e a capital e sede do 
Governo na ilha de Santiago, complicam ainda mais a situacao. As 
receitas em divisas provem, em primeiro lugar de impostos e 
servicos prestados pelo aeroporto e remessas de emigrantes. 

Ao ajudar Cabo Verde no desenvolvimento de uma economia 
viavel, os constrangimentos na producao agricola devem ser 
superados. Maior prioridade deve ser dada a producao de recursos 
numa base auto-sustentado afim de melhorar as condicoes de 
seguranca alimentar, aumentar as potencialidades de exportacao 
dos productos agricolas, e assegurar melhores condicoes de vida 
para os cabo-verdianos. 

, B. Panorama Gera I do WARD 

o Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrograficas e 
Pesquisa Aplicada (WARD) representa uma sintese logica dos 
esforcos bem sucedidos que foram consentidos no passado do 
OAR/Cabo Verde para melhorar a gestao dos recursos naturais e a 
produtividade agricola. Baseia-se nos conhecimentos adquiridos e 
licoes aprendidas nos dois projectos anteriores concluidos: o 
Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrograficas (WDP, 655-
0013) e o Projecto de Investigacao Agricola (FCRP, 655-0011). O 
WARD continurara a dar assistencia na are a do desenvolvimento de 
recursos naturais e de conservacao atraves de abastecimen~o e 
programacao de resultados de venda de alguns productos de ~,PL / 
480 Titulo II pluri-anual administrado por um PVO. . 

O projecto WARD representa uma importante viragem na 
evolucao dos projectos de assistencia tecnica da USAID em Cabo 
Vecde. Reconhece explicitamente que a producao agricola esta 
intimamente ligada e dependente de uma gestao eficiente dos 
recursos naturais e que a sustentabilidade do sector agricola e 
impossivel de uma forma isolada. O WARD propoe ir mais longe para 
melhorar o potencial agricola afim de aumentar a produtividade 
auto-sustentada. 

O WARD contribuira para a estabi I izacao do meio ambi,ente e 
da producao agricola em Cabo Verde atraves: 

do fornecimento de recursos financeiros e assiste~cia 
tecnica (TA) para reabilitar as estruturas de 
conservacao do solo e agua que, atraves <!ª" ma conc'epcao 
do projecto ou pobre manutencao, correm o perigo qe 
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ficarem destruidas. 

da construcao de novas estruturas de conservacao do solo 
e agua nos casos em que a sua construcao desempenha um 

~papel~rimordial importancia para a bacia hidrografica. 

--J.,da d'i~UIgaCaojo papel do principio do tratamento 
vegetativo no desenvolvimento das bacas hidrograficas; 

da prestacao de assistencia tecnica ao Instituto 
Nacional de Investigacao Agraria (INIA) nas areas de: 
investigacao nos terrenos de cultura; melhoramento de 
culturas, pecuaria, e sistemas agroflorestais; gestao de 
agua; acompanhamento/avaliacao; e, 

, 

"7 de ~~_"".m~Üho.['.ªrjarticulacao entr~. investigacao-extensao. 
-" !~ ~, . 

Os trabalhos publicos das frentes fgm.alta inytensidade de 
mao de obra continuarao a ser financiados para desenvolver 
actividades de conservacao do solo e agua. As actividades de 
florestacao continuarao mas maior enfase sera dado aos sistemas 
agro-florestais e silvo-pastoris. 

A bacia hidrografica seleccionada sera utiliza/da para ~ 
experimentacao, demonstracao e acompanhamento de projectos que 
intervem na conservacao dos recursos naturais e para o estudo da 
relacao entre investigacao agricola e a proteccao dos recursos 
naturais. Acentuando estas actividades na bacia hidrografica 
piloto criar-se-a uma oportunidade de acompanhar e avaliar de 
perto as intervencoes desenvolvidads e testadas durante o 
projecto. Contudo, algumas actividades, tais como plantadao de 
arvores, arbustos e pastagens bem assim a manutencao de 
estruturas continuarao nas outras bacias hidrograficas. 

O WARD continuara a trabalhar com o INIA para o melho~amento 
de especies vegetais e actividades de pecuaria (com enfase na 
gestao do solo e agua), identificar variedades culturais e de 
forragens mais adaptadas ao clima das ilh~ promovendo 
transferencia das tecnologias mais eficientes. E notorio os 
avancos significativos feitos pelo INIA e pela Direccao Geral de 
Extensao Rural no que se refere aos testes de variedades 
melhoradas e de praticas culturais nos terrenos de agricultores. 
O WARD trabalhara tambem com o objectivo de melhorar a eficiencia 
da gestao dos solos e eficiencia no uso da agua nas condicoes de 
regadio e de agricultura de sequeiro. 

O projecto reforcara a capacidade do INIA em acompanhar e 
avaliar as intervencoes de proteccao dos recursos naturais na 
area de conservacao do solo e agua, producao agricola, e na das 
condicoes de vida e do bem estar das populacoes caboverdianas. 



DOCUMENTO DO PROJECTO WARD PAGINA 4 

No que respeita a transferencia de tecnologias. o projecto 
WARD formara agentes de extensao rural para trabalhar na area da 
bacia hidrografica piloto. Estes agentes participarao nos ensaios 
de campo. promoverao a transferencia dos resultados de 
investigacao ao nivel dos agricultores. ajudarao no 
acompanhamento e avaliacao dos trabalhos rurais. divulgarao as 
tecnologias abs agricultores na area do projecto e assistira as 
comunidades na auto-ajuda atraves de micro-projectos relacionados 
com a conservacao do solo e agua e producao agricola. 

C. Licoes Aprendidas Com Os Projectos Anteriores da USAID 

A elaboracao do Projecto WARD baseiou-se na experiencia do 
OARllCabo Verde adquirida dos dois projectos anteriores: Prbjecto 
de Investigacao Agricola (655-0011) e Projecto de Desenvolv~mento 
de bacias hidrograficas (655-0013). 

o Projecto de Investigacao Agricola foi autorizado em ~gosto 
de 1982, com uma impoptancia para a duracao do projecto (LOP) de 
$4,688.000. O PACD e 30 de Agosto de 1992. Os Objectivos do 
Projecto e de "assistir o Governo de Cabo Verde, Ministerio do 
Desenvolvimento Rural e Pescas na criacao de capacida4es e 
competencias para desenvolver e implementar a investlgacao 
agricola adaptativa no INIA - Instituto Nacional de Investigacao 
Agraria. No quadro do projecto, a assistencia tecnica tem sido 
for'necdido ao INIA atraves de uma universidade Titulo XII. Alem 
disso. o projecto financiou 9 MSC e 2 Ph.D. nas varias 
disciplinas de agricultura. No quadro do projecto foram 
construidos um centro administrativo e de gestao, um laboratorio 
de solos, um laboratorio de fisiologia de plantas, um laboratorio 
de proteccao de plantas, um laboratorio de agronomia de campo, 
uma. bibl ioteca e quatro casas. O projecto tambem forneceu niveis 
significativos de equipamentos e materiais. 

Com o apoio do projecto o INIA testou e divulgou 
variedades vegetais melhoradas. Estas compreenderam: (1) 
variedades de tomate resistentes a doencas; (2) variedades de 
batata doce resistentes a doencas e com rendimentos de 50 vezes 
superiores a variedade local; (3) couves e alfaces adaptados aos 
climas quentes que tem um grande potencial de desenvolvimento 
durante a epoca de crescimento. O INIA esta tambem a conduzir 
investigacoes com a purgueira que produz um fruto utilizado no 
mercado para a producao de combustivel e sabao, e cafe. (Cafe e 
resistente a ferrugem em Cabo Verde e por isso, existem 
possibilidades potenciais para exportar a semente do cafe). Alem 
disso, os investigadores e consultores do INIA tem tambem 
trabalhado em varias areas, tais como. rega gota-a-gota, controlo 
biologico do gafanhoto. e analise da politica alimentar em Cabo 
Verde. 
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o Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrograficas foi 
originalmente autorizado em Junh~ de 1984, com um LOP autorizado 
de $7,611,000. A corrente PACD e de 31 de Dezembro de 1991. Os 
objectivos do projecto e de "proteger e desenvolver os recursos 
em solo e agua nas bacias hidrograficas do projecto e por 
conseguinte, assistir na reducao das causas subjacentes das 
carencias alimentares em Cabo Verde". No quadro do projecto, a 
DGCSAFER recebeu a assistencia tecnica de uma empresa consultora 
dos Estados Unidos assim como a assistencia tecnica na manutencao 
de equipamentos e formacao tecnica. Em 1990. altura da avaliacao, 
o projecto tinha completado aproximadamente cerca de 12,500 
estruturas. incluindo banquetas, muretes. diques de correccao 
torrencil. espigoes, diques de captacao e reservatorios. Alem 
disso, mais de 4,000,000 de arvores foram plantadas e 286.000 
homens/dia foram empregados. Estes projectos foram avaliados 
conjuntamente em 1990. A avaliacao concluiu que estas actividades 
foram "bem projectados, competentemente administrados; e 
eficientemente assistido pelos conselheiros tecnicos do 
projecto." Os meios do projecto em pessoal. equipamentos e 
formacao foram fornecidos muito aproximadamente de acordo com o 
plano de actividades. A equipa de avaliacao do Projecto de 
Investigacao Agricola concluiu que o programa de formacao 
produziu quadros investigadores com grandes potencialidades. O 
plano de investigacao do INIA, a capacidade estrategica e 

xadministrativa foram 'onsideradas boa pela equipa, embora 
fraquezas no que respeita a analises e na disseminacao de 
resultados continuem a perdurar. A avaliacao notou que. embora os 
produtos de investigacao tenham comecado a dar os seus frutos. 
demonstracoes e experiencias de campo ainda sao limitadas em 
numero. De acordo com a avaliacao o "INIA e a unica instituicao 
onde se possa InICIar a desenvolver aplicacoes de investigacao 
com utilidade directa na conservacao e agricultura". Ao mesmo 
tempo. ainda que reconhecendo qualidade das realizacoes fisicas 
do Projecto de Desenvolvimento das Bacias Hidrograficas. a equipa 
tece consideracoes sobre a durabilidade e manutencao das 
infraestruturas criadas e a necessidde de levar a cabo planos de 
desenvolvimento integrado de bacias hidrograficas. (Desde a 
avaliacao. planos de desenvolvimento por fases foram ja 
completadas para a maioria dos projectos de bacias 
hidrc:>graficas). 

Em suma. a equipa de avaliacao concluiu que, " ambos os 
~ projectos ati~iram em grande parte os seus objectivos. O INIA. 

embora esteja ainda na fase inicial do seu desenvolvimento a 
longo prazo, encontra-se num caminho certo de crescimento' que 

\ -\ amadurecera e ~lerara com o regresso dos formados e com o 
alargamento e melhoramento dos seus programas de investigaéao e 
estrategias .... A experiencia do WDP demonstra a viabilidade da 
proteccao dos recursos naturais das bacias hidrograficas. D9 
mesmo modo. a capacidade do INIA em produzir resultad~s ~ '\' 
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sustentavel. Ainda. ate entao. Cabo Verde continua a sua 
dependencia de trabalhos publicos que criam empregos na producao 
de infraestruturas. algumas vezes de discutivel utilidade 
muretes. diquetas. diques de retencao de sedimentos sem 
empreendimentos complementares das accoes da comunidade para 
melhorar a agricultura. Apesar de investimentos do GOCV de Cabo 
Verde em estruturas de controlo de erosao. a erosao das encostas 
continua a verificar-se e os produtos desagregados a acumular 
como sedimentos atras de estruturas dispendiosas. Os solos das 
encostas tornam-se cada vez mais delgados. a capacidade de 
armazenamento para a agua diminui e o fornecimento de agua as 
areas a montante e a jusante mais aleatorio. 

Para inverter esta tendencia ha que imprlmlr praticas e 
alternativas no uso de terra pelas populacoes rurais de Cabo 
Verde, uma classe grandemente ignorada cuja fonte de ~mprego 
limita-se as frentes de trabalho. 

Parte da sustentabilidade social ligada a melhoria do uso da 
terra provem do facto da populacao rural poder participar nas 
tomadas de decisao escolher ou rejeitar opcoes; ia sua 
sustentabilidade tecnica provem de uma gestao das terras de tal 
modo que a erosao nao exceda a taxa de renovacao do sólo. A 
sustentabilidade economica deriva da melhoria da produtividade do 
solo, muito dos quais de resultados de investigacao comunicados 
atraves do processo de extensao. Alem dos aspectos relacionados 
com o uso dos solos, a sustentabilidade institucional depende das 
accoes do Governo. Estara o GOCV suficientemente interessado que 
o WARD garanta o acompanhamento das accoes apos a conclusao do 
projecto? Os quadros em formacao regressarao a Cabo Vérde e 
permanecerao no pais apos a conclusao do projecto? Que medidas 
encetara o Governo para encorajar a estabilidade dentro do seu 
corpo de servico civil? Estra o Governo apto para desenvolver 
alternativas para as frentes de trabalho insustentaveis como 
elemento chave para o desenvolvimento rural? 

Sustentabi I idade tambem deriva de projectos de ajustamento 
identificados pelo projecto de acompanhamento. As informacoes 
sobre custos e beneficios dos trabalhos rurais assim como o seu 
impacto ao nivel das populacoes sao insuficientes. Torna-se 
necessario medir e avaliar a eficiencia dos resultados dO'WARD e 
compara-los com os objectivos: Sera que o WARD cQoerva os solos e /X" 
aumenta a productividade das terras de taf maneira que a 
populacao se sinta beneficiada? Por causa destes beneficios. a 
populacao continuara a seguir a metodologia do WARD por 
iniciativa propria depois da conclusao do projecto? 
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Necessidade em Reforcar a Administracao da Missao da USAID. 

Os projectos grandes e complexos deparam muitas vezes com 
dificuldades para estabelecer encontros com a tutela. Esta e 
particularmente aguda em paises como Cabo Verde onde a missao da 
USAID e limitado a dois funcionarios contratados. Para o novo 
projecto, WARD, esta deficiencia de administracao devera ser 
ultrapassado atraves de fundos do projecto para pagar um PSC 
administrador do projecto. 

Pertinencia de Assistencia Tecnica AT para as Actividades do 
WARD. 

O WARD precisa de beneficiar das contribuicoes dos quadros do 
Governo de Cabo Verde.ctrõlêt) para a producao de documentos de 
Assistencia Tecnica; Torna~se necessario extrair mais dos 
talentos'-Y"Ôêafâ para AT; Os quadros nacionais devem ser os 
principais autores dos documentos de assistencia tecnica. AT; O 
Governo de Cabo Verde deve ter uma revista com autoridade para a 
publicacao dos resultados de AT; documentos de formacao das 
contrapartidas nacionais devem servir de termos de referencia 
para a AT. 

Necessidade de Melhorar a colaboracao. 

As actividades de florestacao do WDP desagregaram-se da estrutura 
institucional da DGCSAFER. Parte deste resultou do financiamento 
independente de algumas actividades da Divisao de Florestacao 
(DSF) proveniente de outras fontes diferentes das do WDP; parte 
resultou de diferencas de personalidades dentro da DGCSAFER. Para 
evitar conflitos institucionais. WARD requer colaboracao entre 
departamentos do GOCV: depende da colaboracao interdisciplinar na 
qual investigadores, extensionistas, agricultores e individuos 
responsaveis pelo acompanhamento e avaliacao dos resultados do 
projecto tabalham em estreita colaboracao. O WARD requer tambem~ 
estrategias para a colaboracao entre os doadores. De outro modo, 
conflitos estrategicos e tecnologicos podem surgir entre 
projectos financiados por diferentes doadores. 

D. Relacao entre o WARD e as Politicas da USAID 

O projecto WARD foi elaborado no contexto dos Fundos do 
Desenvolvimento para o Plano de Accao de Africa de 1989. ~quele 
Plano da especial atencao a assistencia da AID em Africa para 
alcancar quatro objectivos estrategicos, dois dos quais sao 
particularmente pertinentes para o projecto WARD: 
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Objectivo Estrateqico numero Tres: Desenvolvimento do potencial 
para o aumento da productividade a longo prazo. 

O potencial basico productivo dos solos de Cabo Verde estao 
'f..:3ob severa pressao, e sofrem anualment. de degradacao. O projecto 

WARD representa uma abordagem integrada para travar o seu 
declinio atraves de investimentos estreitamente coordenados em 
ensaios de adaptacao, extensao, e gestao das terras que, ao longo 
da vida do projecto, apresentara resultados mensuraveis ao 
reduzir os estragos anuais do solo e da qualidade da agua. 
Melhorias gerais na produtividade das terras estarao bem patentes 
atraves de um aumento na percentagem da producao agricola que 
pode ser atribuido a praticas agricolas apropriadas, e 
concomitante diminuicao dos metodos de producao inadequados. 

Objectivo Estrategico Numero Quatro: Melhoria da Seguranca 
AI imentar. 

O projecto WARD visa contornar os problemas de seguranca 
alimentar de tres maneiras. Em primeiro. lugar, melhoria das 

xpraticas agronomicas que conduziria ao aumento de rendimentos. Em 
segundo lugar, atraves do aperfeicoamento. das praticas agrico.las 
e gestao das bacias hidrograficas, a consequente alta 
variabilidade da producao agricola devido a irregularidade de 
precipitacoes diminuira. Isto permitira um melhor planeamento de 
importacao de alimentos a longo prazo. Em terceiro lugar, o 
projecto suportara a melhoria da programacao a longo prazo das 
receitas provenientes da ajuda alimentar suportando tecnica e 
eco.no.micamente um desenvolvimento equilibrado das 'bacias 
hidro.graficas. Isto. significara um declinio. judicipso da 
utilizacao. dos fundo.s publicos para o pagamento de frentes de 
trabalho para um nivel mais sustentavel durante a vida do 
projecto, e po.r conseguinte, o desenvolvimento de possibilidades 
de empregos alternativas para as po.pulacoes rurais. 

E. Relacao. entre o. WARD e a Estrategia da Missao. 
A.. A actual estrategia da missao tem tres objectivos: 

aumentar a productividade da forca de trabalho. cabo
verdiana atraves do desenvo.lvimento agressivo de um 
co.mplexo sector privado de industrias de exportacao; 

promover a poupanca privada domestica para o 
investimento. e enco.rajar investimento.s estrangeiro.s na 
exportacao (intercambio. estrangeiro.-capacidade de o.bter 
pro.ventos) diversificacao e expansao. e; 
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melhorar a base dos recursos agricolas e naturais para 
maximizar a producao agricola e realcar a "plataforma" 
nos quais outras actividades de desenvolvimento possam 
ocorrer. 

o Projecto de Desenvolvimento de Servicos de Exportacao 
(655-0014) esta desenvolvendo uma capacidade institucional para 
aperfeicoar tomadas de decisao no que respeita a empresas) 
estrange i ras de i ntercamb i o e proventó~. por consegu i nte. co locar " 
q fundacao para ,,ªperfeicoariienfose.ijj'--()P<?:t:'tunJdades de., txªbªlho e ? 
investimentos estr-ãriçj"éTros-;" -1\" participacao" --ãã ---Missao nos 
Projectos de Formacao e Desenvolvimento dos Recursos Humanos visa 
melhorar a productividade do trabalho e reforcar instituicoes dos 
sectores privado e publico. 

o WARD suporta os objectivos da Missao atraves do seu 
trabalho para enriquecer a base dos recursos naturais e aumentar 
a productividade agricola. Capitalizara na fundacao desenvolvida 17 
a,traves cie investimentos' i:>,revios da USAIO neetasareaspéla I 
combinacao da investigacao agricola. estal>ilizacao de recur.sos.e 
transferencia de tecnologioas a fim de desenvolver sistemas-que 
sao verdadeiramente sustentaveis no contexto cabo-verdiano .• 

A assistencia tecnica e formacao no quadro do projecto WARD 7 
induzira a abordagens ~ifLJ;~,QQI:.denã<!as_ (investigacao agricola. 
extensao. conservacao do solo e da agua) para o desenvolvimento 
das bacias hidrograficas e encorajara uma activa participacao 
democratica das populacoes locais. A investigacao na gestao de 
agua para maximizar a produtividade agricola desenvolve.ra uma 
instituicao nas quais a oportunidade de exportacao no sector 
agricola seja continuada. 

F. Concordancia com o Plano Estrategico do GOCV 

Em Fevereiro de 1991. eleicoes multi-partidarias e em Cabo 
Verde culminaram com a instalacao de um novo partido maioritario 
(MPD -- Movimento para a Democracia) na legislatura. Esta mudanca 
radical representa uma nova direccao para o governo de Cabo Verde 
e para o povo desta nacao insular. Novas politicas e programas 
estao sendo tracados pelo governo no seu plano quinquenal de 
1991-1996 (detalhado na Analise Social. Anexo 0.4). O novo plano 
geral foi i~ articulado e a maior parte dos objectivos nacionais 
decididos .• p.Je1a -prim~ira vez .. os objectivos de desenvolvimento 
regional I estao sendo formulado~>t'ã~ deverao estar prontos em 
Jane iro de 1992. ,,<::---~ 

o Ministerio do Desenvolvimento Rural e Pescas (MDRP) 
responsavel pelas actividades do projecto sera reorganizado pelo 
governo (ver Analise Institucional. Anexo 0.5). Os clDectivos e ~ 
prioridades do MDRP centram-se na melhoria das oportunlclades para 
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as populacoes rurais atraves de um melhor envolvimento no seu 
proprio desenvolvimento economico. Alem da agricultura. criacao 7 
de animais, e florestacao, o governo de Cabo Verde dara especial 
atencao ~~~ das condicoes de mercado, promovendo ~~re~~~ 
agro-alimentare..s., e desenvolvendo o turismo .rllraJ. Os objectivos 
e~piiiir~~s d~ agricultura sao principalmente os seguintes:' 

proteger os recursos naturais (agua, solo e vegetacao) 
e inverter a degradacao e o desequilibrio ecologico; 

aumentar a producao agricola atraves do uso eficiente 
dos recursos em solo e agua, tecnicas culturais, 
pecuaria, agro-florestacao e extensao; 

melhorar a gestao de agua e expandir as tecnicas mais 
eficientes de rega; 

encorajar o uso mais criativo das frentes de trabalho 
rurais com o objectvo ultimo de favorecer empresas 
rurais baseadas na producao agricola. 

I 
Cabo Verde e dotado de um fragil ecossistema natural. A fim 

de sustentar os sistemas de producao rurais, deve continuar a 
dispensar especial atencao a conservacao e exploracao responsavel 
dos recursos das terras rurais. Ao mesmo tempo, todas as 
oportunidades de melhorar a capacidade productiva da terra deve 
ser empreendida. O projecto WARD suporta os novos programas e 
politicas do Governo para continuar os trabalhos de estabilizacao 
do meio ambiente, promover o uso eficiente dos recursos 
disponiveis, e melhorar a produtividade da terra. 

G. Relacao entre o WARD e Outras Actividades de Doadores 

Desde a independencia, as actividades que os doadores vem 
financiando e apoiando tecnicamente tem sido dividido entre as 
varias ilhas de Cabo Verde. Por conseguinte, certas ilhas com 
areas tecnicas de intervencao ficam "reservadas" para doadores 
especificos. A Alemanha Q.çJdental concentra as suas actividades 
na ilha do Fogo e Brava, Franca em Sao Nicolau, a FAO em porcoes 
da ilha de Santiago e Maio, Suica na Boavista, e os Paises Baixos 
em Santo Antao. Embora este protocolo permaneca valido ainda, ha 
ainda mais doadores dispostos a contribuir. O GOCV desejaria ter 
mais controlo na distribuicao das actividades e financiamento por 
todo o pais. 

O Quadro 1 no anexo J ilustra os principais projectos de 
doadores respeitante aos recursos em solo e agua e agricultura 
para a ilha de Santiago. Ha varios projectos de reflorestacao em 
curso e todos estao geograficamente separados. As actividades de 
pecuaria estao concentrados em dois projectos: o "Dutch PVO. 
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Novib, esta implementando um projecto de criacao de cabras nas 

zonas aridas e semi-aridas com realce para a nutricao. O projecto 

de Desenvolvimento da Pecuaria e da Agricultura Comunitária da 

Republica de Cabo Verde (referido mais adiante como "projecto 

IFAD") representara um esforco da comunidade base para promover a 

producao integrada de produtos agricolas e animais nos dois 

tributarios 'da Ribeira Seca. O projecto introduzira tambem 

inovacoes tecnicas na gestao da pecuaria familiar naS areas 

destinadas a agricultura de sequeiro e de pastagens melhoradas 

assim como a producao animal nas areas de vocacao silvo-pastoril 

nas outras partes da ilha. . 

Varios doadores, incluindo USAID, estao implementando 

actividades de gestao de bacias hidrograficas da ilha de 

Santiago. Dois pequenos projectos estao sendo executados, sendo 

um com a ajuda da Suica e outro com o apoio da UNSO/UNDP em 

bacias hidrograficas selecionadas. Estes projectos nao pretendem 

competir com o projecto WARD, e nem representam uma sobreposicao 

de objectivos ou de localidades. 

O projecto IFAD e/particularmente o mais relevante para as 

actividades no quadro do WARD. O projecto foi aprovado para mais 

de 7.8 milhoes de dolares. A Franca concordou em financiar a 

c()mponente, assistencia tecnica. O projecto tera quatro 

componenetes principais: 1) desenvolvimento de agricultura de 

sequeiro em zonas humidas selecionadas nas areas mais elevadas da 

Ribeira Seca, 2) promocao da silvo-pastoricia nas zonas aridas e 

semi-aridas reflorestadas, 3) criacao de uma organizacao de 

agricultores e criadores de gado, 4) instituicao de um programa 

de credito, e 5) apoio a participacao de instituicoes 

governamentais atraves de pessoal, equipamentos, formacao de 

quadros, e estudos especiais. 

Espera-se que os projectos, WARD e IFAD, tirem as vantagens 

de uma coordenacao ao mesmo nivel, eyspecialmnente no que diz ~ 

respeito a transferencia de tecnologias, treinamento de 

extensionistas, e a~ctividades do INIA tais como inqueritos ~ 

sociologicos e ensaios nos terrenos dos agricultores. A equipa de 

implementacao devera propor os meios para manter estreitos 

contactos com o pessoal do projecto IFAD e aproveitar as 

eficientes oportunidades de colaboracao. 
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II. DESCRICAO DO PROJECTO 

A. Objectivos do Projecto 

Os objectivos da assistencia tecnica americana no quadro do 
projecto WARD e de aumentar a produtividade agricola sustentada 
em Cabo Verde e. concomitantemente. aumentar os rendimentos numa 
base auto-sustentada atraves destas praticas. A produtividade e 
baseada nos rendimentos das culturas irrigadas e culturas de 
sequeiro e producao de forragens. pecuaria. e produtos 
florestais. 

B. Propositos do Projecto 

Os propositos do projecto WARD sao as seguintes: 

Reforcar a capacidade da Direccao Geral d~conservacao À 

do Solo. Floresta e Engenharia Rural (DGCSFER) para 
conduzir actividades de conservacao do solo e agua 
(CSA) incluindo os programas de reflorestacao mas com 
aumento de enfase em: aperfeicoamento dos projectos de 
estrutura. melhor&~eleccao dos locais de construcao. e~ 
desenvolvimento de abordagens alternativas de 
implementacao que dependem menos dos esquemas de 
empregos publicos tradicionais. 

Reforcar a capacidade do Instituto Nacional de 
Investigacao Agraria (INIA) em tres areas: ensaios ,nos 
terrenos dos agricultores privados. sistemas de 
producao (incluindo pecuaria) e investigacao na gestao 
de agua, e avaliacao/acompanhamento nos dominios 
biofisicos e socio-economicos. 

Reforcar a coordenacao entre as instituicoes do GOGV 
nas areas dos recursos naturais e desenvolvimento 
agricola e melhorar a articulacao entre investigacao e 
extensao. 

C. Elementos do Projecto 

Os elementos do projecto WARD descritos abaixo. incluem um 
panorama breve dos locais do projectoji;~~~~tategias do WARD, 
resultados esperados do projecto. meios ~ para alcancar ~ 
os resultados. e entidades responsavels para levar a cabo as 
actividades do projecto. A elaboracao do projecto WARD foi 
baseado nos principios de flexibilidade com o fim de permitir a 
USAID, o beneficiario e o GOCV a fazerem o acompanhamento. 
avaliacao. e dar resposta a actual politica dinamica e 
institucional, os resultados de ensaios de adaptacao. e o corpo 
de conhecimentos socio-economicos atraves de um sistema de 
acompanhamento e avaliacao completamente desenvolvido. 
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Cl. Areas do Projecto 

A Bacia Hidrografica Piloto 

As actividades de implementacao serao organizadas na base 
de duas distintas areas geograficas: a bacia hidrografica piloto 
e outras bacias hidrograficas selecionadas. O proposi~o de 
designar a bacia hgidrografica piloto visa a concentracao de 
investigacao aplicada e conservacao do solo e agua em areas 
definidas. Isto facilitara a inter-accao entre as principais 
agencias do GOCV (INIA e DGCSFER) e permitira um ajustamento mais 
integrado das areas selecionadas para os estudos da gestao de 
agua e para o acompanhamento e avaliacao dos impactos. das 
tecnologias e praticas que aumentem a producao agricola numa base 
auto-sustentada. 

Os criterios usados para selecionar a bacia hidrografica 
piloto estipularam que: 1) a seccao transversal da maior i zona 
agro-ecologica seja representativa. 2) visitantes. e 
investigadores terem acesso rapido ao local do projecto e. 3) nao 
devera haver nem sobreposicao nem conflitos com projectos 
financiados por outros doadores. 

Contactos com entidades caboverdianas. funcionario~ da 
USAI)). e outros levou a seleccao da Bacia Hidrografica da Ribeira 
Seca como a bacia piloto. A sua dimensao (abarcando todas as 
zonas ecologicas existentes) e proximidade do INIA. DGCSFER, e 
Serv:icos de Extensao Rural (DGER) faz dela a escolha mais 
acertada para ambas as partes envolvidads. Alem disso. o projecto 
IFAD sera implementado nas areas a montante da bacia hidrografica 
da Hibeira Seca. criando possibilidades para a colaboracao entre 
os dois projectos. 

A fim de facilitar unidades de solo para investigacao. 
desenvolvimento. e avaliacao de impactos. o projecto WARD 

~conce~ara as suas actividades nas sub-bacias hidrograficas 
dentro da Ribeira Seca. Estas serao escolhidas na base de visitas 
de reconhecimento. levantamentos topograficos da localidade e 
discussoes entre os agentes responsaveis pela implementacao do 
projecto. os consorcios e os habitantes locais. Elas 
representarao as maiores zonas agro-ecologicas encontradas a 
leste da ilha de Santiago. 

As sub-bacias hidrograficas serao usadas para diversas 
actividades de colaboracao. Dados de inqueritos socio-economicos 
e fisicos serao recolhidos atraves de estudos detalhados no 
inicio da implementacao do projecto. Dados adicionais e 
possibilidades de acompanhar o nivel de impactos comportamentais 
(PLI) e o "feedback" dos agricultores sera possivel atraves do 
Departamento de Ciencias Sociais e Economia Agraria do INIA 
(DCSEA). DCSEA esta actualmente conduzindo um estudo entre 15 
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familias em tres localidades da Ribeira Seca. Estas sao 
comparadas com 15 familias da Ribeira de Sao Domingos, onde nao 
existem actualmente actividades de projectos em desenvolviménto. 

As actividades de desenvolvimento para serem seguidas devem 
incluir: ensaios de campo com novas variedades de sementes e 
sistemas culturais, locais de investigacao e demonstracao de 
sistemas agro-florestais e silvopastoris, acompanh~mento 
compreensivo e redes de avaliacao para desenvolvimento de bacias 
hidrograficas e impactos ao nivel das populacoes. e 
desenvolvimento de pequenas empresas privadas para actividades de 
florestacao. 

Outros Projectos de Bacias hidrograficas 

O WARD continuara o seu apoio a DGCSFER nas areas de 
conservacao do solo e agua nas outras bacias hidrograficas de 
Santiago. Assim como durante o WDP, o WARD suportara atrav~s dos 
fundos gerados pelas ajudas aI imentares no quaro __ -do projecto PL X 
480. a manutencao e a construcao de novas estruturas de 
conservacao do solo e agua, actividades de florestacao e de 
extensao no quadro do Programa de Assistencia Rural (PAR) nas 

~outras 11 bacias ~rograficas adicionais da ilha de Santiago 
. (Cuba, Tarrafal, Principal, Sao Miguel, Flamengos, Saltos. Santa 

Cruz, Picos, Cumba, Mangue e Sao Domingos). 

O WARD tambem suportara actividades selecionadas de 
investigacao agricola fora da area do projecto piloto. Ensaios 

-L.variJtl..ais e ensaios em terrenos dos agricultores, serao 
-conduzidos ambos, dentro e fora da bacia hidrografica piloto 

~dependendo dos objectios. de investigacao especificos e das 
espec i es vegeta i s -:------.------

Meios de Gestao do Projecto 

As duas instituicoes cabo-verdianas que recebem apoio do 
WARD sao o INIA, com escritorios e outras facilidades em Sao 
Jorge, e DGCSFER, com escritorios e facilidades na Achada Sao 
Filipe. O INIA fornecera moradias aos quadros de assistencia 
tecnica e orienta as actividades de investigacao atraves dos seus 
meios existentes em Sao Jorge. As casas de especialistas usadas 
pelo pessoal do FCRP serao recuperadas e conservadas para os 
quadros de assistencia tecnica. A casa de hospedes sera mantida 
em Sao Jorge para o pessoal de assistencia tecnica de curta 
duracao. Do mesmo modo, o apoio a DGCSFER sera orientado da 
Achada Sao Filipe. Consultores tecnicos a longo prazo terao 
gabinetes permanentes de acordo com as necessidades e 
disponibilidades. O pessoal periodico e de curta duracao terao 
espaco para o trabalho desde a sua chegada. A assistencia tecnica 
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a longo prazo que trabalha para a DGCSFER sera instalada na 
Praia. Um pequeno gabinete sera estabelecido na Praia para apoio 
e administracao do projecto e para o uso da Unidade de Gestao do 
Projecto (PMU). 

C2. Estrategias do WARD 

As actividades do WARD podem ser classificadas em tres 
categorias: conservacao do solo e agua, florestacao. e 
investigacao agricola. As principais actividades por area estao 
abaixo detalhadas. Ha uma sobreposicao forte. especialmente no 
acompanhamento e avaliacao e na integracao dos ensaios de 
investigacao com actividades de desenvolvimento separadas de CSA 
e florestacao. 

Elementos de conservacao do solo e agua e florestacao sao 
accoes orientadas e projectadas para reorientar o uso das terras 
e florestapao/revegetacao para reflectir as necessidades de 
estabilizar os solos, diversificar o uso de arvores, arbustos, e 
especies vegetais, e melhorar o uso das terras irrigaveis 
existentes. 

Nas suas abordagens o WARD dara enfase a participacao do 
homem e da mulher produtora como co-investigadores eco-agentes 
de desenvolvimento. ambos em terrenos agricolas e nas comunidades 
e/ou ao nivel de iniciativas de grupo nas quais produtores 

, sugiram ou selecionam. negoceiam ou contratam com o projecto no 
estabelecimento de ensaios, trabalhos de conservacao do solo e 
agua, ou outras actividades de nivel local para os quais o grupo 
concorda assumir subsequentes responsabilidades. 

C2.1. Conservacao do Solo e Agua 

Conservacao do Solo e Agua em Terrenos de Cultura. Para uma maior 
redefinicao de conservacao do solo ~ agua, WARD considera1-
conservacao do solo e agua como o projecto e aplicacao de 
sistemas de uso de terras que preserva ou melhora a fertilidade 
dos ~olos e que atrai ao mesmo tempo o interesse do utilizador. 
Numa expansao faseada que considera a Ribeira Seca como a area 
piloto, o WARD melhorara a extensao para difundir a mens~em dos~ 
resultados das tecnicas agronomicas aplicadas nos terreno~ de 
cultura. Esta mensagem sera baseada nas praticas culturais em 
curvas de nivel projectadas para melhorar a capacidade de 
retencao para a agua, conservar solos, melhorar esppcies 
vegetais, pecuaria, e producao florestais. As praticas do WARD 
concentram-se no encorajamento do uso de terras que estao de 
acordo com a sua vocacao. Os seus metodos incluem praticas" tais 
como sebes vivas, culturas em faixas. com especies agroflorestais 
como. por exemplo. Cajanus cajan, lavoura em curvas de nivel. e 
optimas densidades de plantacao. 

·1 
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Conservacao do Solo e Agua fora dos Terrenos de Cultura. As 
praticas estruturais de conservacao do solo e agua tem sido a 
pedra angular dos esforcos de conservacao do solo e agua em Cabo 
Verde desde a independencia. Estes metodos tem persistido ate 
hoje e foram os maiores componentes dos projectos de 
desenvolvimento de bacias hidrograficas precedentes do OAR/Cabo 
Verde. Embora a eficiencia dos diques de correccao do leito das 
ribeiras e das ravinas, bacias de dissipacao para reduzir a 
erosao limite-se a area tratada, reter sedimentos, armazenar agua 
e garantir emprego aos trabalhadores rurais. Uma vez que estas 
estruturas ficam assoreadas rapidamente com sedimentos, a sua 
capacidade de armazenamento e essencialmente a de um aqui fero de 
areia nao confinado a montante. Pocos nas proximidades destas 
estruturas desempenham um papel importante para a satisfacao das 
necessidades de agua para o uso domestico e, durante anos com 
precipitacao adequada em quantidade e distribuicao, fornecem agua 
para a rega. 

Muitas recentes estruturas da DGCSFER nao foram bem 
projectadas; alguns deles correm o risco de agravar a erosao; 
outros correm o risco de serem destruidas. Por esta razao, o WARD 
reabilitara e melhorara as estruturas existentes. Construira um 
numero limitado de novas estruturas onde o plano de tratamento da 
bacia hidrografica e o projecto de engenharia assim aconselhar 
como essencial para beneficios auto-sustentados. Estas estru~uras 
fornecerao experiencias importantes para projectos de engenharia 
de acordo com especificacoes tecnicas e, especialmente, 
hidraulicas. . 

Desenvolvimento de Terras Irrigaveis. Reconhecimentos 
preliminares mostram que a maioria das terras potencialmente 
irrigaveis da Ribeira Seca ja estao desenvolvidas. D~rante os 
anos de seca a maioria destas terras nao sao regadas devi~o ao 
fornecimento de agua inadequado. As camadas basalticas 
subjacentes na maioria das bacias nao sao favoraveis a exploracao 
de aguas subterraneas. Os terrenos aluvionares do leito das 
ribeiras ja estao sendo explorados quase no seu maximo potencial 
por uma rede densa de pocos classicos. A abertura de pocos a 
jusante pode criar condicoes para o risco de intrusao salina .. 

O WARD desenvolvera outras terras adicionais potencialmente 
~irrigaveis na _Rbeira Seca a fim de demonstrar as tecnicas de rega 

mais apropriadas que deverao ser extrapoladas para as outras 
areas de Cabo Verde. Para fornecer agua a estas areas, serao 
construidos canais de rega, nascentes serao captadas, pocos 
abertos, canais de diversao serao construidos na ribeira 
principal e nos tributarios. A area a ser desenvolvida, o 
cumprimento dos canais, e o tipo e dimensao das outras 
estruturas, diversoes, captacao de nascentes atraves de pocos ou 
diques de captacao, serao determinados durante a elaboracao do 
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plano de desenvolvimento das bacias hidrograficas e dos projectos 
de engenharia. O WARD apoia,ra a investigacao para melhorar os 
sistemas culturais e a productividade nas terras existentes (ver 
Seccao C). 

C2.2. Florestacao e Agro-florestacao 

Apoio a DGCSFER. O projecto WARD continuara a apoiar as 
actividades selecionadas da DGCSFER orientando os viveiros de 
essencias florestais, seleccao e preparacao de terrenos para a 
plantacao, e plantacao de tres milhoes de arvores nos pro~ectos 
de bacias hidrograficas. Isto permitira a avaliacao das 
capacidades institucionais enquanto o projecto esta 'sendo 
implementado. O WARD aperfeicoara tambem a conservacao dos 
registos de dados e planeamento dentro da Divisao de Florestacao, 
dando prioridade as iniciativas que tiveram sucesso no amb~to do 
Projecto de Desenvolvimento da Bacias Hidrograficas (WDP). 

Investigacao nas Areas de Florestacao, Agro-florestacao, e Silvo
pastoricia. WARD promovera a colaboracao na investigacao aplicada 
com arvores, arbustos, e ~especies vegetais para o uso em Cabo ~ 
Verde. A investigacao com especies de pastagem para plantacao em 
diferentes zonas agro-ecologicas recebera especial atencao para 
encorajar um maior uso dos recursos na pecuaria. O INIA conduzira 
estudos socio-economicos de pre-factibilidade das propostas de 
lenha para carvao, produtos secundarios de arvores, e 
intervencoes na pecuaria. A investigacao nos terrenos de cultura 
avaliara a pertinencia das novas tecnologias. 

Desenvolvimento Agro-florestal e Silvo-patoricia. O 
desenvolvimento agro-florestal e da silvo-pastoricia sera 
promovida atraves de a) Criar localidades de demonstracao para a 
promocao em varias zonas agro-ecologicas, b) produzir e 
distribuir arvores de fruto e examinar micro-empresas e 
alternativas estrategicas de mercado para frutos e outros 
produtos florestais, e c) trabalhar com o pessoal de extensao 
para aperfeicoar a participacao do,S-agricultores e o "feedback" "'" 
atraves de cursos de aperfeicoamento profissional e incentivos de 
minimizacao de riscos se necessario. 

Promocao das Actividades Florestais do Sector Privado. Os estudos 
de viabilidade serao conduzidos realcando o potencial das 
empresas privadas para actividades na producao de sementes, 
plantacao de arvores e corte de lenha. Alem disso, as empresas de 
produtos florestais aumentarao as receitas das familias rurais e 
diminuem a sua dependencia do emprego das frentes de trabalhos 
publicos. 
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C2.3. Inv8atigacao Agricola Aplicada 

o projecto WARD suportara o INIA em tres areas: inves~igacao 
aplicada; acompanhamento e avaliacao; e reforco institucional. 

Investiqacao Âplicada. 

o WARD prestara assistencia tecnica no aumento da 
capacidade do INIA para conduzir investigacao aplicada dos 
sistemas culturais atraves da seleccao de actividades de 
investigacao na bacia hidrografica piloto, do planeamento de 
actividades de formacao a curto e longo prazo, e assistencia 
tecnica. As actividades especificas do WARD na investigacao dos 
sistemas culturais durante a LOP (life of the project - vida do 
projecto) realcara as seguintes areas: 

Investigacao na Gestao de Aqua. Um uso mais eficiente da 
agua sera a chave do aumento da produtividade agricola. Reduzindo 
a evaporacao da superficie do solo, selecionando e gerindo 
especies para o uso mais eficiente da agua, e aplicando a agua de 
uma forma racional, resultara um impacto importante nos 
rendimentos. Exemplos de materia de investigacao nesta area 
incluem: gestao de rega, "mu l ching" para reduzir a perda de agua. 
eficiencia do uso de agua, resposta a aplicacao de agua e 
fertilizantes, "water harvesting" e sistemas de distribuicao de 
agua alternativos. 

Sistemas culturais. Ainda que o fornecimento de agua seja o 
o factor mais importante no rendimento das culturas, as tecnicas 
culturais sao as principais causas da ineficiencia do uso da 
agua, quer nas areas de sequeiro quer nas are as de regadio. Nas 
areas de sequeiro, os metodos culturais tais como cultura em 
curvas de nivel, sebes vivas, culturas em faixas, e culturas em 
terracos podem ter um impacto maior na reducao de perda de solos 
e aumento de productividade. Por exemplo, as culturas sachadas em 
curvas de nivel aumentam a infiltracao da agua das chuvas e 
reduzem as perdas da agua e solo. 

Os constragimentos na introducao de tais tecnologias em 
Cabo Verde podem ser significantes. A investigacao em sistemas 
cu 1 tura is pode ser baeada parc ia lmente em dados soc io-economicos .,,z 
na recptividade ----0:08·_·· agricul tores e atraves da muI ti
disciplinaridade de investigacao nos terrenos de cultura. Em 
virtude' da distribuicao irregular das precipitacoes e do longo 
ciclo vegetativo requerido para muitas iniciativas agro
florestais, as culturas de sequeiro em Cabo Verde sao propensas 
ao insucesso. Deverao ser necessarios varios anos para se 
alcancar resultados significativos e gerais a nivel da ilha de 
Santiago. 



DOCUMENTO DO PROJECTO WARD PAGINA 20 

Melhoramentos Varietais. O projecto WARD apoiara ensaios de 
adaptacao de variedades de raizes e tubercu10s. for~agens. 
culturas de sequeiro que protegem o solo contra a erosao, e 
culturas irrigadas. O INIA esta conduzindo alguns trabalhos 
varietais importantes que podem ser apoiadas aquando da 
implementacao,. Desenvolvimentos varietais serao submetidos a 
teste de adaptacao aproveitando-~s vant~gens da IARC, CRSP, 
Universidades, e programas regionais de melhoramento genetico 
para testagem de materiais. Nos criterios de se1eccao de plantas 
dar-se-a especial atencao, as especies tolerantes a seca, e 
variedades de ciclo curto. Testagem de especies forrageiras e 
combinacao de especies arbustivas para a pastagem e conservacao 
do solo constituirao novas areas de investigacao varietal para o 
INIA. 

Acompanhamento e Avaliacao. 

O projecto WARD desenvolvera a capacidade do INIA para 
acompanhar e avaliar os impactos SOCIaIS e ambientais de 
actividades que visam aumentar a produtividade agricola, Cabo 
Verde precisa de capacidades para medir e analisar a eficiencia 
dos seus programas de conservacao e investigacao. Sem estas 
capacidades. a planificacao sera fundada em bases pouco 
fidedignas e corre-se o risco de desperdicar os escassos 
recursos. 

A assistencia tecnica trabalhara com os investigadores do 
INIA e o pessoal da DGCSFER para desenvolver um acompanhamento 
sustentado e capacidade de avaliacao (M & E). Esta capacidade 
ficara sediada no INIA onde possa tirar vantagem das facilidades 
de investigacao. Alem disso, o INIA possui infraestruturas de 
apoio (laboratorio de analise de solo e agua. sala de 
informatica. e um departamento socio-economico) necessario para a 
recolha de dados e aanalise. As actividades iniciais incluem: 

a) Uma compreensao clara da eficiencia das estruturas de 
conservacao do solo e agua em Santiago; 

b) uma quantificacao da area de impacto e terras sob 
cultura como resultado das estruturas de CSA usando 
trabalhos topograficos e a fotografia aerea. · 

c) uma medida de performance dos diques e outras 
estruturas; 

d) Analise da evolucao do solo e rendimento das culturas 
atras dos diques de correccao torrencial. a 
profundidade do lencol freatico e mudancas de 
salinidade; e 

, 
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e) as orientacoes de base do estudo socio-economico da area 
piloto que fornecem os indicadores chave dos impactos do 
projecto a serem registados ao longo da vida do projecto 
(LOP). Estes estudos de base serao precedidos por uma 
revista detalhada. ~nali~. e sintese da literatutra < 
socio-economica existente nas fa~!lil!~_~agricolas de ':>( 
Santiago. ----

Estes dados serao usados para planear a revisao das 
actividades. Outras actividades de acompanhamento e avaliacao 
serao programadas durante a implementacao do projecto. 

Apoio Institucional ao INIA. 

Metodoloaia de Investigacao em Terrenos de Cultura. A 
formacao e implementacao da metodologia de investigacao e ensaios 
nos terrenos de cultura sao ministrados com o fim de estreitar as 
abordagens do INIA para a investigacao e apoior as actividades 
do WARD nas areas de conservacao do solo e agua e agro
florestacao. Ensaios de investigacao nos terrenos de cultura 

~serao comduzidos. em parte para ~~9bl~mas tecnicos relacionados ~ 
com as --c-omponentes do outro projecto. 

Os ensaios de investigacao em terrenos de cultura.tambem 
preenche o vazio entre a investigacao e a extensao/relativamente 
a transferencia de tecnologias. Os agentes de extensao' rural 
serao treinados na metedologia a aplicar nas areas de cultura e 
serem participantes activos na seleccao de grupos de agricultores 
na conducao de ensaios de campo e desseminacao dos resúltados 
atraves de demonstracoes e outros meios de extensao. 

Gestao de Investigacao. Uma quantidade modesta de 
assistencia tecnica e formacao sera fornecido atraves de temas 
especificos de gestao e administracao de investigacao. incluindo 
propostas escritas. fixacao de prioridades de investigacao. 
conservacao de registos de dados, e administracao. Mudancas 
institucionais planeadas pelo GOCV podem aumentar a importancia 
da gestao de formacao nas areas de contratacao ~e gestao do 
pessoal. Estas devem tornar areas ~prioritarias; ; formacao e'X 
assistencia tecnica apropriada deverao ser programadas. 

C3. Resultados Esperados do Projecto (Project Outputs) 

Os resultados esperados do projecto WARD sao a combinacao 
de objectos fisicos produzidos. tangiveis com os recursos do 
projecto e o reforco das instituicoes. 
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OUTPUT 1 Estruturas de Conservacao do Solo e Agua e Tecnologias 

IA. Conservacao do Solo e Agua nos Terrenos de Cultura. Os 
agricultores colaborarao com o INIA, DGCSFER e DGER para 
implementar metodos culturais aperfeicoados nos terrenos das 
encostas -- agro-florestacao com sebes vivas, agro-florestacao 
consociada com culturas em faixas, culturas em curvas de nivel, 
densidades optimas de sementeira -- em 1 000 hectares de areas 
destinadas a cultura de sequeiro na Ribeira Seca. Esta hipotese 
pressupoe que no (EOP) fim do projecto~ aproximadaamente um terco 
dos agricultores da Ribeira Seca ter40 tratado 100 % das suas 
terras. · 

, 
IB. Conservacao do Solo e A4gua fora dos Terrenos de Cultura.~ 
Na Ribeira Seca e outras bacias hidrograficas, usando frentes de 
trabalho, a DGCSFER projectara e construira um numero limitado de 
diques nas ravinas e ainda, um menor numero de diques de 
espalhamento na Ribeira principal. Aumentara a áltura, 
reabilitara alguns, e fara a manutencao das estruturas que 
apresentam falhas de concepcao de projecto ou que correm.perigo 
de serem destruidas. O numero exacto de tipo de estruturas 
dependera dos planos da bacia hidrografica, projecto de 
engenharia, e outras analises. Para propositos de estimativa 
grosseira estima-se que o WARD construira 330 diques de correcao 
de ravinas e 25 diques de espalhamento. Cerca de outros 40 
requerem manutencao. Um importante resultado esperado e a 
dOGumentacao sobre a experiencia adquirida nos projectos de 
engenharia de acordo com as especificacoes hidraulicas e outras. 

IC. Desenvolvimento de Terras Reqadas. Na Ribeira Seca a 
DGCSFER construira canais, abrira pocos, construira diversoes e 
outras estruturas necessarias para estabelecer a ligacao entre 
nascentes de agua e terrenos de cultura. O proposito desta 
actividade e/de dar formacao de aperfeicoamento profissional e 
demonstrar aspectos de ~ gestao e projectos de rega apropriados 'x 
para a extrapolacao noutras bacias hidrograficas. Para propositos 
de estimativa nove hectares de terrenos podem ser preparadas para 
a irrigacao. Estes requererao 10 kms de canais de rega e pelo 
menos tres diversoes, captacao de agua por meio de pocos ou 
naGentes. Estes trabalhos serao fhanciados pelo Governo x 
utilizando os fundos gerados pelo PL 480 Programa Titulo.ll. Os 
agricultores individuais e proprietarios deverao suportar os 
custos de desenvolvimento das terras irrigadas. Planos de 
desenvolvimento das bacias hidrografica e projectos de engenharia 
determinarao o exacto numero e dimensao das estruturas 
requeridas. 
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OUTPUT 2 Reflorestatcao e Agro-florestacao nas Bacias 
»idrograficas Selecionadas ~ 

2A. Florestacao de terras ecolocricamente fracreis usando tres 
milhoes de arvores. Com o uso dos trabalhos das frentes, especies 
de arvores ~propriadas serao plantadas em cada uma das bacias 
hidrograficas do projecto baseando-se nas terras disponiveis e 
nas zonas agro-ecologicas. Os sitios de plantacao serao 
preparados de acordo rO os metodos bem sucedidos e utilizados 

~pelo WDP. Actividade s de florestacao e agro-florestacao 
I resultarao num aument significativo de lenha mensuravel. O 

projecto WARD tambem produzira e distribuira 30 000 sementes de 
arvores de fruto. 

2B. Introducao e testagem de 20 arvores, arbustos e especies 
forrageiras. A DGCSFER e o INIA colaborarao na seleccao material 
vegetal adaptada as condicoes agro-ecologicas de Cabo Verde e as 
necessidades socio-economicas. Os materiais serao testados em 
pequenas plantacoes e parcelas de ensaio. Especies agro
florestais apropriadas serao testadas em terrenos de cultura 
orientados pelo INIA. Diversidade de plantas sera aumentada 
at.raves da introducao de novas especies ou variedades com o 
objectivo de reduzir a plantacao de Prosopis juliflora e Acacia 
holocericia ate 30 %. 

2C. Implementar agro-florestacao e/ou sistemas culturais 
gP,erfeicoados em 1 000 hectares de terras destinadas agricultura 
de segueiro. (Estes correspondem aos 1 000 hectares a serem 
tratados como um dos resultados esperados na area de conservacao 
do solo e agua.) O DGCSFER colaborara com o INIA e a DGER para 
demonstrar as tecnicas de agro-florestacao e gestao pastoril em 
seis sitios de demonstracao. 

OUTPUT 3 Reforcar a Capacidade de Inveatigacao Aplicada do INIA 

3A. Desenvolver a capacidade de investigacao aplicada do INIA 
nas areas tecnicas de investigacao de sistemas culturais, gestao 

~ de agua, mel~ramento varietal usando a metodologia de 
investicracao nos terrenos de cultura. O aumento de capacidade 
para conduzir investigacao em terrenos de cultura atraves de uma 
serie de quatro cursos de curta duracao (Metodologia do FSR, 
Metodologia Socio-Economica de Campo. Investigacao em terrenos de 
cultura. Projectos experimentais/Estatistica) e onze ensaios em 
terrenos de cultura planeados. orientados. e analisados com 
resultados que conduzem a formulacao de materiais de extensao 
para investigacoes posteriores. 

3B. 
INIA 

Melhorar os planos de investigacao e administracao do INIA. 
sera reforcada em areas de fixacao prioritarias de 
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investigacao. gestao dinamica do processo. desenvolvimento de 
propostas para financiamentos extra-projecto. e acompanhamento e 
integracao das actividades de investigacao. 

'f..- 3C. melhoria das transfere~'ia de 
da ligacao investigacao-extensao. 
participarao' com os investigadores 
e a DGER desenvolverao materiais 
videos. etc.) 

tecnologias atraves do reforco 
Os agentes de extensao rural 
nos ensaios de campo. O INIA, 

de extensao (ficha tecnica, 

OUTPUT 5 Desenvolvimento dos Recursos Humanos 

5A. Nove candidatos formados em areas relacionadas com a 
conservacao do solo e agua. investiaacao aplicada e aaro
florestacao. Formacao sera planeado e ministrado ao nivel de 
Bacharelato para tres cabo-verdianos e ao de nivel de Mestrado 
para seis cabo-verdianos nas Universidades Americanas. 

5B. Trinta candidatos treinados no pais para lugares de 'agentes 
de extensao rural e tecnicos cabo-verdianos. Os graduados 
preencherao as vagas e necessidades de quadros adicionais do 
INIA. da DGER. assim como de outras agencias governamentais. Os 
tecnicos graduados da Extensao e do INIA farao um ano de turno em 
cada instituto antes de serem afectados permanentemente. 

C4. Meios do Projecto (Project Inputs) 

Os meios do projecto detalhados abaixo representam os 
recursos necessarios para gerar os resultados esperados do 
projecto. Os fundos e apoios provem de tres fontes: O Fundo de 
Desenvolvimento para a Africa contribuira com 9 milhoes de 
dolares em forma de dadiva durante os sete anos do periodo de 
implementyacao do projecto (FY92-FY99); a comercializacao da 
ajuda alimentar para aquisicao de equipamentos atraves de um 
PVO - PL 480 Titulo II fornecera 8.4 milhoes de fundos gerados 
durante a vida do projecto (LOP); e, "inputs" em especies 
fornecidos pelo governo de Cabo Verde totalizarao aproximadamente 
1.4 milhoes em salarios. facilidades e apoio institucional. 

C4.1 Fundos de Desenvolvimento para a Africa 

Assistencia Tecnica 

O WARD investira em tres formas de assistencia tecnica: a 
longo prazo. periodico, e a curto prazo. As especialidades 
tecnicas requeridas e duracao de servico necessario de acordo om 
os objectios do projecto sao baseadas em analises tecnicas e 
sociais conduzidas durante o curso da elaboracao do documento do 
projecto (PP). A equipa do projecto esta consciente da 
necessidade de flexibilidade de acordo com a situacao e as 
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mudancas de exigencias em meios. Ver Capitulo IV.A, programacao 
de Flexibilidade do WARD. 

, 
A filosofia subjacente ao uso da assistencia tecnica no 

projecto WARD e baseada na compartilhacao da aprendizagem e 
cooperacao, ,e abordagem multi-disciplinar para a solucao dos 
problemas. A assistencia tecnica a longo prazo foi limitada ao 
que e necessario para assegurar a continuidade e coordenacao 
entre as agencias e participantes. O papel principal do pessoal 
de longo prazo, alem da sua participacao tecnica, sera de gerir o 
processo de implementacao do projecto e zelar pelo uso eficiente 
de outros meios do projecto. 

Assistencia Tecnica a Longo Prazo. 

A assistencia tecnica a longo prazo consistira em tres 
lugares: um especialista de bacias hidrograficas, um sociologista 
rural ou agro-economista, e um agronomo com experiencia na gestao 
de agua. 

Especialista de Bacias Hidrograficas/Chefe de Equipa. Um 
especialista de bacias hidrograficas servira como um conselheiro 
tecnico a longo prazo e chefe da equipa do projecto WARD durante 
os seis anos e meio da vida do projecto. Esta pessoa sera 
encarregada com o apoio coordenado da DGCSFER de garantir a 
fiscalizacao da continuidade dos esforcos de conservacao do solo 
e agua. As importantes qualificacoes desta nomeacao sao! larga 
experiencia em gestao de bacias hidrograficas e recursos naturais 
em zonas semi-aridas; conhecimentos de hidrologia e engenharia 
hidraulica; e dominio da lingua portuguesa. As tarefas 
especificas que devem ser executadas pelo especialista de bacias 
hidrograficas sob contrato a longo prazo incluem: 

1. Gestao e supervisao dos trabalhos de engenharia rural e 
florestacao conduzidos no quadro do projecto de bacias 
hidrograficas; 

2. Facilitar uma transferencia suave das responsabilidades 
na bacia hidrografica para as contrapartidas cabo
verdianas abaixo designadas; 

3. Representar o WARD nos seus esforcos de colaboracao 
para estabelecer e gerir os programas de acompanhamento 
e avaliacao de bacias hidrograficas. 

4. Coordenar o planeamento e implementyacao de 
investigacao dos sistemas florestais, agroflorestais e 
silvopastoris; 
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5. Assumir a lideranca de assistencia tecnica a curto 
prazo, dos agentes de extencao, e do pessoal de campo 
da DGCSFER na promocao de agro-florestacao e sistemas 
melhorados de pastagens; 

6. De~envolver termos de referencia e dar orientacóes a 
todos os quadros expatriados de assistencia tecnica a 
curto prazo que trabalham no desenvolvimento das 
componentes das bacias hidrograficas. 

7. Assumir a maior responsabilidade no preenchimento de 
todos os requisitos necessarios a elaboracao de um 
relatorio do projecto, assim como elaborar os 
relatorios de investigacao socio-economica. 

Antropologo/Sociologo rural/Socio-economista. Um sociologo 
experimentado dara assistencia tecnica a longo prazo durante dois 
anos. As qualificacaoes exigidas para este contrato sao: 
conhecimento profundo das tecnicas de inqueritos rurais em 
pequena e grande escala e metodos de campo quantitativo e 
qualitativo; familiaridade com os conceitos basicos de economia 
agraria; conhecimentos de informatica e poder utilizar os 
programas padroes de estatistica para ciencias sociais para 
analise de dados; experiencia demonstrada nos sistemas de 
investigacao e nas equipas de campo de extensao; ser fluente em 
portugues; e boa tecnica de escrita. As responsabilidades 
especificas deste individuo incluem as seguintes: 

1. Instituir e supervisionar a manutencao de um sistema 
de acompanhamento para registar e analisar as 
" condicoes de vida das populacoes" e os impactos e 
resultados esperados do WARD comecando por um completo 
exame dos dados e literatura corrente disponivel em 
parametros socio-economicos e agro-ecologicos dos 
sistemas culturais na are a do projecto. 

2. Apoiar e dar continuidade a formacao local ao 
departamento socio-economico do INIA (DCSEA) aplicado a 
problemas ligados aos de investigacao, metodologias de 
campo eficientes, acompanhamento e avaliacao , e 
analise de dados. 

3. Facilitar e coordenar a articulacao entre projectos, 
analise de dados e actividades de investigacao nos 
terrenos de cultura dentro de todas as componentes do 
projecto e entre o projecto e as entidades de extensao 
e outros doadores de projecto relevantes (e.g. IFAD). 
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4. Projectar e implementar/orientar estudos de temas 
socio-eonomicos e estudos sobre a opiniao dos 
produtores necessarios ao avanco do trabalho de outras 
componentes de projectos atraves do aumento dos 
conhecimentos de base, como por exemplo: nivel social 
e a organizacaao economica das comunidades e das 
propriedades rusticas; projecto de inovacoes praticas 
ou tecnologicas sobre sementes, pecuaria, florestacao, 

CSA, etc.; viabilidade de criacao de micro-empresas e 
comercializacao de produtos. 

5. Assumir a responsabilidade dos relatorios do 
projecto relacionados com a recolha dos dados de 
resultados socio-economicos e PLI's. 

Agronomo. O agronomo do projecto trabalhara no INIA durante 
cinco anos e meio no desenvolvimento de programas de investigacao 
aplicada nas areas de gestao de agua, investigacao de sistemas 
culturais e de investigacao nas are as de cultura dos 
agricultores. O seu/a sua especialidade sera na area de sistemas 
culturais, gestao de agua ou irrigacao. As outras qualificacaoes 
exigidas para a ocupacao do lugar sao: larga experiencia nos 
metodos de investigacao, analise estatistica, e projectos de 
ensaios de campo; experiencia em orientar e fiscalizar os jovens 
quadros investigadores; boa tecnica de escrita e de elabqraco 
relatorios; e fluencia em portugues. As respoabilidades 
especificas do agronomo incluem: 

• 1. Apoiar o Presidente e o Director de Investigacao do 
INIA nas areas de planeamento, coordenacao, e 
supervisao dos quadros de investigacao. 

2. Apoiar os programas de investigacao do INIA atraves de 
conselhos e formacao nas areas de sistemas culturais, 
gestao de agua para a agricultura, irrigacao e 
melhoramentos varietais; 

3. Coordenar e supervisionar a assistencia tecnica 
periodica e de curta duracao, incluindo o 
desenvolvimento dos termos de referencia, e prestar 
apoio no suporte logistico. 

4. Projectar e implementar a investigacao na gestao de 
agua, eficiencia no uso de agua, e investigacao em 
sistemas culturais. 

5. Desenvolver a ligacao com a DGER nos treinos de 
extensionistas, participacao nos ensaios de campo, e 
desenvolver materiais de extensao. 
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6. Assistir no desenvolvimento de planos de formacao para 
candidatos a longo prazo e registar o progresso dos 
candidatos durante a formacao. Aconselhar locais de 
formacao e temas de estudo. 

Ha alguma sobreposicao nas responsabilidades afectadas aos 
tres lugares: Isto reflete em parte. a gama de actividades em que 
cada conselheiro sera envolvido. Como todos os tres lugares nao 
estarao no mesmo instituto e nem sempre havera sobreposicao 
durante a execucao do projecto. torna-se pertinente que cada um 
deles tenha experiencia e capacidade em proporcao com o chefe de 
equipa do projecto. 

Assistencia Tecnica Periodica 

A assistencia tecnica periodica e prestada por individuos 
que fazem visitas repetidas, na base das necessidades, para 
trabalhar com temas selecionados ou com as contrapartidas 
nacionais na implementacao do projecto. O conceito de assi~tencia 
tecnica periodica adapta-se particularmente bem a investigacao e 
tem provado muito eficaz nos Programas de Apoio a Investigacao em 
Colaboracao da AID (CRSPs) com outros organismos espalhados pelo 
mundo. A assistencia tecnica periodica pode-se considerar uma 
componente chave para o projecto WARD. O WARD beneficiara de uma 
serie de especialistas para orientar cursos de aperfeicoamento 
profissional no pais, dar conselhos sobre a investigacao e 
conservacao de pessoal em actividades especificas do projecto. 
dar instrucao e fazer fiscalizacao ao nivel do campo. assistir na 
gestao dos estudos do projecto. e executar outros servicos. 

No ultimo minuto de encontro no INIA. este instituto 
manifestou fortemente a necessidade de um agronomo/engenheiro. 
especialista em rega, e apontou para a necessidade aumentar o 
tempo do especialista para trabalhar mais um ano a comecar no 
primeiro ano de vida do projecto. A equipa sugeriu a extensao 
para homens/meses a serem recrutados para o projecto em vez de 
mais um ano (dez meses foram programados -- ver Quadro 2, Anexo 
J) e que o candidato pretendido seja afectado durante os 
primeiros nove a onze meses do projecto e subsequentemente como 
programado. 

Toda a assistencia periodica tera que deixar um relatorio 
detalhado descrevendo como os seus servicos foram utilizados. 
tarefas cumpridas, e recomendacoes especificas para actividades 
futuras. Durante a primeira visita ao pais. a assistencia tecnica 
periodica desenvolvera uma tentativa de plano de trabalho para os 
anos seguintes da vida do projecto. Uma lista ilustrativa dos 
requisitos da assistencia tecnica periodica e de curto prazo 
estao representados no Quadro 2. Anexo J. 
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Assistencia Tecnica a Curto Prazo 

A assistencia tecnica a curto prazo no quadro do projecto 
WARD sera limitado a temas e servicos especiais que nao serao 
provavelmente repetidos durante a vida do projecto (LOP). As 
areas que a assistencia tecnica a curto prazo se centrarao 
incluem a estatistica agricola, e formacao de praticipantes. O 
WARD tambem pretende utilizar a assistencia tecnica local .a curto 
prazo assim como consutores locais. 

Formacao 

Os detalhes de formacao para o projecto estao ilustrados no 
plano de formacao, Seccao III-B. Sob o WARD, nove candidatos 
para formacao a longo prazo serao graduados. Os candidadtos do 
INIA receberao formacao em areas selecionadas tais como gestao 
bacias hidrograficas (com disciplinas na gestao de recursos 
naturais), agro-florestacao, (investigacao, economia agraria. 
gestao de agua e irrigacao, e hidrologia. O departamento de 
DGCSFER nomeara dois candidatos para graduacao em agro
florestacao/sociologia florestal e gestao de terrenos de 
pastagem. 

Aquisicao de Equipamentos e Outros Materiais 

Os equipamentos e materiais necessarios para a 
implenmentacao do projecto incluem veiculos, acessorios, 
materiais de construcao para as estruturas de CSA, equipamento de 
investigacao e laboratorios, materiais de gabinete, e outros 
artigos. A aquisicao destes bens sera obtida predominantemente 
fora na medida em que ha poucos disponiveis no pais. Alguns 
veiculos do projecto com acessorios e outros artigos serao 
obtidos por OAR/Cabo Verde atraves dos procedimentos da AID sobre 
Aquisicao Directa. Os artigos de prioridade podem ser 
encomendados pelo administrador do projecto ainda antes da 
chegada da equipa de assistencia tecnica. Um contrato para a 
reabilitacao das casas pode ser celebrada em bases semelhantes. 
Todas as outras aquisicoes serao da responsabilidade do 
Consorcio. Detalhes sobre a aquisicao local e fora pais dos 
equipamentos e outros materiais estao ilustrados na Seccao III-C. 

C5. PL 480 Progamacao da Ajuda Alimentar 

Antecedentes 

O GOCV tem solicitado e recebido assistencia tecnica em 
ajuda alimentar dos Estados Unidos desde 1977. Ate 1986, a ajuda 
alimentar foi administrado como ajuda de emergencia sob a Lei 
Publica dos Estados Unidos (Public Law 480 - PL 480), Titulo II, 
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Seccao 201 com o fim de responder a "fome ou outras solicitacoes 
urgentes ou de excepcional importancia." Normalmente, nao menos 
do que 50% de alimentos importados sob esta seccao devem ser 
distribuidos directamente aos consumidores. Contudo, com o "acordo 
dos Estados Unidos o GOCV tem comercializado toda a; ajuda 
alimentar importada para "evitar a criacao de mentalidades de 
assistidos", 'pagando ao mesmo tempo as frentes de trabalho com os 
fundos da comercializacao da ajuda alimentar. 

As principais importacoes sob o Titulo II tem sido milho, 
arroz e oleo vegetal. O milho tem sido de longe a importacao mais 
importante. De 1977-82. o total da ajuda alimentar incluindo o 
transporte foi de 23.2 milhoes de dolares. Em 1984 e 1986, wn 
total de 2.3 milhoes de dolares de feijao branco e pintado foi 
tambem incluido na ajuda de emergencia. 

Depois de 1986, a ajuda alimentar para Cabo Verde foi 
restruturada sob o PL 480. Seccao 206. Isto permitiu que a ajuda 
alimentar fosse programada para periodos mais longos. Os 
equipamentos e mercadorias importados foram fornecidos como ajuda 
ao GOCV que. por seu lado, poria de lado todos os processos 
duaneiros e outros, menos custos de servicos, apoiando o 
desenvolvimento de actividades tipo que conduzissem a reducao do 
defice alimentar desenvolvimento economico rural. Muito desses 
fundos foram usados nos ultimos anos para pagar as frentes de 
trabalho dos projectos de construcao de infraestruturas de 
conservacao do solo e agua e florestacao. O programa da Seccao 
206 continuou ate FY90. Sob a legislacao do PL 480 recentemente 
decretada. Cabo Verde deixou de ser qualificada para receber 
ajuda alimentar como dadiva (Titulo III sob a nova acta). Para 
FY91. um programa de ajuda por um ano sob Seccao 416 esta sendo 
usado para importar 18 000 mega-toneladas de milho. 

As importacoes de equipamentos e outras mercadorias variam 
de ano para ano de acordo com os resultados de uma avaliacao de 
ajuda alimentar. Esta avaliacao sera conduzida pela USAID no 
primeeiro quartel de cada ano e e baseada largamente nos dados de 
producao. Uma media de 15 000 mega-toneladas de milho amarelo #2 
por ano formou a base do programa da Seccao 206. 

Uma vez que Cabo Verde ja nao se qualifica como um governo 
para receber doacoes de ajuda alimentar sob a nova legislacao de 
ajuda alimentar (the 1990 Farm Bill). outro mecanismo tem sido 
procurado para a programacao da ajuda alimentar. A ajuda 
alimentar sob Seccao 406 e baseado nos excedentes de stockes, e 
esta sujeito a mudancas na disponibilidade de equipamentos e 
mercadorias todos os anos. A candidatura para a Seccao 416 deve 
ser feita todos os anos. requerendo alta Missao e acordos anuais 
nos custos de transporte. Iniciando em FY92, a programacao de 
ajuda alimentar para Cabo Verde sera administrada no quadro dwn 
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PVO,rograma de comercializacao Titulo II. 

PL 480 Proqramacao sob o WARD 

O PL 480 gerado por fundos locais continuara a ser usado 
para actividades do projecto, mas sera significantemente reduzido 
ao longo da 'vida do projecto. Actividades consideradas parte do 
projecto WARD. e que serao financiados por fundos locais do PL 
480. incluem as seguintes: 

Pagamentos de frentes de trabalho para a construcao e 
manutencao de estruturas de CSA e para actividades na 
florestacao/revegetacao. Aproximadaamente 97 000 
pessoas mes de frentes de trabalho serao assalariados 
pelo projecto. Os pagamentos de frentes de trabalho 
totalizarao aproximadamente 7 milhoes de dolares 
durante a vida do projecto. As actividaddes de ~rentes 
de trabalho incluem: manutencao de estruturas; novas 
construcoes; arvores; arbustos; plantacao de especies 
vegetais; e operacoes de viveiros. Embora o WARD 
utilize somente um milhao de dolares para frentes de 
trabalho durante o ano de 1992, admite-se que 
mecanismos previos e transferencia de outros fundos 
serao utilizados para continuar os trabalhos em 
progresso durante os seis meses de 1992 ate que as 
actividades de construcao e florestacao no quadro do 
WARD comecem. 

Pagamento do pessoal de assistencia rural (RAP) para a 
organizacao e gestao das comunidades das frente.s de 
trabalho e outros programas das comunidades de base. 

~ Pagamento dos custos locais dos programas de formacao 
no pais no Centro Nacional de Formacao. 

~ Custos de apoio as investigacoes locais: trabalhos de 
campo temporario, inquiridores rurais, e compra de 
materiais locais. 

Outros custos locais tais como garantias de rec~itas 
para os agricultores que participam nos ensaios de 
campo. 

i 

Sob o programa de comercializacao multi-anual, PVO Titulo 
II, o grosso dos fundos gerados pelo PL 480 sera programado em 
conjunto com as actividades do WARD. As moedas loca.is serao 
depositadas em duas contas separadas e serao consideradas fundos 
proprios do GOCV. Uma conta sera da responsabilidade da' DGCSFER 
para actividades de conservacao e construcao de estruturas de 
conservacao do solo e agua e reflorestacao e programa de 
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assistencia rural (RAP). A outra conta Bera posta a disposicao do 
INIA para apoiar a formacao no pais de actividades de 
investigacao e extensao a serem levadas a cabo pelo projecto 
WARD. Estas contas serao administradas conjuntamente pelo Governo 
de Cabo Verde e pelo beneficiario (recipient). O desembolso de 
fundos nao sera feito fora destas duas contas bancarias ate que 
um sistema de contabilidade e processos de avaliacao e controlo 
interno tenha sido satisfatoriamente completado e aprovado pelo 
Controlador Regional, REDSO/WCA. 

Sustentabilidade das Actividades das Frentes de Trabalho 

No quadro do WARD, a programacao das actividades das 
frentes de trabalho totalizara aproximadamente 40% do nível de 
esforco de actividades semelhantes as do projecto de WDP. Esta 
diminuicao de programacao de actividades financiadas pelo PL 480 
representa um acordo entre o GOCV e a USAID para diminuir o 
numero de empregos no quadro do projecto. E claramente evidente 
que a manutencao das frentes de trabalho e insustentavel aos 
niveis actuais, e Cabo Verde nao pode custear a construcao de 
estruturas que nao contribuem significantemente para os 
objectivos de conservacaodo solo e da agua. O GOCV esta 
terminantemente apostado em explorar actividades/alternativas 
geradoras de recursos para os trabalhadores rurais e gradualmente 
reduzir as frentes de trabalho a um nivel mais sustentavel. 
Outras actividades de frentes de trabalho, tais como construcao 
de estradas, manutencao de estrada e estruturas, podem ser 
programadas pelo GOCV para substituir a construcao de 
infraestruturas de CSA, mas estas actividades saiem fora do 
ambito do projecto WARD. j 

Gestao do PL 480 

Um programa de comercializacao do PL 480 Titulo II;multi
anual foi submetido por um US PVO, e preve-se que este programa 
seja aprovado no inicio do FY 1992. O programa proposto devera 
ser integrada apropriadamente no projecto WARD, incluindo a 
programacao do grosso dos fundos gerados no apoio as actividades 
do WARD. Alem disso, espera-se que este PVO usara tambem os 
fundos locais para apoiar e promover o desenvolvimento familiar e 
cooperativo local e trabalhar com outros ONGs para desenvolver 
projectos pilotos de conservacao do solo e agua e outras 
actividades semelhantes. 

Embora este programa de comercializacao multi-anual, PVO 
Titulo II, nao esteja ainda aprovado, o OAR/Cabo Verde esta 
confiante que este programa sera aprovado rapidamente e que 
programara o grosso dos fundos locais em harmonizacao com o plano 
de actividades do projecto WARD. No caso de uma demora na 
aprovacao de um programa de comercializacao de um PVO, Titulo II, 

( 
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a OAR/Praia pode requerer a comercializacao de ajuda alimentar 
quer sob a Seccao 416(b) ou sob o programa de emergencia' Titulo 
II para ajudar a solucionar o defice estrutural alimentar em Cabo 
Verde. 

Espera~se que o programa PL 480 gera fundos superiores as 
necessidades do projecto WARD e custos administrativos da ajuda 
alimentar (baseados na atribuicao de uma ajuda alimentar apual de 
2 000 000 de dolares). O programa de implementacao da ajuda 
alimentar espera usar os recursos em excesso, para a possivel 
extensao, e financiar actividades que demonstram ser abordagens 
alternativas para o emprego rural que dependera maIs das 
iniciativas privadas do que do sector publico. De particular 
interesse para OAR/Cabo Verde e para o GOCV e o desenvolvimento 
de alternativas para as frentes de trabalhos publicos no 
desenvolvimento e manutencao das infraetruturas rurais de-bacias 
hidrograficas. Visto que estas actividades pilotos serao Jevadas 
a cabo por um PVO sob a sua propria autoridade, elas nao sao 
definidas como parte do projecto WARD; Pelo contrario,' estas 
actividades do PVO complementarao o projecto e respondem as 
preocupacoes levantadas nas analises da REDSO e AID/W que 
alternativas de empregos sustentaveis para os trabalhos das 
frentes devem ser procuradas pelo OAR/Cabo Verde. 

O PVO, assim como a entidade responsavel pela gestao do PL 
480, sera tambem responsavel por outros aspectos de gestao do 
programa de ajuda alimentar, incluindo preenchimento dos 
requisitos de relatorios, organizacao de avaliacoes, assegurar os 
pagamentos atempadamemnte das frentes de trabalho. 

C6. Contribuicao do GOCV 

O GOCV suportara o projecto WARD atraves de paga~ento de 
salarios e beneficios dos quadros do INIA e DGCSFER que trabalham 
para o projecto. Os escritorios em sao Jorge e Sao Filipe, e as 
moradias em Sao Jorge estarao dsiponiveis para a equipa do 
projecto. Esta contribuicao esta estimada em 1.4 milhoes de 
dolares durante toda a vida do projecto. 

Alem disso, o GOCV utilizara aproximadamente 8.4 milhoes de 
dolares dos fundos gerados pelo PL 480 para suportar as 
actividades do WARD. O GOCV reconheceu que o pais hospede pode 
contribuir com os fundos locais de troca que possui (incluindo PL 
480) para satisfazer os 25% de contribuicao. Por conseguinte, os 
25% da contribuicao do pais hospede e facilmente conseguido 
atraves da contribuicao aproximada de 1.4 milhoes descritos 
abaixo juntamente com a programacao de $8.4 milhoes de fundos 
locais gerados no apoio as actividades do WARD. 
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D. Beneficiarios 

Como referido nas seccoes anteriores, o projecto WARD sera 
implementado em 12 bacias hidrograficas a leste da ilha de 
Santiago do lado de barlavento. Uma bacia hidrografica. Ribeira 
Seca servira como a zona piloto para ensaios e experiencias com 
novos sistemas de conservacao do solo e agua (CSA) e agró-silvo
pastocicia. 

Atraves da area do projecto como um todo, membros das 
frentes de trabalho constituirao os beneficiarios mais directos e 
imediatos do WARD. Alem do mais, preferencia de emprego nas 
frentes de trabalho sera dada a maioria das familias rurais 
necessitadas. Atraves da vida do projecto, um total. de 7.2 
milhoes de dolares esta programada para pagar as despesas em 
salarios. Isto traduz em emprego uma ocupacao anual de 

lapro~Jotnadamente 1 800 trabalhadores trabalhando 10 meses;por ano 
em'~6 dias por mes e na base de um emprego por familia. Calcula
se que uma familia tem a dimensao media de 5.7 pessoas. Isto quer 
dizer que 10 280 santiaguenses rurais beneficiarao das frentes de 
trabalho em media de 600 dolares anuais (calculado na base de 170 
escudos x 260 dias considerando a taxa de cambio de 75 escudos o 
dolar). Na realidade, contudo muito mais familias sao 
beneficiadas. Individuos de familas diferentes podem ser 
empregues de ano para ano. e nalguns anos, tarefas, ou areas, 
somente seis a oito meses de trabalho sao necessarios. Estes 
factores promoverao uma distribuicao mais equitativa. 

Sempre que possivel. o projecto WARD empregara de 
preferencia as frentes de trabalho de comunidades de base (CBWFs) 
organizado sob o programa de assistencia rural RAP) dos projectos 
previos de Cabo Verde no desenvlvimento de bacias hidrograficas. ~ 
em vez das chamadas frentes cie>-traba lho "c I ass i cos" do estado. 
CBWFs oferecera beneficios para alem das meras subsistencias 
salariais. Elas sao projectadas para promover nao so 
infraestruturas como tambem os recursos humanos. Isto e 
encorajados atraves de uma variedade de meios: participacao do 
trabalhador na escolha dos sub-projectos e na elaboracao dos 
planos e programas; trabalho prestado pelos membros na sua 
propria localidade; eleicao democratica dos chefes de zona; 
cursos de formacao sobre o terreno dos trabalhadores em aspectos 
tecnicos de medidas de CSA (e.g. gestao de viveiros); processos 
de eleicao, lideranca e treinos de administracao; apoio as 
iniciativas de entre-ajuda (e.g. construcao de pocos, canais, 
centros sociais); e, em geral. reforcar a solidariedade da 
comunidade para manter os beneficios em CSA e outros 
melhoramentos e para assumir maior responsabilidade no 
desenvolvimewnto auto-sustentado. O projecto WARD continuara esta 
tradicao, mas com o objectivo de levar as CBWFs a tornar~-se~ 
independentes. enfatizando as alternativas de receitas e aumento 
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de rendimentos em agro-silvo-pastoricia que grupos inter
familiares ou comunitarios possam organizar e sustentar. 

Os 12 250 homens e mulheres produtores na bacia 
hidrografica piloto e as suas familias serao os primeiros 
beneficiarios destas alternativas uma vez que serao recrutados 
entre os co~investigadores e co-desenvolvedores nos estudos do 
WARD, nos ensaios de campo para elaborar estrategias de sistemas 
culturais e "capacidades" em CSA localmente mais produtivos, mais 
eficientes. Recrutamentos serao voluntarios e arranjos de entre
ajuda entre produtores e o projecto serao feitos onde se afigurar 

)(~~.Rropriado . 

Assim como em todo o pais, os agricultores da Ribeira Seca 
podem ser categorizados numa variedade de maneiras diferentes. 
Uma e por ecozonas: humida. subhumida, semi-arida e arida~ Outra 
e por sistemas culturais gerais -- i.e. sequeiro, irrigado, ou 
misto sequeiro/irrigado -- todos os tres incluindo a criacao 
tipica de animais. Outra e por chefe de familia, i.e. Um par 
homem-mulher ou somente a mulher. Embora o projecto WARD de 
atencao a todos estes grupos produtores, prestara especial 
atencao aos agregados familiares liderados por mulher uma vez que 
ocupam 40% de todas as familias rurais de Santiago. Alem disso, 
estao confrontados com um conjunto distinto de constrangimentos 
de sistemas culturais. 

A medida que a dependencia das frentes de trabalho esteja a 
entrar na fase de declinio e os sitemas de intervencao sao 
testadas e planeadas, os beneficios tangiveis dos agricultores da 
Ribeira Seca incluirao mas nao serao limitados a: aumento de 
diversidade dos sistemas culturais, e por conseguinte, diminuicao 
de riscos, rendimentos mais altos, i.e. de produtos, generos 
alimenticios, hortalicas, carne, artigos diarios, frutas, lenha, 
fenos e pastagens; relacionado com ambos os precedentes, melhor 
equilibrio da dieta alimentar; aumento, estabilizacao e/ou fluxo 
mais independente das receitas famliares resultando de um aumento l' 
de vendas de e/ou diminuicao cte--despesas em compras de tais 
produtos; e possivemente ganhos posteriores de micro-empresas 
relacionadas (e.g. venda de sementes, confeccao de queijos) 
orientado ou melhorado e expandido sob os auspicios do PVO. 

Beneficios subjectivos secundarios adicionais, nao 
palpaveis, podem tambem ser considerados para as familias e 
comunidades agricolas da bacia hidrografica piloto. Mais dificil 
de prever ou quantificar, contudo, estes podem incluir: um maior 
sentido de auto-determínacao, escolha, e controlo da parte de 
individuos ou grupos; difusao geral dos conhecimentos e 
experiencias sobre CSA e agro-silvo-pastorícia; melhoria da 
qualidade do nivel de vida devido a menor necessidade dos pais 
para emigrar ou para as criancas trabalharem como fonte de 
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sobrevivencia da familia; e melhor comunicacao e apreciacao mutua 
entre produtores e servicos de investigacao e extensao. 

\~~I OS beneficios economicos e da melhoria da dieta alimentar 
~' Iserao tambem acrescidos consumidores rurais e urbanas para 

periodos maiores. as classes menos priveligiadas podem tirar 
vantagens dos precos mais baixos dos generos alimenticios que 
tipicamente resultam de rendimentos mais altos e/ou custos de 
producao mais baixos. Novas especies e variedades culturais podem 
ocupar um lugar de destaque na provisao de alimentos saudaveis no 
mercado. O aumento de areas irrigadas e melhoria dos metodos de 
CSA, praticas culturais e tecnicas de criacao de animais pode 
solucionar os constrangimentos sazonais na disponibilidade de 
alimentos nutritivos tais como hortalicas e frutos. 

Durante o longo prazo dos sete anos da vida do projecto e 
dependendo do reforco dos sistemas de extensao em Santiago, 
produtores e consumidores nos outros 11 projectos de bacias 
hidrograficas esperSl colher os beneficios semelhantes aqueles ~ 
detalhados acima. As situacoes ambientais e especialmente socio
economicas nas 11 bacias hidrograficas referidas diferem um pouco 
das da Ribeira Seca. Por conseguinte, devera haver algumas 
dificuldades na extrapolacao dos resultados do WARD naquelas 
areas. Uma estimativa cautelosa, indica que aquele grupo de 
beneficiarios totaliza em 45 000 pessoas ou ,cerca de 9 000 
familias. Ainda a um prazo mais longo, habitantes de outras 
bacias hidrograficas de Cabo Verde beneficiarao em certa medida 
visto que o WARD reforcara a capacidade dos cientistas, 
extensionistas e instituicoes cabo-verdianas para modificar e 
difundir tecnologias. praticas, e estrategias socio-economicas. 

~ Para promover este objectivo a um prazo mais longo, o 
projecto WARD financiara uma variedade de formacoes para varios 
grupos e beneficiarios. Ao pessoal do PAR selecionado. e aos 
extensionistas da D~ER serao ministradas instrucoes avancadas na 
area de extensao. E uma gama de investigadores e tecnicos em cada 
uma das instituicoes cabo-verdianas envolvidas no WARD 
beneficiara a varios niveis de programas de formacao (ver'Seccao 
II.B para detalhes). 
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III PLANO DE IMPLEMENTACAO 

A. Calendario de Actividades 
/ 

O que se segue e um calendario de actividades principais a 
serem levadas a cabo na implementacao do projecto WARD durante os 
tres primeiros anos. Detalhes sobre a assistencia tecnica a curto 
prazo/period'ica podem ser ilutrados somente para o ano de 1991-
92. uma vez que o Consorcio e as Agencias contrapartidas do GOCV 
farao proposta de um calendario detalhado para toda a assistencia 
tecnica durante a vida do projecto de acordo com os seus planos 
de trabalho. Podem tambem propor outras modificacoes para o 
seguinte calendario: 

Actividades Datas Projectadas 

Assinatura do Acordo de Projecto Setemb. 1991 

Entrega do PIO/T para o Administrador do Projecto Out. 1991 

Submissao do PVO Titulo II 
Proposta de Conversao em Moeda 

Estabelecimento do Conselho Coordenador 

Entrega do PIO/T para o Acordo de Cooperacao 

Aprovacao do PVO Titulo II 
Proposta de Conversao de Moeda 

Entrega do RFA para o principal Acordo de 
Cooperacao 

Iniciativa de Aquisicao Directa de Alguns 
Veiculos e Artigos Diversos 

Administrador do Projecto PSC comeca trabalho 

Pre-seleccao de 2-3 candidatos para formacao 
a longo prazo 

Proposta de revisao do principal Acordo de 
Cooperacao 

Alojamento para os tecnicos preparado 

Out. 1991 

Nov. 1991 

Nov. 1991 

Dez. 1991 

Dez. 1991 

Dez. 1991 

Dez. 1991 

Jan. 1992 

Fev./Mar. 1992 

Fev. 1992 
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Assinatura do Acordo de Cooperacao 

Chegada do Especialita de Bacias Hidrograficas 
/Chefe da Equipa, Sociologista (AT a longo prazo) 

Inicio dos Estudo de Base 

Especialista para a avaliacao das necessidades 
de formacao a curto prazo 

Iniciativas do Consorcio para a aquisicao de 
equipamentos/mercadorias 

Iniciativas de actividades de construcao de 
estruturas de CSA/florestacao 

Implementacao detalhada do plano de trabalhos 
aprovado pelo Conselho Coordenador 

AT a curto prazo relativamente ao uso de terras, 
erosao do solo, e desenvolvimento dos dados de 

Abr. 1992 

Agos. 1992 

Agos. 1992 , 

Agos. 1992 , 

Set. 1992 , 

Out. 1992 

Out. 1992 

base de extensao Set./Dez. 1992 

Plano de formacao detalhada e aprovada pelo 
Conselho Coordenador Dez. 1992 

Construcao de parcelas de escoamento superficial Dez. 1992 

1993 

Primeira formacao ministrada aos trabalhadores 
de extensao 

3-4 candidatos selecionados para formacao 
a longo prazo 

Chegada do Agronomo (AT a longo prazo) 

Primeira demonstracao de rega nos sitios 
selecionados 

Primeira avaliacao do projecto 

B. Plano de Formacao 

Introducao 

Jan. 1993 

Jan. 1993 

Mar. 1993 

Abr. 1993 

Agos. 1993 

Alem do apoio continuado ao INIA e DGCSFER das actividades 
de investigacao e desenvolvimento de Bacias Hidrograficas, o WARD 
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propoe um novo conjunto de actividades diversas que exigira o 
engajamento de profissionais numa variedade de disciplinas 
tecnicas. O WARD iniciara ensaios culturais, gestao 
agroflorestal. e silvopastoricia, e acompanhamento das 
actividades das bacias hidrograficas; actividades que exigem 
alguma capacidade profissional nao disponivel actualmente nas 
instituicoes cabo-verdianas envovidas. 

E tarefa de ambas. a equipa de elaboracao do documento do 
projecto e do Consorcio da implementacao, identificar as lacunas 
de capacidades existentes nestas instituicoes e desenvolver um 
plano de formacao. incluindo formacao a longo prazo, cursos de 
curta duracao num terceiro pais e no proprio pais. formacao nos 
locais de trabalho e mesas redondas para completar o 
desenvolvimento formativo do pessoal do INIA e DGCSFER afim de 
responder as necessidades de todas as actividades do WARD. 

Gestao e Planeamento de Formacao 

As necessidades de formacao indentificadas a curto e longo X 
prazo durante a elaboracao do projecto estao ilustrados nos 
Quadro 3 e 4. Anexo J. Aperfeicoamento e modificacoes serao da 
responsabilidade do Consorcio e agencias de contrapartida. 
Inicialmente. o especialista do WARD em formacao, em consulta com 
os dirigentes das agencias de contrapartida. conduzira uma 
avaliacao detalhada das necessidades de formacao, analisara as 
necessidades de formacao no pais. programas. recursos humanos, e 
criara um plano de formacao global relacionado com os objectivos 
do projecto WARD. 

o REDSO/HRDO prestara assistencia tecnica e orientacao para 
o desenvolvimento e implementacao do plano de formacao. O 
REDSO/HARDO assistira tambem o OAR/Praia no acompanhamento dos 
beneficiarios para asssegurar a formacao de acordo com os 
requisitos e regulamentos de AID. 

Para a gestao global de formacao no quadro do WARD, um 
Conselho de Formacao sera formado pelo projecto de AT a longo 
prazo. pelo Administrador do Projecto da USAID e por 
representantes de instituicoes cabo-verdianas. Com a supervisao 
feita pelo Conselho de Formacao do WARD, o projecto desenvolvera 
planos de formacao anual para a calendarizacao das actividades. 
afectacao de responsabilidades e definicao de orcamentos. 

Formacao a longo prazo 

o WARD tutelara programas de formacao para seis mestrados e 
tres bacharelatos nas Universidades Americanas devidamente 
selecionadas. A maior parte dos programas de formacao serao 
iniciados nos primeiros dois anos da vida do projecto afim de 
permitir aos graduados. apos o regresso a Cabo Verde, participar 
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durante varios anos nos trabalhos productivos com a contra
partida americana. 

O Conselho de Formacao do WARD ultimara as 
responsabilidades para a seleccao dos participantes nos programas 
de tormacao a longo prazo. O Conselho fara o exame dos dados 
biograficos dos estudantes propostos, as necessidades e 
prioridades' das instituicoes empregadoras, as areas fortes e 
fracas das universidades que estao sendo propostas. Os criterios 
de seleccao dos estudantes incluirao mas nao se limitam a: 
prioridades do GOCV (certificado do Ministerio de Educacao), 
prioridades da USAID, performance dos trabalhos dos candidatos, 
dominio da lingua inglesa. 

Este Conselho desempenhara tambem um papel activo nos 
programas academicos e temas da tese em funcao das necessidades 
do pessoal participante e responsabilidades da funcao 
desempenhada. Isto sera alcancado atraves da comunicacao com e 
(quando viavel) visitas de campo por conselheiros/professores 
principais dos estudantes de curso de pos-graduacao. Participacao 
activa de conselheiros graduados em actividades de projectos de 
investigacao sera promovida e apoiada pelo WARD. Esta abordagem 
ajudara a segurar um programa academico relevante para a situacao 
concreta no campo. 

O progresso dos estudantes sera seguido de perto pelo 
conselheiro principal do estudante e ou o presidente do conselho 
de formacao. Um representante do Consorcio sediado nos Estados 
Unidos estabelecera a ligacao entre os conselheiros do estudante 
e o administrador do proiecto em Cabo Verde. Com intervalos de 
seis meses este representante produzira relatorios de progresso 
para todas as formacoes a longo prazo. Sempre que justificado, 
ele/ela frequentara cursos de verao ou de inverno ou cursos de 

• curta duracao noutras instituicoes. 

Trinta estudantes frequentarao um curso de dois anos no 
Centro Nacional de Formacao de Sao Jorge. Esta formacao'e parte 
do curriculum regular do Centro e e organizado para tecnicos 
medios que serao empregados no MDRP. Alem disso, para o 
curriculum normal, cursos adicionais de ensaios de' campo, 
inqueritos e metodos de reconhecimento, e outros temas especiais 
serao programados. 

Os criterios seguidos para a seleccao das universidades ou 
outras instituicoes de formacao americanas para receber os 
candidatos a cursos de curta e longa duracao no quadro do WARD 
incluirao: pertinencia do programa para a descricao do trabalho 
do participante, flexibilidade para o programa de estudo de 
acordo com as necessidades especificas do participante, 
similaridade entre a ecologia e clima das instituicoes locais em 
Cabo Verde, experiencia reconhecida internacionalmente, e 
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experiencia da instituicao em receber estudantes estrangeiros. 

Formacao de Curta Duracao 

A formacao de curta duracao no quadro do WARD sera 
diversificada quer no conteudo programatico quer no objectivo da 
audiencia. O projecto procurara melhorar a abilidade e 
conhecimentos dos participantes incluindo investigadores do INIA 
e quadros, gestao do pessoal de engenharia rural e florestacao, 
tecnicos de campo, agentes de extensao rural, colaboracao entre 
agricultores e grupos comunitarios. Embora as oportunidades para 
programas de formacao pertinentes sejam levados a cabo nos 
Estados Unidos e em paises terceiros, a maioria dos cursos de 
curta duracao serao ministrados no pais. 

O processo de seleccao de participantes para programas de 
formacao de curta duracao apresentam diferencas baseadas no tipo 
de audiencia pretendida. Para a formacao orientada para a 
investigacao ou necessidades tecnicas (e.g. metodos de inqueritos 
socio-economicos) . a pessoa que recebera a formacao deve 
preencher os requisitos indicados para o fim em vista. Noutros 
casos, tais como a seleccao de tecnicos agro-florestais para 
participar nos cursos de metodos agro-florestais, a AT a longo 
prazo no quadro do WARD e os conselheiros e supervisores da 
DGCSFER deverao alcancar um consenso baseado na distribuicao 
geografica dos agentes, performance do trabalho e nivel de 
interesse, e recursos financeiros disponiveis. Para outros tipos 
de formacao, seminarios para extensionistas do PAR ou cursos para 
cooperadores, a audiencia deve ser suficientemente pequena para 
permitir a participacao de toda a gente. Em todo o caso, os 
planos anuais de formacao do WARD considerarao uma programacao 
cuidadosa de modo a nao entrar em conflito com as actividades 
chaves ou, no caso dos produtores, com pontos criticos no ciclo 
de agricultura. 

As oportunidades de formacao a curto prazo com temas nao 
cobertos pelo programa levados a cabo em Cabo Verde serao 
ministrados nos Estados Unidos e num terceiro pais tais como 
Portugal, Senegal, e Brasil. Mais frequentemente, contudo. 
formacao a curto prazo tera lugar "no local de trabalho" ou sera 
levada a cabo no Centro de Formacao de Sao Jorge. Alem disso. 
oferecendo curriculum pos-secundario para tecnicos medios 
destinados a trabalhar para o MDRP, este centro da pequenos 
cursos e seminarios administrados e financiados por outras 
instituicoes ou projectos tais como o WARD. Alem disso, deve 
tutelar participantes em cursos oferecidos por outros prqgramas. 
Por exemplo, o Projecto Florestal da FAO/Belgica oferece uma 
variedade de cursos incluindo: Formacao de Formadores, Metodos de 
Extensao, Silvo-pastoricia, Leis Florestais, e Comunidade 
Florestal. Na medida do possivel, o WARD empregara formadores 
locais, coordenadores de cursos, e apoiara o pessoal. Estudos e 
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trabalhos de campo substanciais incluirao todos os pequenos 
cursos. Cada programa de formacao terminara com uma 
avaliacao/exame onde os participantes podem avaliar o seu proprio 
progresso, avaliar a pertinencia dos conteudos programaticos dos 
cursos, qualidade dos formandos empregados, etc., e fazer 
recomendacoes para a necessiade da melhoria dos conteudos do 
curso e metodos de ensino. 

C. Plano de Aquisicao e Metodos de Financiamento 

Panorama geral 

O projecto WARD esta sendo financiado atraves de tres 
fontes: fundos da DFA, Fundos locais provenientes do programa de 
conversao em moeda local de um PVO Titulo II, e Fundos do GOCV 
para salarios e em contribuicao em generoso Os fundos da DFA 
totalizam em 9 000 000 de dolares (48% do custo total do 
projecto), sera utilizado para obter os meios necessarios do 
projecto e apoiar o Projecto de Investigacao Aplicada e 
Desenvolvimento de Bacias Hidrograficas. 

As actividades de Desenvolvimento (WARD), resultados 
esperados e propositos, incluindo o fornecimento de assistencia 
tecnica, aquisicao de equipamentos e outras mercadorias, 
avaliacao e servicos de auditoria, e gestao do projecto. 

As contribuicoes do Governo de Cabo Verde em forma de 
fundos locais gerados pelo PL 480 de um programa de conversao de 
moeda totalizam aproximadamente em 8 443 000 de dolares (45% do 
custo total do projecto) serao utilizado para a construcad de 
estruturas de conservacao do solo e agua e activiqades de 
reflorestacao, formacao no pais, investigacao, extensao e apoio 
de formacao. Contribuicoes adicionais do Governo de Cabo Verde, 
totalizam aproximadamente 1 400 000 milhoes de dolares;(7% do 
custo total do projecto} sera usado para salarios do pessoal do 
GOCVe custos em especies (gabinetes, etc.). 

Toda a aquisicao financiada pelos fundos da DFA serao 
orientados de acordo com as regras de aquisicao para actividades 
financiadas no qaudro da DFA. O projecto utilizara os fundos para 
a compra de bens e servicos de origem americana e de fontes dos 
Estados Unidos. Espera-se que toda a assistencia tecnica a longo 
prazo seja de origem americana. A maioria das outras formas de 
assistencia tecnica serao tambem provenientes dos Estados Unidos, 
excepto os consultores recrutados localmente. 

cursos 
Outros 
nivel 

Todos os veiculos serao adquiridos nos Estados Unidos. Os 
de longa duracao serao empreendidos nos Estados Unidos. 

programas de formacao serao ministrados em institucoes a 
local ou regional noutros paises em desenvolvimento. 
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Os servicos. equipamentos e outras mercadorias adquiridos por 
organizacoes nao governamentais sob o acordo de cooperacao terao 
fontes e origem dos Estados Unidos com a excepcao possivel de 
materiais especiais de formacao que podem ser necessarios a 
aquisicao atraves de outras fontes de paises livres (Codigo 935). 

O OAR/Cabo Verde com a assistencia da AID/Servicos de 
Washington para transporte. envidara todos os esforcos para 
assegurar que a aquisicao directa de equipamentos por AID ou 
fornecedores da AID serao embarcados nos transportes americanos 
de acordo com a acta de preferencia sobre cargas dos Estados 
Unidos. O administrador do projecto do OAR/Cabo Verde mantera os 
registos de todas as aquisicoes do projecto pelo' cogico 
geografico da AID e relatara esta informacao anualmente ~ AID/W 
do Bureau da Africa. 

Aguisicao de Servicos Tecnicos 

A fim de reduzir a carga de administracao nas duas USDH 
OAR. a condicao imposta pela AID/W durante a revisao dq FY 88 
ABS. o OAR esta propondo que o projecto WARD seja implementado 

,por um PVO e/ou Universidade. PVOs tem demonstrado uma capacidade 
~de actividades de gestao de recursos naturais em Africa e:noutros 
paises. Usando um PVO seria compreensivo mandatar a extensao do 
papel de PVOs nos programas da AID. Contudo porque um numero 
muito limitado de PVOs tem experiencia na coordenacao na 
investigacao agricola, a maior parte do projecto, o OAR concluiu 
que as entidades mais qualificadas para conduzir actividades de 
investigacao sao instituicoes experimentadas Titulo XII. Por 
conseguinte, o OAR recomenda que a implementacao do WARD seja 
levado a cabo fora do ambito de PVOs e/ou Universidades. 

Uma vez que a definicao do problema e a abordagem do WARD 
foi desenvolvida em Cabo Verde atraves de experiencias do passado 
e inter-accao entre o GOCV e o OAR, qualquer implementacao por wn 
PVO teria de respeitar as realidades e parametros das actividades 
de desenvolvimento empreendidads em Cabo Verde. Por conseguinte. 
o OAR acredita que um acordo de cooperacao e mais apropriado que 
uma doacao porque permite um engajamento substancial pela OAR em 
varias fases no programa a ser financiado (definicao de 
problemas, abordagens e medidas do progresso na proBsecucao dos 
objectivos) . 

Espera-se que quase todas componentes do projecto dos 
fundos da DFA serao implementados atraves da cooperativa de 
acordo com o PVO e/ou Universidade, excepto para o contrato de um 
PSC administrador que sera contratado directamente por OAR/Cabo 
Verde. O beneficiario do acordo de cooperacao sera selecionado 
atraves de avaliacao dos Requisitos para Candidaturas submetidas 
por PVOs e/ou Universidades interessadas. ARFA sera sintetizado 

,I 
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no "Commerce Business Daily" e candidaturas serao limitadas a 
PVOs, Organizacoes de Desenvolvimento Cooperativo e 
Universidades. Depois do exame pelo conselho tecnico da seleccao, 
o OAR solicitara que RCO/Dakar negoceia e executa o acordo de 
cooperacao COM o candidato, classificado em primeiro lugar. Um 
PVO impleme.ntara um programa muI ti-anual de conversao de moeda 
Titulo II, com o grosso dos fundos locais gerados, programados 
entre o GOCV e o PVO para a implementacao das actividades do 
projecto WARD. O beneficiario do acordo de cooperacao fornecera a 
seguinte assistencia tecnica: 

Assistencia Tecnica a Longo Prazo 

1. Especialista em Gestao de Bacias 
Hidrograficas 

2. 
3. 

Agronomo 
Antropologo/Sociologo Rural 

Assistencia Tecnica Periodica 

1. Agro-florestal 
2. Especialista de pecuaria/gestor 

areas de vocacao pastoril 
3. Especialista em Empresas Privadas 
4. Especialista em Producao de Frutas 
5. Hidrologista (Acompanhamento) 
6. Agronomo de Bacias Hidrograficas 
7. Especialista de Erosao do Solo 
8. Especialista em Rega 
9. Especiaista em extensao 
10 Planeador de Investigacao 
11 Investigador em Sistemas Culturais 

Assistencia Tecnica a Curto Prazo 

1. Especialista em Formacao 
2. Especialista em Sementes de Arvore 
3. Especialista em Sementes de Legumes 
4. Especialista de Pastagem 
5. Nutricionista Anual 
6. Hidro-meteorologista 
7. Engenheiro rural/Civil 
8. Planeador de Uso de Terras 
9. Estatistico 
10. Especialista em Informatica 
11. Pedologista (Laboratorio) 
12. Especialista em Formacao Agricola 
13. Especialista em SIM 

Duracao de Servico 

78 pm' 
66 pm; 
24 pm 

5.5 pm 

4.5 pm 
4.0 pm 
4.5 pm 
9.0 pm 
3.0 pm 
5.0 pm 

10.0 pm 
8.0 pm 
5.0 pm 
4.0 pm 

1.5 pm 
1.5 pm 
2.0 pm 
2.0 pm 
2.0 pm 
1.5 pm 
1.5 pm 
1.5 pm 
2.0 pm 
2.0 pm 
2.0 pm 
3.0 pm 
1.0 pm 
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C. Aquisicao de Equipamentos 

O valor aproximado de 300 000 dolares de, pecas 
sobresselentes para equipamentos pesados e camioes estao no 
processo de serem encomendados pela DGCSFER no quadro do projecto 
WDP e este,s equipamentos estarao disponiveis para o :uso do 
projecto WARD. Os seguintes tipos de equipamentos e mercadorias ) 
deverao sera adquiridos: os proje.QÍ..OB-.._,~_y'~icUlos e 
sobresselentes, equipamentoS de Iaboratorio e investigacao, 
material de escritorio. equipamento visual, material de 
construcao, ferramentas e instrumentos cientificos. Alguns 
veiculos do projecto com pecas sobresselentes e outros artigos 
prioritarios, serao obtidos atraves do OAR/Cabo Verde usando os 
procedimentos da AID para a Aquisicao Directa. ~ pro~~~~_L.~~, um/'" 
cont!:~_t:()_directo de preco fixoJ?~ra a recuperacao , ãas cas~~~ que 'I 

-, ~€rão também executadas , pe I a OA~ICabo Verde. Todas as outras j • 
aquislc6es serao da respOnsabilidade do beneficiario. (ver Anexo 
J de uma lista ilustrativa de equipamentos e mercadorias a serem 
adquiridas pelo projecto WARD) . 

Formacao de Participantes 

O projecto financiara nove candidatos aos cursos de longa 
duracao em Universidades Americanas selecionããas. A maioria dos 
programas de graduacao iniciarao nos dois primeiros anos do 
projecto a fim de tambem perm~tir~(.\.aas participantes varios anos 
de trabalho produtivo com a\~b"ntrapartida americana após o seu 
regresso a Cabo Verde. Espera-se que a formacao a curto prazo 
seja conduzido no pais. embora alguns cursos de curta duracao 
possam ser efectuados nos Estados Unidos ou num terceiro pais. 
Todas as actividades de formacao serao numa base directa de 
pagamento. sob a responsabiliade do beneficiario e do acordo de 
coperacao. 

Modos de Financiamento 

A implementacao do projecto WARD sera atraves de um PVO 
elou Universidade por meio de um acordo de cooperacao. O acordo 
de cooperacao sera financiado por Pagamento Directo ou "Carta dos 
Sistemas de Comunicacoes Financeiras Tesouraria-Credito" (LOC
TFCS) se o beneficiario ficar qualificado. Todos os pagamentos 
directos para os Elementos do Projecto 1. 2. 3. e 4 serao feitos 
pelo beneficiario. 

Excepcao e' feita aos equipamenos prioritarios a serem 
importados pelo OAR/Cabo Verde antes da chegada da equipa de AT. 
Tais equipamentos serao provavelmente pagos directamenteatraves 
de ordens de compra ou atraves do Agente de Aquisicao de Servicos 
(PSA). O PSA sera pago por uma Letra de Compromisso do Banco uma 
vez que se espera a proliferacao de facturas. Contudo. as taxas 
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dos agentes serao pagas com uma Letra de Compromisso Directo. 

Os Elementos do Projecto 5, 6 e 7 serao por Pagamento 
Directo. Os servicos do administrador do projecto WARD serao 
feitos por pagamento directo no quadro do Contrato de Servicos do 
Pessoal (PSC). Avaliacoes externas e auditorias terao lugar 
separadamente no fim do segundo, quarto e setimo ano atraves de 
ordem de entrega, IQC. 

Se o OAR/Cabo Verde faz_contratos para a reabilitacao de? 
alojamentos (elemento do projecto 8), ela sera por pagamento 
directo atraves de um contrato de preco fixo. ° Elemento do 
Projecto 9, imprevisto, sera usado somente para o proposito de 
ajustamento do orcamento. Nenhuma despesa sera feita sob a alinea 
Imprevisto. 

° projecto WARD age completamente de acordo com as "Gray 
Amendement "e requisitos da Seccao 8A. Em particular, os 17 
Collegios Historicamente Negros e Universidades que sao 
considerados instituicoes Titulo XII ou PVOs minoria, serao 
encorajados a submeter candidaturas para o principal acordo de 
cooperacao.rOs dez por cento do sub-contrato fica de- lado paiil 
firmas em desvantagem e sera aplicado onde justificar. _ - .. - .. _."""',..--
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Metodos de Implementacao e Financiamento 
(bens e servicos financiados pela DFA) 

Elemento do 
Projecto 

1. Assistençia 
Tecnica 

2. Formacao 

3. Equipamentos. 
mercadorias. Empa
cotagem, 
Frete 

4. Despesas de 
Operacao 
US/Terceiro pais 

5. Administrador 
do Projecto 

6. Avaliacao 

7. Auditoria 

8. Reabilitacao 
das casas 

9. Imprevi sto 

Custo Total 

Chave: 

Metodo de 
Implementacao 

Metodo de 
Financiamento 

Acordo de Coop. TFCS-LOC ou DP 

Acordo de Coop. 

Ordem de Compra 
Acordo de Coop. 
PSA, 
Taxas de Agentes 

Acordo de Coop. 

PSC 

Ordem de Entrega 
do IQC 

Ordem de Entrega 
do IQC 

FPC 

n/a 

DP 

DP 
DP 

BLCom 
BLCom 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

n/a 

Estimativa 
de custo 

(US $ 1,000) 

4,822 

1,244 

50 
665 
250 

50 

339 

305 

225 

150 
\' 

50 

,850 

9,000 

LOC-TFCS - Carta de Sistemas de Comunicacao 
Financeira de Credito-Tesouro 

DP - Pagamento Directo 
PSA - Agencia de Servicos de Aquisicao 
PSC - Contrato dos Servicos do Pessoal 

BLCom - Letra de Compromisso do Banco 
DLCom - Letra de Compromisso Directo 

IQC - Contrato de Quantidade Indefinida 
FPC - Contrato de Precos Fixos 
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D. Administracao do Projecto 

Administracao do Projecto da AIO 

A fim de se assegurar que o projecto seja implementado com 
sucesso de um modo completamente coerente com as politicas do 
GOCV. e sejam completamente coordenadas com as instituicoes do 
GOCV. um Conselho Coordenador do projecto sera formalmente 
estabelecido durante a implementacao do projecto (ver Seccao VI.E 
e Anexo 0.5). Este conselho encarregar-se-a tambem dos' aspectos 
relacionados com a fiscalizacao. avaliacao e acompanhamento do 
projecto. O OAR/Cabo Verde fiscal izara o projecto em con'sul ta com 
o conselho. 

A gestao de dia a dia e a execucao do projecto sera levado 
a cabo por um Consorcio e as suas contrapartidas no INlk. DGCSFER 
e DGER. 

O OAR/Cabo Verde actua.lmente tem como staff direbto dois 
quadros americanos - um representante da AID e um oficial geral 
de desenvolvimento. Logo que o projecto for autorizado. o OAR 
recrutara um administrador PSC a ser pago com os fundos do 
projecto. Esta pessoa estara sob o GDO. mas tera 
responsabilidades diarias na gestao de todas as actividades do 
WARD. Ela facilitara tambem as operacoes de coordenacao do 
conselho e sera responsavel para que os impactos sejam 
assegurados e seguidos devidamente. A pessoa seleccionada para 
esta posicao devera ter conhecimentos profundos de 
desenvolvimento agricola. e bem assim especial capacidade de 
analisar o impacto do programa. 

Assim como um Calendario da Missao B. as accoes do projecto 
de implementacao OAR/Cabo Verde estao sujeitas a concorrencia do 
director do REDSO em Abidjan. Contudo. a gestao do projecto 
beneficiara e requerera o acompanhamento tecnico e apoio 
programatico do pessoal do REDSO. Alem disso, o REDSO 
proporcionara assistencia programada de acordo com as 
necessidades em areas de gestao financeira, aquisicao de 
equipamentos/mercadorias, formacao e ajuda alimentar. Consultas 
de campo regulares serao tambem conduzidas por um gabinete do 
REDSO apropriado (e.g. agricultura, meio ambiente). Assistencia 
legal sera dada por um Conselheiro Regional Legal em Abidjan. O 
contrato de assistencia sera agora dirigido pelo Oficial Regional 
de Contratos em Dakar. 


