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SUXXRIO GERAL 

Una Comisslo para evaluaqges intornacionais foi oncarregada polo 

Consalho do Adminiatraqfo da CID para uma avaliagEo final do projocto do Rocursos 

Hfdricos do Tarrafal ( Cabo Verde ), preenchendo assim os requisitos do cor trato. 

A avaliagSo foi conduzida durante o ms de novembro do 1982, por u grupo do 

tr@s entidades normadas polo presidents da Cimara da CID. 

0 grupo analisou documentos do projecto, o um dos mombros fO. ura visi 

ta do ur4a somana a Cabo Verde. Este rolat6rio 4 o resultado do osforgo da equips 

do avaliaqIo. 

Os acontecimentos slo narrados do acordo com os seguintos objectivos 

tdcnicos do projecto: 

1) Perfuraq8es - 'ot garantida ura assistincia tenica do 15 Moses 

o 42 furos Woitos pelo governo de Cabo Verde. 

2) Oalerias - testes feitos mostraram nlo ser vivel a exploragEo da
 

Agua subterr~nea por meio do ealerias, corn possivul excopgEo da part@ norte. 

3) Barragens - A rocolha do informa;8es hidroldgicas o sodimentares po

lo OOCU nos 15 locats apontados no fot ainda realtzada. Escavates foram feitas 

em 5 lugares, mas planos preli, tiares foram estabelocidos para duas barragens. 

4) Co,ervaq o de Solos - 0 LM.R tmplementou um piano da CID para um 

projocto piloto numa bacia hidrogrhifca do 25 ha, a construiu diques do conserva-

OEo medindo um total do 283,959 m, 176,354 acicias plantadas nos diques, 56S890 

do arratos o 324 levadas. 

5) Aquisigo do ,latoriais - A ator parto do ,material foi fornocida pola 

agencia AAPC, Inc. 
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Realizagbes da equips da CID incluem:
 

1) AdministraqEo a supervingo do Projecto 
- A CID aasistiu o OOCU na administraqlo 

do projecto do Recursos Hidricos do Tarrafal, respondendo is necosidades expres

eas polo GOCU. 

2) AssistIncia Tgcnica - A CID assistiu em 
agronomia, solos, engenharia de irri . 

glo, hidrologia, conservagEo do solos, construqEo do barragens * seleEo do 8itio 

prop~cio, recolha do dados metoorol6gicos o hidroldgicos a ecoromia agricola. 

3) FormaqIo do Possoal - No tocante A formaglo do quadros, a CID proporcionou um
 

equivalents a quatorze ,essoas per ano nivel do B.S. (
a Bachelor of Science ) ou 

M.S. ( Master of Science ) a 2 3/4 anos do perfodos curtos do formaqEo em ireas do 

interesse. Nais 60 semanas do poriodos curtos do for-uaqo foram ministrados par 

ticnicos da CID no Pais. 

4) Aquisiglo do , ateriais - A CID oncomendou, embarcou a recebeu material do re

ga por asperalo, gota a gota e uma gama do outros materiais requeridos pare o pro 

jecto.
 

5) '(inorias e AzlhorOs - A CID procurou empregar minoria a mulhares em diverso ra 

mos do projecto. 

Parecer da equltpe do avaliaqIo 

1) 0 contracto foi cumprido e ajustamentos foram feitos do acordo co.m a realidade 

constatada duranto o desonrolar do contracto. 

2) A administrac o do projecto mudou em resposta Ls suas prdpria8 limitaq~es. 

3) A as33stOncia tdcnica foi concodida por doze tdcnicos quo fizeram uto total dd 

21 viagens a Cabo Vardo. A CID rooondcu positivaente a todos os podidos do &suis 

tencia tdcnica teiton polo GOCU e, al.umas vozeo, incontivando ajuda em outros ramos 
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) ormaqlo do quadros foi proporcionado polo projecto do acordo co as nocoss1da 

des do GOCU. 

5) 0 impacto do projecto i positivo pois poderi ser um modelo para outros traba -

Thou relacionados corn recursos hidrit'os a conservagEo do solos o igua no Tarrafal. 

Recomendaqes:
 

1) 0 projecto dove continuar na irea do Tarrafal como sondo parts do um program 

maior do desenvolvimento do iguas, 

2) Uma base do dados hidrolgicos deve sor mlhorada para refurIncia futura. 

3) Os 9studantes insericos no projecto deVom ser integrados no processo do desenvol 

vimento aericola do Cabo Verde.
 



II. INTP.ODUQXO A AVALIAZO 

A. OUJZTIVOS E PROPMSITO DA AVALIA RO 

A avaliacto do projecto do recursos hidricos do Tarrafal ( Cabo 'lords ) 

torn por base dois objectivos: 1) Cumprir as obrigag8es do contrato, o qual roquor 

uwa avaliaq.o final, a 2) Sujeitar-se aon requisitos da CID pars a avaliaqlo final. 

Desta formal a extenslo deta avaliaqlo 6 male quo ura simples rovialo, reoponden

do a obrigaqos do contracto. 

Esta avaliagKot tern por fim estimar a forma coo o projecto atinglu ou 

doixou do atingir os objectivos propostos. An recomendaga4s quo safram desta avalia 

qio dovem sorvir para melhorar os projectos om andamento quo integram no sistema da 

CID. 

Ambos o fundos da CID o do contracto foram utilizados nesta avaliaqlo 

Os pontos apresentados nests documento slo da equipe do avaliaqlo o n~o representan 

necessariamente 0s da Administraqlo o/ou do Executivo da CID. 

B. A.VLICrUi)Z DA Ai1ALIAj!O 

Todo o projecto do Recurnos Hfdricos do Tarrafal eat inserido dontro do 

pris1m desta avalia.lo. Zbora outrou relatdrios tenham servido do fontes do infor

=qlo, a proeantj oxamina o projecto dead. o porfodo da preparaqEo at o trmino 

C. EQU!!' DE AYALIACKO 

A equioe roi Joloeada polo Dean ( tipo do reitor do faculdads )# Director 

da Cemara don Adminintradoras da CID Dr. drnont Briskoyp o polo Director do 

http:avalia.lo


Executivo, Dr. John L. Fiecher. A avaliaqgo foi orientada pole repartiglo do Exe

cutivo da CID. 0 Dr. Barry Re. Baintonp agents director do projectop coordenou o 

processo do avaliaqEo. 0 Dr. Gerald 3stlockq director do programus Internacionais 

do agricultura na Universidade do Arizonap foi selocionado coo lider da equips . 

0 Dr. Howard Peterson, professor do agriculture • ongenharia do irrgaqIo da Uni

versidade do Utah, foi selecionado coma segundo mumbro da equips. 0 Dr. Peterson 

ji tinha cumprido dues misses no projecto em Cabo Verde. 0 Dr. Jean Ruley Kearns, 

conselheiro director da CID no poriodo do 1982-83p fot selecionado comc sondo 
 o
 

tarceiro membro da equipe.
 

D. ATODO DE AVALIAQXO 

Os pianos proliminares para conduzir a avaliaqo foram feitos numa rou

nibo inicial em Tucson ( Arizona ) a 5 do novembro do 1982. Nessa rounilo foi deci 

dido quo o Dr. Matlock visitaria o projecto durante o afs do novembro do 1982. A 

visita fot planojada do forma a coincidir com a presenga do Kern Stutlor, director 

coordenador do projectop quo devoria astar am Cabo lirde nessa data co.mpletando os 

trabalho a preparando o relat6rio final. 

Uma c6pia do Procasio do Avaliaglo pola AID assim como cdpias do relatdrios 

anteriores a outros docunontos rolevantea foram diatribufdos aos membros da equips 

duranto a reunigo inicial. Oa docu ientos examinados polos membros da equip. encon 

tram-so listados na secqfto /III, Reforfnctas. 
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III. INTRODU2KO AO PROJCTO 

A. DESCRIQXO GSRAL DE CAWO ERDE 

Cabo Verde 4 um grupo de ilhas no oceano Atlintico, a 600 km da costa 

ocidental da Africa, diretarento a oeste do Senegal. 0 arquipdlago A formado por 

de ilhas e cinco ilhotas divididas em dots grupos: 0 grupo Barlavento e o grupo 

Sotavento. 0 grupo Barlavento 4 constitufdo per Santo Antlo, Sao Vicente Santa 

Luzia, Slo Nicolau, Sal e Boa list&. As quatros ilhas do Sotavento so: Sbo Tia 

go, ,aio, Fogo e Brava. A capital, Praia, sti situada na tilha de Sle riago. 

Cada ilha 4 do origem vulcinica. Algunas ao ainda acidentadas, con ro 

chedos fngromes formando-se deeds o mar, e ( pequenos ) formannumorosos vales 
 -

do-se dedo as montanhas at4 o litoral. Fhogo, 
con un 	cone vulcinico do 2.839m, a 

presenta a elevaglo do roior altitude. A dltima erupcbo do arqutpilago ocorreu 

em 1951. 

A temperatura e humidade variam 	corn a altitude, as o clia 4 quente a 
0seco. A temperatura i4dia na Praia 4 do 24 cj o mds mats frio, foveretro, a mi. 

dia 4 de 220 c. 

Caho Veordo ten duas estaqaes- wma ostaq.o aseca ( novembro - Julho ) a 

ura chuvosa ( agosto - outubro ). A chuva 4 fraca o altamente viriivel. Na Praia 

a mdia do procipitaql o anual 4 do 24O mm. A estaggo seca 4 marcada per tempos

tades. Poeiras, muitas vezqu originacdas no deserto do Sahara, reduzem a visibili 

dad. o 	 cauas danos nas maquInariArIp assim coma causa irritaglo nos olhos e vias 

respirat6rias. 

A cultura caho-vordiana 4 uma roflocqbo da longa histdria das lhas 

come parts do impdrlo colonial porturula. Nave"adores portugueos descobriram o 
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arquipdlago em meados do siculo XV, estaboloceram plantaqloes a usara as lhas 

como base do troca do escravos no AtlIntico. 

A maior parts dos cabo-verdianos sio do origea mista do portugueses • 

africanos, A lingua oficial A o portuguOs embora a maior parts dos cabo-verdia 

nos 
 fale crioulo, quo A uMa Mistura do portuguls a outras l!nguas africanas. 0 

recenseamento do 1980 revelou uma populaglo do 296.000 pessoas. Atualmento a 

populaclo 4 entimada por volta do 300.000. A taxa do craclimento anual da popu 

laglo 4 do 1,9 0/o , a a donsidade populacional 6 de 73 Pessoas por quil8metro 

quadrado. 0 centro comercial, Mindelo, em Sgo Vicente, a segunda cidade Maio 

larga ter 35.000 habitantes. Praia, a capital, 6 a maior cidade, com cerca do
 

4O.0 residentes. Cinquenta por cento da populaqEo vivo na ilha do Sto Tiago v 

estando a maior parts do restants nas ilhas do Santo Antlo, Ste Iicento e Fogo. 

Sando a Area pequena ( 4.OO km2 ) a o clima seco a o consequentes 

efeito3 na oportunidade econSmica, os cabo-verdianos tOn emigrado para padses co
 

mo Portugal, Angola, Senegal, Holanda a E.U.A. A maior parts dos 300.000 descen 

dentes do cabo-verdianos vivendo nos Estados Unidos encontram-se em ,4issachusetts, 

Connecticut, s Rhode Island. 0 Dopartamento dos 3stados Unidos pars o Estado do 

Ori ,em ( " State %ckground Notes " ) sabre Cabo Werde ( mai, 1981 ) eatima una 

remessa do cerca do 8 milhdes do d6lares vin ,s do exterior. 

As ilhas t m passado por perfodos de fonie o seca deade o final do ag 

culc XVIII e o crescimento diminuiu pouco a pouco con a quad& do comrcio do @3 

cravos. A maior seca assolou Cabo Verde em 1968, enfraquucendo assim a economia
 

o doixando Cabo 'trrdo forteminte depondonte do ajuda exterior. As secas continu 

am pariodicamento. 

Em 1951, PortuCal promovou ,abo Verde do col8nia portuguesa par& Pro 

vincia Ultramarina. A 18 do dezmbro do 197h em Lisboa# Portugal a o Partido 
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Africano par& a Independincia da Guini a Cabo Verde ( PAIGC ) assinaram u acordo 

que levou Cabo Verde £ independlncia, conduzida par um governo do tran3191o corn -

posto per oficiais portuguesee a cabo-verdianos. A 30 do Junhode 1975, cabo-verdi 

anos elogeram a prim9ira Assembliia Nacional, a qual recobeu o documentos da 

independlncia a 5 do Julho do 1975. 

B. PRE- HISTORIA DO PROJXCTO
 

Durante o planeJamento do projecto, em 1976, nlo havia nonhum funcioni
 

rio da aggncia americana para o desenvolvimento internacional ( USAID )em Cabo
 

Verde. Um oficial responsivel pola Guing Bissau e par Cabo Verde residia na Guing
 

Dissau e deslocava-se para Cabo Verde ostritamente quando nec 'ssdrio. 

Em 1977, um oficial da FAO ( Food and Agriculture Officer ) responsabi

lizou-se Delo projecto a o administrou par dois anos. Sm Janeiro do 1980 um IDI 

( " International Development Intern " ) eastabeleceu-se em Cabo Verde corn o objec 

tivo do administrar todos os projectos agrlcolas da USAID. 

0 acordo do Projecto do Recursos Hfdricos do Tarrafal entre o governo do 

Cabo Verde e a USAID foi assinado a 22 do marqo do 1977. 

C. DESC?'O DA-Al7A GEOGRIFICA DO PROJECTO 

O proj ctc 4 localizado na regigo do Tarrafal na ilha do Sla Tiago. Apro 
ximadamente 20.000 pe~soas vivem nose• regimo, quo fica porto da extromidade norto 

da.'ilha. A reigo n'o posui nenhuma inddstria e a prodhqU do bons do consumo A 

quare inexistonto. 4 maior parte da populacio trabalha na agricultura ou na posca.
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IV. DESCRIZO DO PROJECTO 

A. 0 Piano do Projecto 

O documento do Projecto do Investigagbes em Irrigaglo 0 especializaglo, 

quo foi a base do contracto CID/AID, foi aprovado a 3 do Janeiro do 1977. Os objec 

tivos do projecto, conforme especificados na estruturaqlos ale da seguinte forma t 

FINALIDADS: Aumentar a receita o a oportunidade do emprego para pequenos 

agricultores s trabalhadores rurais na regilo do Tarrafal do Sto Tiago. 

OBJSCTIVO: Assistir ao governo do Cabo J'rdo no planejamonto a troinamen 

to do pessoal para 1) expanslo do terra arivl para irrigaqlo na irea do Tarrafal, 

o 2) identificaglo, utilizaqlo • optimizaqlo do tecnologian do conservaqglo do ba -


cias hidrogrdficae a agricultura irrigada.
 

PROPOSITO: Proporcionar ao GOCV equipamento, assistincia ticnica a trei 

no suficientos para levar a cabo investigaq5es • piano do recuperaglo do 600 hocta 

res do terra para irrigaggo no Tarrafal, 150 hectares em Chlo Born, 200 hectares em 

Achada Tomaz.
 

B. Administracdo do Projecto
 

A distribuiEo das responsabilidados do projecto 4 feita da seguinto for
 

mat
 

1. AquisiqEo do materiais para furos • vefculos devia oar manojada em contracto 

com o Afro-American Purchaning Cantor ( AAPC ) em Nova York. 
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2. AquisiqIo do serviqos a troino tdcnico deva set manejado via un contractante 

quo tambim providenciava uma superviulo geral. Foi deoerminado quo troino pars
 

ticnicos devia ter lugar nos Zstados Unidos ou e 
outros palses.
 

3. AquisiqAo do ino do obra local para construir furosp galerias, pilares 

( " Terraces " ), • outros trabalhos pdblicos deviam ser foitos polo GOCy, utilizan 

do proventos do PL-480. 

4. 0 projecto devia ser financiado atravds do uma doaqEo do 1900.000 ddlares pela 
AID, 300.000 ddlares om proventos do GOC? vindos do FL-480, doa 634.000 ddlares 


governo a o custo do tdcnicos do GOCV o sal~rios dos estudantes ( " trainees ").
 

C. Actividads do Projocto 

0 projecto prop~s financiar 1) perfurarlo do 50 pogos para testo# quo p_ 
diam vir a sor usados em irrgaqlo, 2)explora;vo de 10 sftios para galrias,3) pro 

porcionar tastea desenho necessdrios para a construgo do duas reprosas do tamanho 

midio (cerca do 30 metros do altura )p tneis a canais necessrios para lovar igua 

ao stio apropriado, 4) dosenvolvimento do capacidade de preparaqso do terraqos 


diqueu do controls do evasto o rapido escoamonto da igua das chuvas, 5) desonvolvi

mento do pianos para sistemas do irrgaqSos a tocnolo~ias do plantaqlo, • 6) 
 un 
equivalonto a 13 anos de treino tdcnico em ireas como hidrologia, goologial agrono

mia a econoinia agrioola.
 

0 
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D. 0 Contrato do Recursos Hfdricos do Tarrafal 

0 contrato No. AID/afr-c-403, um contrato do custo reembolavel, foi 

assinado polo Dr. Bruce Anderson pola CID a James Anderson, representanto da AID 

a 4 do abril do 1978. ReaJustes foram assinados a 8 do doembro d*1978i 18 do 

maio do 1979122 do dezembro do 1980; 12 do Janeiro do 1981; 19 do abril do 1981 o 

4 do Janeiro do 1982. A Universidade do Eatado do Utah foi a universidade quo li

derou o projecto. 

1. Os objectivos do projecto
 

Assistir o Ainistirio do Dosenvolvimento Rural ( M4DR ) para testar a 

viabilidade o preparaqEo para o alargamentn do 30 hectares presentemento em regime 

do irrigago para 600 hectares. 

2. Drescripqlo dos serv±qos
 

A CID devia provir pessoal consultores e serviqoa do treino para supor

tar o projecto de Recursos Hldricos do Tarrafal. 0 projecto incluia: 

(1)Abertura do 50 pogos, dos quais o mals produtivo seria usado para
 

irrigaqlo;
 

(2)Exploraqlo de 10 sitios para galorias;
 

(3) 	 Testa e desonho apropriados para a construglo do dois roservat6rios 

do tamanho .ndio ( 30 metros do altura ) tdneis ocanais relacionado3 

ccM 	os mesmos, para a irrgaqlo do sitio proposto;
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(h) 	 Desenvolvimento da capacidade na preparaqlo do torraqos * diques do 

controls do eroefo a escorrimento di igua ( " runoff "1); 

(5) 	 Deenvolvimento do planos para siatemas apropriados do tecnologia do 

produq.o agricola; 

(6) 	 Treino t4cnico em ireas como hidrologia, goologia, agronomia, o 

economia agrfcola.
 

Foi 	assumido na proposta do projecto quo os artigos (1) * (2) ( po;os e 

galerias ) estavam 'entro da capacidade do IIR o requeriam suave assistgncia por 

parte do contratante, relacionado corn aquisiqlo do materiais ( vindo a ser feito 

pblo GOC' ) o posalvel contacto corn um hidrologista. Artigos 3,, 5, o 6 seo as 

lreas aonde a CID assistiria o GOCV/iDR passando por todo3 0s pormenores do doter 

minaql o da viabilidade do agricultura irrigada na irea do projecto. 



* 13 • 

V. QUESTOSS 3 PROBL MAS 

A* Estrutura Administrativa
 

A estrutura administrativa so projecto nlo foi brn definida. Nam a 

UASID/Praia nom o GCCV coordenava a totalidade do projecto. Desta forma, a 

Cid a outros contratantes, a Koehring Company ( furo do poqos ) a a Afro-Ame 

rican Purchasing Center, Inc. ( materials ) tiveram dificuldades desnecessi

rias em levar a cabo as rosponsabilidades individuals ou coletivas. 

B. Desenho do Projecto 

0 desenho oriCinal do projecto teve deficiScias do ordem tdcnica a 

administrativa. Uma avaliaqlo compreensiva hidroldgica, u passo necessArio no 

desenvolvimento dcs recursos hldricos nho foi incluldo. Um estudo geol6gico 

completo quo devia prover as dificuldades associadas corn a seleqo do lugares
 

para represas, construqZo do galarias e Euro do pogos nlo foram estipuladas. 0 

equipamento espscificado para uso em lure do pogos nlo foi apropriado. As avali 

ag~es preliminares sobre os recursos hfdricos foram mais quo optimistas assim 

come a pretenslo de furar 5O pogos para taste. 0 projecto n:o inclula a resi -


dencia em Cabo Jerde de pessoal algum do CID duranto os dois primeiros anos, o
 

quo contrlbulu na inefectividade do projecto durante ease poerodo.
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C. Capacidade de Absorglo do OOCV 

0 OOCV n~o tinha t~cnicos suficientes para levar a cabo as recomendagaos 

dos especialistas da CIDI isso permitiu corn quo o pessoal da CID tivesse quo rela

cionar corn as estruturas burocriticas em vez do so relacionarom corn olomentos indi 

vidualmnte. iavia falta do pessoal para treino, o veesmuitas possoas ospeciali 

sadas polo projecto foram dosignadas para trabalhar om outros lugares. Possoal o 

infraestrutura no ostiveram sompre disponfveis para compilagem informabeasdo re

queridas. No havia furadores corn conhocirnntos do equipamento do furos no princ

pio do projecto. 

A complexidade em negociar com mats quo um doador fez com quo a atenglo
 

dirigida por parts do director do projecto ( lado GOCVt ) nlo fosso possfvel. A ca

pacidade do planificaggo pelo OOCV era limitadae doixou transparecor pouco tempo
 

para articulaggo dos objectivos.
 

D. Continuidade do Pessoal da USAID
 

Mudanqas froquentes, e inaptidlo da USAID em preencher as vagas reduziu
 

a efectividade com quo a USAID deveria actuar nos primeiros anos. 
 Havia atrasos em 

rover os relatdrios, e o representante da USAID n~o participou na primeira avalia

91o do projecto. 

E. Logstica 

A falta de serviqos de comunicaqlo o dificuldades do transports para, on 

tre, e dentro das ilhas resultou em atrasos do chegada do r-;ssoal o equipamentos. 

A I'orma de despachar o3 ,,aterlais nas all'fndegao consumia tempo de forma desneces

sBria. 
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F. Amplitude do ProJecto
 

0 projecto era muito pequeno para efectivamnte motiwar a USAID ou 

oficiais do GOCV. 0 baixo nfvel dos " inputs " nio criava uma massa crftica 

necessiria para as actividades do projecto. Nessas condiges# os resultados 

cram menores, e um piano a longo-prazo tornava-se mais diffcil. Iaso teve um 

efeito negativo sobre o participantes treinando em outros parses. 

0. Condig5es do 7ida
 

Inicialmente n~o havia infra-estrutura nenhuma no 'arrafal da Praia. 

Hesmo assim, nada foi feiro para motivar o pessoal contractado, e alguns daque 

les ( da USAID ) qua chegaram primeiro nlo puderam levar a famflia com ale. 
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VI. REALIZA9ES. 

As realizag8es do projecto podem ser descritas on duas partes. Primetros 

ago as quo formaran o projecto e quo eram prlimeirauent. responuabilidade do GOCV 

s/ou outros contractantes, mas quo polos quals a CID forneceu asslastncia tdcnica. 

lass seguindo uma descripqEo des actividades levadas a cabo pela equips da CID. Em 

ambas os canoss as realiza ges ago relacionadas corn os objectios Ospocificados nos 

primeiros documentos do projecto, i.e., a proposta do p-ojecto a o contracto 

CID/AID estlo tambdm relacionados, onde apliciwl, sI recomendagdo do 1979 0 1981.
 

A. Realizag6es Gerais do Projecto 

As realizanies slo descriminadas a seguir, a sumariamento aproontadas no
 

Quadra I.
 

1. Furo do Pogos ( Exploraqlo do Aguad Subterrtneas )
 

0 fundo do projecto fornecou uma miquina do furos ( tipo " rotary
 

percussion drilling rig "1), uma carrinha de servicos, um carro tanque, ua.carrinha 

equipamento do furos, motobombas para teste, rogistradoras do nivel do igua a outros 

materiais necessArios para o processo do furos. Um reprosentanto do fibrlca assistiu 

a equips do furos cabo-vardiana om come usar a miquina do furos por um poriodo de 

mats ou menos cinco moses. Um prfodo adicional do doz moses em assistencia tdcnica 

foi oferecido co.megando em fovereiro do 1981. 



Quadro 1. Sumdrio das Realizaq8es do Projecto 

tstado EstadoAcCSo V Avaliaio em conjun Avaliac-o da AID 
to ( out.-nov. 79)- ( no7. 81 ) 

1. a (1)
50 furos pars 	 teste 1 furo 23 furos 

Conversgo a irriga
z5o do mais produtivo 0 
 0 

I.B(2)
Exploracqo do 	 10 sf- Nenhuma acrZo Um sftio esti sendo
tios nara galerias atofurado. 3.aterial 

lado no furo.
 

I.B(3)
Teste e desenho pa- 8 sftios escolhidos escava;5es comple-ra repre.sas do 30 m e mapas topogrgficos tas em 5 lugares 

feitos, escavaq8es de
14 ltiare-s, levantamen 

to topogrifico do ir e 
as cheias
 

Desenvolvimento da Plano do conservaqlo Piano do conserva
capacidade do cons sugerido, e levanta- qfo realizado 
trutqlo do terraqos mento topogr-ico foito 
• diques
 

Construqes polo GOCV
diques do linha do nfwl (m) 1.200 159.840Irvores plantadas atrs dos diques 4500 89004 
arretos (metros ) 	 10500 19000canais ( diques ) 86 	 251 

t*NUmeros o letras do identificaqSo referom ao ndmero 
do parigrafo no docuuento da CID/AID 

Lstado
 
Fin do projecto Notas
 
( nov.-des. 82 )
 

42 furos Programs continua, 
urn furo estL sondo feito 

0 Doiz furos ostlo sendo 
equipados corn motobombas 

Material atolado Material parcialmmt. 
nui segundo buraco recuperado 

Pianos preliminares Reprsas podem ser cons w
 
para 2 represas pro truidas mas a rentabili 
paradas dads econSica 4 qUesti
prada 

283.959 
176354 -6OOba, se num ra, .e4/tree
56890 
324 	 Rocha solta cam a ufol.5-2U5 

10-30m comprim.scuto_45D/al 
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Quarenta.o dois poqoa foram furados, contudo, polo menos metade desses po

gos n o podem sor usados porque as parodes cairam ou porque a tubagem fol ontu

p: ia.Da msma maneira, somento seis desses pogos j foram testado para determi 

nar a capacidade, " drawdown " ( distAncia quo um longdl do dgua 4 desnivelado 

corn bombagem ) • caracterfsticas don lonq6is. A infornago desonvolvid, por es

te proeraua 4 menor do quo aquilo quo foi antecipado, ma u outro programs eat4 

aendo desenvolvido, o a; curvas do nfvel dos lengdis j' foram desenhadas. Moto -

bombas eatlo sends instaladaa en dois pogos, o 4 osperado quo fornegam igua necos 

Siria para a irrigaglo do 4O ha. 

0 fracc desenvolvimento foi devido a dificeis condig8es do tiros o pro

blemas do equipamento, o qual fo resolvido co a chegada do 'urador-consultor. 

As recomendaqdes referentes 1 instalaglo dos furos foram seguidos; 
con

tudo, em al-uns casos os dados requoridos n o foram obtidos. Os regirtradores do 

nfval de £gua ainda n1) foram Instalados o dados do andliss qufmica/condutibili. 

dade nio foram obtidos. 

2. Calarias
 

Os testes foram feitos polo GOCT. As oscavaq os do ndcloo mostraram ser 

pouco pritico a explorTtqfo do dCua subterr~nea atravis do galerias. Contuda, dados 

recentes mostram quo ura Caleria pode sor instalada na Rilbeira Fontlo. 
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3. 1oprosas 

0 GOCV era responsivel pola a escavaqgo ( do ndcloo ), acolhimento do dados 

do chuva a escorrimento de 4gua. As escavaqfos foram feitas an cinco dos 15 lvares 

solocionados. Anilisos do,resultado das escavaqSes observagaes fittasr nos lugaros 

Indicaram quo a perda per infiltraqlo era elevada. 0 GOCV devia acolher dados hi

droldgicos 0 sedientares. Ssa informaqlo nlo fol acolhida, man plaros do constru

q o do duas reprosas d foram feitos. 

4.Conservalo do'Solos
 

0 1DR, sob a supervisto do Francisco Barbsa, Dirigiu trabalh0s ( ati 600 

homens o mulheres ) em construqlo do diquos e torraqosp regos do contorno a planta 

q~es do Arvores. 0 ".DR imnlementou o piano piloto da CID numa regilo hidrogrtilca 

do 25 ha em Monte Covado, coam a finalidade di estabolecer o avaliar diferentes Md

todos do plantaqlo do acicia torraqos e regos. .udou-se do 8nfase a pritica do 

construqlo do diques no leito das ribeiras para priticas do reflorestaqlop terra 

qos o regos-no caheqo das ribeiras. 

Encontra-se trabalhos do conservaqlo do alta qualidade po,, todos os lados 

do projecto. Desdo 1979p a projecto construiu 324 diques do pedra, 28 0.00 metros do 

diquos do contorno • plantou 176.000 irvoresp sendo a mator part. na propriedade do 

estado. Os trabalhos Om sido preoirvados atrav4s do polo Phnos urea *staclO chuvosa; 

o0 trabalhos do preservalo e reparis tim sido feitos prontatnte. Os boneffcios t m 

sido directo3 am forma do salArios para trabalhadores 9recuperaqlo do torrono agrl 

cola at'ectado por chtias ( lIibeira da Prata ); a indiractamentu e aumonto do miii 
tralEol o quo implica a rocargd do lunchin frodcticoss ratonqo do terra arivl e 
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futuro sstoque do linhal embora ainda nada quantitativo foi noticiado. 0 orgamen

to do MDR para 1979 indtcou qua foi justo o custo desses trabalhos! aproximadamen 

to 4,O ddlares por metro cdbico do trabaiho do pedra a Oj40 ddlares por irvor 

5. Aquisilo do Material
 

A maior parts doa materiais foi obtida em ordem do compra atravds da 

AAPC como agents autorizado. Oa relat6rios da AAPC sobre o estado do procedimento 

das aquiui 5s eram insuficientes para informar a USAID/Prala sobre o ornamento das 

compras; a USAID veio a estabelecer depois um sistema do control.. 
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B. Realisagffes da Fouipe da CID
 

1. Superviso a Administraglo do Projecto 

O projecto foi implementado polo OOCV, dal quo, o papal da CID fol pasli 

vo, limitando-se a resnonder a pedidos do ajuda. A eotratigia usada acima oncontra 

a. espOcificada nos documentos do contracto. 0 seguinte descrove as realizaqbos da 

CID quo so encontrm sumarizadoe no quadro 2. 

Os directores da CID para o projecto foram.J. Alfaro ( abril do 1978 a 

Junho do 1980 ) * K. Stutler ( Julho do 1980 - presents ). A data do tdrmino do 

projecto do 30 do novembro do 1980 foi adiada para 31 do dezembro do 1982. 

Inicialment, os responsiveis polo projecto nfto tinham influ~ncia adoqua 

da no GOCVj polo quo, ter asaistancia ticnica junto do director do Projecto tinha 

menos efeito do quo aquilo que so esperava. 

As recomindac¢es dos consultores eram oscritas em relat6rios separados o, 

embora o GOCI as aceitasso, nfo tinha capacidade do as impl.ientar. Alm disao, o 

GOCV tinha u.n ndeoro limitado do pesoal para lovar a cabo as rucor.ndaq8@s dos con 

sultoros. 

A ansiqtncia tdcnica foi malhorada com a d9sgnaqo do um ongnnhairo, 

Philip Coolidge, co.u resid~ncia fixa em Cabo Iurdo. ,r. Coolidge chobou ao Tarrafal 

om fovrairo do 1981. Assin, a capaciddda do GOCV em lover a cabo as rocomendaq803 

( dos consultors ) malhorous a a aasistOncia tcnica tornou-s3 maits oticients. In 

folizment, Mr. Coollido adoacou o tiorrou m asetembro do 19682 em Cabo ierde. 

mailto:rucor.ndaq8@s


Quadro 2. Sumirlo 	das P..aliza;5.s da CID 

Estado ( no tempo 	 Estado (no tempo da) Estado(no tempo da)Artigo 	 da ) AvaliaiSo on AvaliaqEo da AID Fin do Projecto Notas
 
conjunto(out.-dez.79) ( nov. 81 ) ( nov.-des. 82)
 

1.Su~orte . ad indistra 18 moses autorizado noSo do ?roec'., l 	 .  contracto inicial 

a)7relno a assistAnc1a Josi Alfaro come Josi Alfaro ati junho Kern Stutler, mais 16 viagens no total
ticn-ca Cando en 78, L i do 80, 6 viagens a Cabo 5 viagens a Cabo 

arens a fa0o erIe bo orde, Stutler coma Jerde 
ando e.m 80, 5 viageni 

Chwaudas teleftni a Cabo ierde
b) Assi-stcia em 	 a- cas, viaga a AK C A CID comprou e en- Coolidge ajudou a 1. Equipauento desiAquisiS-o de .atrlais ea Nova York viou material do irri preparar lista do nado na Emanda No 3 

gac~o e lab. (1) - sobressalentes e em dezembro do 1980 
equipamento par& 2. Gama do pequenos 
rubnisso £ AAPC equipanentos e matori 

ais manuais, textos,
calculadoras, mapas, W 
etc. foram conprados 0 

a enviados a Cabo 
Vo rde durante o pro-
Jectoc) CrLacto do cm Validado on cada Tabela 	formal inicia Submetida tabela Requerido ura vez dotabela do rweistro viagen da AID a da on dez. do do19809 inpleaontaqlo trs em tris noses

do t4npo a progresso Cabo 7e.-le 	 validado can rolatS- do atividades do 
rios trmestrais projecto e junho 82 

d) e-'oaries e ava Avaliao da CID fei Relatdrlos trimes- RelatAris mensais a
1iaro 	 ta n*s3t data trais submetidos co triMostrais submati 

neqando em dez. 19SO dos por Coolidgo 

e) ZnM'ts im do 	 Phil Coolidge come- Coolidge morreu on Providenciado sob a
I.ri -a;lo pernaente qando em fev. 1981 set. 1982. 1a moses Exnda No 5 do Jan. 81
( 13 rnses ) providenciados 

http:conjunto(out.-dez.79


Qudro 2.*Swdrio dzts Ralizaq~es da CMI ( Contiwaq&o ) 

Esitadefes to do) *Lstado(*n tanpo,do) Estado(on tempo do)
ArtiZo 	 Aal(,-5 en ccnjun Avalaco da AID Fin do projocto Note~s 

to icut.-nar. 79) (nov. 81 )(nov.-doz. 82) 

2e 	 Ws5kniuca 
a) ' O'eraLa 
1) ;"co t Joh Leran rz amx- £sperado un goolo-

(ltoo pI2,lae~ ?? Cs11~ ista portuguls, 
djra sftl- nimca chegou aos zuas 

cs S2vc1=aios =or Cabo werdo (3)
Astnop, Iti.1U, 51=t1ar 
0 Aluaro Kiefer (eneenhoiro 

civil) trazou e ini 
eloz eseavamantos di 
LI1 Imas raprc~sas en 
ITSy. W

2) StdLiwtato Riz.o1P visiwou e r*-
( n'72 cornzndou scolhinonta 

de d&.dos seadircnta
res- 0 GOC7 n~o o Fix 

30 74=1ro e1 ts:.cr- FMI t-a&cu plano 

frial 	 da"0s ea chi-na * 
'2sZ~T1'Met* do i,-u 

W) Assi1sl~ntIA da IDosenhos prollnlna
xcncz-F4 n-s Z'Sa res daz ro*rosas 
ec "=I 	 fcrau avropriados1dos 

por Kiefer par& 
Iincho T 

b) 
1) Lmwaelr* do Cc* Sw~or olaborou Ndiu dados sobre 

-. -PiAnosser%.2 1 do 0102 	 par&a re CUSLo d LonOfCio 
1k1 =X-2 )CIS* hidrrlfi~a .&as pr&Licas do 


oxwnimual- can coaserxar~lo do so 

duzida po~G=os0 


C1,5 ness apro 
priado ) 

(1 ua apropri 
ado 

Dades existentes 

(1 mis apropriad* 

Pianos prolinineres 
para as reprosas do 
Fontlo.e Garca I 
fsit-os por Kiefer e 
';or&-Cruz(1 uis 
aproprido ) 

£laborou pimno do 
acoihinionto do da 
dos on 1982 (L) 
( 3 aoses apropri 
ado ) 

(3) AproPriado sob 
Amenda No 5 

Eagenheiro civil fid 
usado on Yes do assis 
tincia da Agendia-Pa 
nns Estados Unidos 

(4&) Chuva:;-fmca am 
1982 n~o dou reaul 
tado 



Qzadra 2. Samdrio dam Realaafs da CID ( Continmqft ) 

L'tdoe WwrP do) Ztstado~en tempo do) 1Estado(om tempo do)
Ari aC.I hival.a&Zzo CA AID Fix do projecto lotas 

%4 icz ,01 - [ now. bI ) (nov.-dez. t2 ) 

2) r~czasta scos . A~sada nu.%a (2 aproprido v~auoiroz tenta- noses 

a sk;z fIf I:vTn %.v~mntlva do nodode cul ados)
 

to !* 10102 dos 11w-ar
 

IfI cza 
3)~~~oem Incorporado no progra 

Estr6varx. ,- drava do conservar.1o do 
I rS ( I :1' sales 

C~1 

11Jr=Oz ;) ftt~rs= des1~o'u Potasrson tonton (1 mls apropria
 
pmssf-rois Plantas propirr um Guia do do)
 

p.-ra IrrIfAqo PlZAIt;aUo 
2) Lnrr.*r Afrf Rolacianado con sis 
ccla (2 I4 IrT tomab do cultivar.; 

ongenheiro do miqui 
nas foi considordo 

Ln~enbe1?o to Ir Planas pas demns Coolidgo fiz pianos Pianos feitox js n~o aplicive. pola
rl&Z m1Z s -C 	 1ro ze I.rIC-7 pre2izinares do boa ra lfvar a gua7 CliGC AI
 

,;o. ?vlaizZo do sa baj~e par.& ire& pr; i irea do irrigj
 
tonlal pr.:1so fei posta.fiarjreavss7 qlo
a 
too judou na determina

r~5o do i£pua requari 
a
 
Coolidge sistooms pi Doncstrs;Eo f.1 
late do aspersio ta o toste respo. 

go~a--jo~ata do plantas a 
sistema ( 2 moses 
apropriados )

d) itemois do Irri Radtke rfdz 1 anili 
t-A~rz~oso ocon8mica do tra 

1)V oit~ rI balbo do conservaelo 
Coll I1 :4s do solos a irrieaqlo 

(1 ns apropriado)
2) Ar.romo( 1 as ) cGuIr. recomuendou 

plantas p/-ire& irrigada
orogi:o hid rogrifica 
I
1 nis apropriado ) 

http:conservar.1o


Qiadro 2. Sum[rio das 	Realizai;es da CID ( Continuaqlo) 

Estado(em tempo do) Estado(em tempo do) Estado(em tempo do)

Artigo 	 Avaliaqo en ccnjun Avaliaqo da AID Fire do projecto Notas 

to (out.-nov. 75 T ( nov. 81 ) ( nov.-dez. 82 ) 

e) Polos a Galarias 	 Logan fez 
o estudo Segunda viagem fei Terceira viagem do lpropriado um hidro 
I)Hidrogeologista 	 sobre as iguas sub 
 ta por Logan para- Loganr,fz anilises geologista em respos

I ns terrineas e apropri1 ) revisgo do programa de dados e recomen ta a um pedido do 
ou g 1ias para perfu daq5es p/ bombagem GOCV 
raqo dos poqos e e investigou melhor 
escavaclo das gale- as galerias e dados 
rias acolhidos
 

3. Treino 
a) ?reino a longo
prazo ( Piano ) 
hidrologla-1-2 anos 	 1 participate enviado 
Coser-ao do Solos mas voltou nor razZes 
Ciencia do Solos oessoais 
(2-2 anos ) 
Zn'enharia Agrfcola 

n( 1-2 axos ) 
lo-..c t=.o (evado 	 Negociaq5es feitas h B.S. participantes 1 4.S. participante -hoas por causa do " 

a cabo ) pi incluir prini- 2 em eng. agricola Lng. Civil ("rock interesses, disponi 
piantes no programa 1 em -Iq.agrfcolas fill" desenho do re bilidade e qualifi

1 em ciencia de so- presa) Completou os caqio dos partici 
los estudos a voltou p/ pantes 

o projecto 
b) Troino a 

curto 

prao ( plano ) 
-idrologia 1-6 moses
L ne. Fidrauica-l-


Mai rologia Geral-2

Adz-in. de Projecto-i-
7reLo a curto crazo Hats e Zatos,irrigaco Natos con 0 MDR oM 
(levado a cabo ) e conse.-va!o -dssolos, Slo -icente 

6 m3ses cado
 
Sena- irri6 aqgo 15 moses 
 rmbahaundo am Tar 
Silva-economia do irriaffo rafal 

( 2 se-mnas ) 
'Rarhosa-golerias e repre Amamat-administraglo Trabalhou (Barbosa) em 

sas, 2 semanas do projectos, 3 moses Tarrafal atU dez de 82 

Amarante ainda traba
iha no Tarrafal
 



ArtiJo 

) Relat~rlos reque 
ridos 
I. Lvalialq$o provi-
ss-'a 

2. Avsliaco final 

3. Relatdrlo final 

It. .elatdrio esve-
cial relativo a en 
volvi ento de ni-no 
ri:s e ulheres 

Quadro 2. Sum[rio 

Estado(em tempo do) 
Avalia.'o. em conjun 
to( out.-nov 79) 

Submetido en 
nov. 79 

-Uitas mulberos 
trabalharam em 
terracos e diques 

das Realizaq$es da CID 

Estado(em tempo do) 
Avaliaqo ds AID 

(nov 81) 

( Continuaqo) 

Estado(en tempo do) 
'im do Projecto 
( nov.-dez. 82 ) 

-


Sm andamento 

Em andatwnto 

En progresso 

Notas 

50 c6pias en lngl~s 
0 c6pias ex portugu&s 

Previsto para 30 do no 
vembro do 1982 

Previsto para 31 do do 
zembro do 1981 

Parts do relatdrio 
final * 
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Tambim a CID devia preparar * avalia um " time and progress chart " 

(um quadro onde is relata os avangos no tempo • o progresso ) trimestralmente. 

Embora isso nlo fosse feito regularmente, os rlatdrios trimstrais continhan a 

informaglo necessria. Quadros de execuglo foram preparados em dezembro do 1980,
 

a julho de 1982.
 

Avaliagdes do projecto foram conduzidas pola CID em outubro-novembro do
 

1979 a novembro-dozembro do 1982.
 

2. AssistSncia Tdcnica
 

A CID deu assit~ncia tAcnica em agronomia ( duas visitas ), ciencia do 

solos ( duas visitas ),conservaqAo do solos Cduas visitas ),construq1o 0 selec

q~o do lugares para represas ( tr~s visitas ), moteorologia a acolhimento do dados 

hidroldgicos, o economia agrfcola. Um lovantamonto do solos mapas cbrrespondentos 

foram comrlet~dos. Ura. gula provisdria para a utilizagEo do solos e um modelo para 

planta*oes foram tambdm preparados. Os sistamas do irrijaqIo existentes foram anali 

sados o um sistema de aspsr3fo e Gota-a-gota foi instalado e uma demonstraofo feita. 

3. Especializaqo 

0 contracto inicial da CID requeria um equivalento a 11,5 anos do especi

alizaq1o a urea passoa em hidrol:eologia, hidrolo~ia, conservagio/cioncia do solos , 

engenharia aCrfcola, hidrdulica a enganharia do irrigaglo, a administraqo do pro

jecto. Uma emonda do contracto viria a incluir espocializaqlo a curto prazo em irri 

gA-lo o furos do polos o osp)ecia1izaq.Ao a longo prazo om construqlo do repro.gas. Du 

as semanas do o~picializaqo no lugar do projecto foi tambm mincionado na mosma a-

Menda. 

http:osp)ecia1izaq.Ao
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At4 esta data, a CID Proporcionou o seguinte troinamentot 

Longo-prazoi Irrigaqlo ( 83. ) 
Agronomia ( B.S. ) 

3 anos par poassoa
3 " " 

Cienciaido Solos CB.S. ) 3t It o 
,%canizaqEo agricola ( B.S. )3 o.f 
Construqlo do reprosas(B.S. )3 too 

Curto-prazo i Irrigaleo 2 " N ,, 
Conservaqlo do solos 
Administraqlo do project. 

1/2" 
1/4" 

. 
" 

Total-
 16/4 anos par possoa
 

YkTodas as especializaqbea a longo-prazo ( B.S* ) foram transforidas para 

o " Sahel Manpower Development Training Program ". 

Em adiqlo, os ticnicos consultores da CID apresentaram trhs programas 

do especializaqlo 	em Cabo Jerde, conforme raquerido polo GOCV: 

Setembro do 1978: 	Bsicos de Hidrologia, 10 possoas par somana 
Avaliaqo do Escorriminto do 
Agua, Conservaqgo do Solos. 

Agosto do 1979: 	 B sicos de hidrolocia, 30 possoas par semana
 
Conservaggo do Solos
 
Interacedo entre planta
 
o solos, Agua requarida 
por planta, Aadiqlo do 
Agua, Infiltraglol 
Transports do Agua, }sicos 
,,'Solos.
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Agosto do 1981: 	 Hidrologias Planear 20 pessoas por semana 
Irrgaqlo, Conservaglo 
do Solos • Agua 

Total: 	 60 possoas por somana
 

N~o houve candidatos para especializaqlo no estrangeiro em hidrologia 

ou hidrogeologia. 

0 program do especializaqlo da CID resultou, ou resultarip em oito possoas 

especializadas em universidades, a vinte • oto tdcnicos con c conhecimentoo am con. 

servaggo do solos • administraqlo do igua. Atualmente, dois tAcnicos especializados 

estlo trabalhando no projecto do l'arrafal. 

4. Aquisiqlo do 'ektorial 

A CID encoiendou, embarcou a recebou material para o sistoma piloto do 

irrieaqgo gota-a-gota e asperslo. Uma variedade do materiais, como manuais, textos, 

mapas, mquinas calculadoras, nfveis de mao, equipamento para tirar amostra do solc3 

* outros foram co;r.prado3 e enviados para Cabo Verde pela CID durante o tempo do con

tracto
 

C. AvaliaZos Pr4vias ( Roaliza'8es ) 

Previamente o proJucto do recursos hidricos do Tarrafal foi 
avaliado por 

duas vezos. 

A primiilra foi folta am novombro do 1979, por um zoprosentante da CID quo 

visitou a AID/ ;;aohinton Africa Bureau, USAID/Praia, o o ?inistdrio do Deuenvolvi

mento .ural-Praiao o .oftiodo projucto ( Tarrafal ). Reprosentantos do MDR, 

USAID/Prait, a Al!r/w pinstarzm an.istincii durante a evaluat,:o no pas.
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A segunda foi feita em conjunto pelo ,M e a USAID em novembro de 1981 

Em ambos os casos, as recomandaqoes foram fettas individualmente ou em 

conjunto pela CID, GOCV e USAID. Um sumrrio das realizagbes da CMD corn respeito 

is recomendagbes 4 apresentado nos quadros 3 e 4. 
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QUADRO 3 

.RELIZAqC.VSENI RESPSITO A AVALIAqXO CONJUNTA 

( out,. - nov 7 ) RECODAqOES 

RECOIMNDAqOSS 


1. Fazer pequenos 0oos 

do exploraqIo, 


2. Desviar perfurador 

" diamond " para galerias
 
do exploraqgo
 

3. 	 Prioridade dada a pogos o 
galorias eam vaz do represas 

4. Continuar diques da consorvaqSo, 
de solos e tgua, terra.os o plan 
taq6es de .rvores. 

5. Visita As Ilhas Canrlas 


6. Completar levantamento de 
solos, mapa e rolat6rio 

7. 	 Criar objectivos de consorvaglo 
do solos e Arun a curto prazo 

AC990
 

Furos do 20 cm ( 8" ) para ex
ploralo; a furos do 30 cm para 
produgo sem " reaming " foram 
estabolocidos 

0 GOCV concordou corn esta acqEo
 

Prioridado dada a poqos, depoi
galerias, de.pois poqis 9 mais 
tarde ropresas 

0 programa tove continuaqIo
 

0 director da CID para o projec. 
to 	visitou as Ilhas Canirias JS
 
tamonto corn Barbosa
 

Completo om Janeiro do 1980
 

0 OOCV frz lsso nas regi8es hidi 
grAficas de Oarza o Cincho. 

http:terra.os
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QUADRO 4~ 

REALIZAV0333 !"M 'I'r:ITO A3 CRITICAS 

D£S 	 NO*%MMBTZO DE 1981 

RECO.XDAO3/CRT rICAS 

1. 	 'Rever o piano do acqEo 

2. 	 Fazer umn levantarnento do 

base em irrigacEo 


3. 	Criar umn piano do uso do 

icua 


4e. 	Continuar trabaihos do 
conservaqlo nazi reeias 
hidrogr~ficas 

5.Criar programa para gerair
dado-i inf'ormitivnj em solos e Lgua 

6. 	 Criur dado3 sobre Acua J& oxplorada 

7. stabolecor prioridades- POos03 ro-
preas; galorins 


8. 	 Zxplorar pol-os do irrigaqgo 

9. 	Di~tribui 41'utt para iiso domhAt,ico, 
propri~idW163 exp'trinntaim do 
exploraqo 

lO.1?over a 3iuu Zo dq pogas zobrosoalentes, 

fazor ajusto dovido 

S RECO&NDAJO93 

ACqXO 

Revisto em cooperaqEo con 
GOC I e USAID 

Coolidge a Sena M~artine de
ram' inicio, Coolidge conti
nuoup dadoa n~o analisados. 
o 14D o continuarA 

Vltima verstc no relatdrio 
final
 

0 GOCV 0 farA, encorajado p.
la CID 

Diucutido o implantado, Us 
A falta do chuVa3 n1o per
ritiu colibdita de dados 

Polatdrio. Logan do 1982 tomn 
dados 

13tabelocido en ordern: poqo3 
ropreeas a galerias 

Planeado, 2 matoboiubaui estlo 
mendo colocada3 

Planeado polo COCUO assizstido
 
pola CID 

Ajudou a UJAL) na propsaqlo
da liut,& o aquisiqIo do3 men
 
Mon
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11. 	 Aumntar especializaglo t4cnica Amarante fol enviado L-xicoao 
non pafses do torceiro mundo 	 par& operag o do irreaqEo • 

preservaleo do distrito 

12. 	Mulhorar a sopecializaplo do A4slhorado
 
cada participant.
 

13. 	Seleccionar candidatos na base 
 18 no 11 acima ( dnico candi. 
base do emprego data deede a avaliaqIo ) 

1l. 	Procurar st1os pars represas Garca I mote condigbos1 mas 
em altitudes main elovadas no oncontradas 

15. 	 Discutir fertilidade do solo 0 guia do plantaqaes faz 1ss3 

16. 	 Fazer estudo do plant& irrigadas Estudo foito - consultar rela
nests Momnto 
 tdrios ,Uuire • Radtko 

17. 	 Analisar o presents sistema do Consultar relatdrios McGuire • 
plantaqlo, fazer interpretaqgo Radtke 
do dados 

18. 	 Determinar Lecnologias do pro- A1eo feito, 	recomendac6es foitas 
qKo 
 para 	continuar 

19. Comparar sistemas do irrigaqlo Comparaqfes fOitas, consult. 0
 
tradicional em termos do elici-
 relat6rio final
 
Ancia, igua oporaqgo a custos do
 
mantinontos e administraqo
 

20. 	Chogar a ua conicluso sobre Concluso obtida con3sulte ndme
 
tcnicas • econoia oo irrigaqo ro 19 acima
 

21. 	Nenhuma fornar'o no eotranguiro Gonqalos dnico candidato, espe
on hidroreolo/,ja, hidroloRia ou cializou-3e em administraqo 	de 
adminintraqlo do proJlcto 	 projocto 

22. 	 Tabala do provr;u.o n o validada, NAo 	oi conswvado co;no tabela,

coMO 	 es',-ecificada feito trimestralmente a mnnal

mont en relatdrios 

23. 	 Lfdor ausunto a longa, oosto 01 CID concnrdou - eneenhoiro resi
coordenaqlo. donts nomeado logo quo a CIL) au

torizou
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214. 	A CID complatou oatudoe- solos, Tudo comPloto corn excopqlo do 
planltass ropresast hidrogeologil administraqlo do propriodades
oconomia agricolat ad~iinistraqlo OaCV nlo o quis)
do propriedados~atc. 

25. Estudar cjuantidado do £jgua nocos- Discutido corn o GOCV o concluf 
siria para uso domdstico , o osta do no piano goral
bolecer astratlgia5 
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VII. RESULTAD0S 3 R3CO:1ENDAJOES DA CID 

A equips do avaliaqEo da CID considerou an obrigaqbes do contracto e an 

realizaqbea em termos do coordenaqEo o administraqlo do projectop assistlncia tdc 

nical specializaqIo e envolvimento do mulhores • minorlas no projecto. 

A. Resultado8t 

1. Realizaq5es nerais do Projecto
 

Na generalidade, on acontecimentos preencheram o requerido no contracto.
 

A maior parts dos objectivo3 foram atingidos mas nom sompre coma antecipados nos 

paphis do projecto; muitas vezes on planos tiveram quo nor modificados e adaptados 

I realidado. Conststou-se qua o tempo originalmente entipulado no contracto nlo era 

8uficiente a quo devia ser aumentado. Zm alguns casn, o prisama do trabalho foi 

aumentado do acordo corn pedidos foitos polo GOCV. 

2. Administraqlo do Projecto
 

0 contracto especificamente identificava o Dr. Jong Alfaro como coordona
 

dor a quo quaiquer mudangas no pessoal-chave teria quo nor justificado * aprovado.
 

Dr. Alfaro serviu o projecto doedo abril do 1978 a junho do 1980. 0 contracto di

zla quo o coordonador dovia deslocar a Cabo Verde quando chamado, ou entlo, nlo me 

nos que quatro vozos ao ano. A CID, o GOCV a a UAID acharam quo ease ipo do acor

do nlo era eectivo. Assim, A CID prop8s quo foaso nomeado un novo coordenador a a

dicionar um en~onheiro ro.idonto em Cabo ,Verde para suporvisionar e participar na 

soluqo do asnzcton tcnicos do projecto. R. K. 3tutlar fol slecionado coma coorde 

nador ( julho do 1980 - dezombro do 1982 ) o Phil Coolidge fot apontado como o on -


genheilo residonto on lo'vnreiro do 1981. Alfaro, Stutlur e Coolidge, em cooporaquo 

co a USAID a o OOCV, iduntificaram, rocrutaram o analsatiram consIltores tdcnicos. 
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3. AssistSncta Ticnica 

A CID fornecou 12 tdcnicos quo fizeram uma totalidado do 21 viagens a 
Cabo Verde. ,Os consultores ticnicos eram ofectivoss contudop havia diforengas in 

dividuals. Em algumas instlncias, o GOCV pediu o envio do especialistas antes
 

q94 o material o os dados 
 tivessem prontos do forma a tirar o aior proveito da 

v1sita. UM oxemplo, foi a chegada do umi ongenheiro civil antes quo a material pa

ra a escavagEo do ndcloos para sitios do represas estivesse pronto. 

O contracto espacificava que deveria haver ajuda da " agencia-pai " nos 

Estados Unidos na fase preliminar dos desenhos das represas. As agencias neo fo

ram usadas, mas o serviqo foi prestado atravis do um engenheiro civil da CID quo 

ffiz duas viagens a Cabo 'ierde e supervisionou tim estudante de &ustradono dosenho 

do uma reoresa como sendo parts da easpecializac o. Nenhum pedido do assistncia 

thcnica foi negado, a a CID o'ereceu fornecor mais assistgncia tdcnica - o quo nun
 

ca foi requorido polo GOCV. 

4. Especializaqo
 

Os ter'ios do contracto consideravam especializaglo a longo prazo do qua 

tro especialistas. Nia selocffo desses estudantesp o GOCV descobriu que nlo havia 

uma quantidade sufciente do possoas qualificadas quo estivessom interessadas nas 

especialfzav,3as espocificadau o/ou quo o GOCV n4o podia ceder tWcnicos-chave para 

o tempo requarido. 3endo os factos reconhocidoa o contractoroi modificado do for
 

ma a incluir quatro ustud:intda ( " under4,raduate studontj " ) quo ainda estavam 

se ospecializando. 0 suporto dolus fol dopois tranferido par ao " Sahel Manpowor 

Development Project ". Ngo hd indicaqllo ainda so os quatro estudantes voltarlo pa 

ra o projecto do Tarrafal. 
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U estudante ( 30 moses ) completou o curso do p6s-graduagIo. Para a to
o, ele preparou o desenho do ua represa sob a 3upervslso do consultor Dr. Kiefer 

o ajudou o mesmo noas trabalhos con o projecto, 

Especializaq8es so. recober titulo universit rio incluiram: un estudanto 

por quinze meses; dois por sois moses; dois por urea bomana; um por trs moses um 

por urea somana. 0 dltimo foi soloccionado como sondo para longo termos mas por cau 

sa do raz~es pessoais, ele voltou para casa. A CID providenciou duraqEo espia ea 

cie de especializaqIo requerido polo GOCV.
 

Foram proparados cursos de pequena duraclo no pals; trfs desses cursos fo 

ram bem aceitos pelos participantes. A equips do avaliaqgo da CID em 1981 criticou 

os cursos ministrados no pafe e constatou quo a CID forneceu instrutores altamente 

intruidos que n~o puderam estabelecar relaq5os com os instruendos. Os instrutores 

eram JA experiIwntados em conduzir cursos similares noutras partes do mundo. Aparen 

temente, as conclus~os foram tiradas a partir de uma entrevista qua a equipe f8z j 

com um dos participantes quo nio conseguiu sequor chegar a media. Na verdade, outros
 

participantes pediram que fossom ministrados outros cursos do gSnoro.
 

Em adiqlo aos cursos organizados, muitos empregados.do GOCV foram treina
 

dos no trabalho ajudando os consultores. Tais possoas ganharam experiencia em in

vestigaqdes de torrono, instalaqgo do siotemas do irrigaqgo a 
a trabalhar com o
 

engenheiro residonto. 

5. Envolvimento do limorias e .ulhors
 

Durant.j a vida do projcto, um total d" 
 doz. eupacialistas visitaram Ca

bo 'lordo. Dois dolos oram minoriar ( hip~nico ). Jr. JosJ Aliaro trabalhou como 

http:empregados.do
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coordenador tdcnico dead. abril do 1978 ati Junho do 1980# quando doixou a Univer. 

eidade do Estado do Utah. J. S. Queirdz, empregado da USUm participou no levant& 

mento dos solos do projeto do Tarrafal. 

As pessoas do oafs qua estiveram ligados ao projecto nas divereas cate

gorias oram cabo-verdianas quo aeriam identifiaadaa polo governo dos getados Unido. 

comO minoria. 

Toadas as pessoas quo so esoecializaram ou so oncontram a especialiar 

em Cabo Verde ou em outros paIses slo cabo-verdianos. Um total do 10 possoas o 

especializarain fora do Cabo Verde. Cinco doles recoberam especializaqEo du pouca 

duraglo, quatro se estudantes univereitirios candidatos a tdcnico do formaqlo su 

perior, e um se inscreveu num programa do p6s-graduaqlo. A Sra. Maria Helena Ateve 

do comeqou um programa de formaqlo superior na Universidade do Estado do Utah, mas 

presentemente enccntra-s3 matriculada na Universidade do Arizona. 

Em Cabo Pirde, o coordenador da CID comeou um programa do consarvaqlo 

para proteqgo das regi~cs hidrogrficas quo provoti jar eficiante, tendo depois ai 

do extensivamente usado pelo GOC na maioria das regitts hidrogrificas. Aproximada 

mente 600 passoas trabalharat, no projocto, das quais motade @ram mulheres. Em adi

glo, a Sra. Mrril Asay, USAID/Praia, procurou facilitar o trabalho das peasoaS 

onviadas para as ilhas, a a Sra. 'bria do Lourdes .4ontairo Lime, Una dngenheira do 

profisslo, reproiontou o GOV em dosenhos hidriulico3 no projecto. 
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6. Zstfmulo
 

Em geral, a CID respondeu ifectivamento ao OOCV • £ USAID/Prala. A pro

va disso slo os serviqos quo prostou • as revisses doe pianos do trabalho. A pedl 

do do GOCC a da USAID, a CID cornprou a instalou um sistna do irrigaqlo num projlec 

to piloto do 6 ha; tamb4m comparou material pars um laborat6rio de solos. 

Quando o coordenador s 03 consultoras viajavan ao lugar Jo projecto sem 

pra levavL com'eles equipamentos 0 nobrsalntes. titas vases foram requeridoz 

a prostar ass1st~ncia em outros projecto3 0 programas da USAI) o que nlo o negarana. 

7. I .oacto do Projecto
 

0 impacto do projecto seri favorivel e duradouro. Alguns exemplos sot
 

(a)Foi mostrado que a protecgIo o melhoramento das regi5.s hidrogrificaa 

dove come;ar do cima para baixos cont-.rio as pr~ticas proviamonte usadas na ilha, 

Isto 4 reflactido nos prorrainan do GOCV. 

(b)A importncia do acolhimento do dados do procipitaqgo * escorrimsnto 

foran,reconhecidos polo GCC'I. A3sims, um ,riorn.m4ero do postos do mediclo do chuva 

foram.instalodos oostar3js do ,modi,o do correntes foram colocaJos em tr-1: ribei

ras na rqcigo.
 

(c)A est.abllizano do duas rogi~os hidrogr ficas p.-ovou-se JA satisfatd 

fia. sto :odolo do consorva ao de solos o dgut sorvirA do exemplo parn futuros 

trabalhos na re~iqo do Tarraf'al, o poda vir a survir como um modalo do arbori:aq'o. 

Exist.i ajortr impruado:r do GCCI qua t~m a prdtica a a aoria necussfras para con 

duzir uma in'/ostj,aq.1o om desonvolvimjnto do Igua. 

http:in'/ostj,aq.1o


B. RecoendagOes 

Co bases nas exprioncLas con o projecto an conclua@s3 resultantes dan 

avulia5os, sugosteo8 o rocorenda5seo so prosontadas abaixot 

(a) 0 bonoficio do projecto 4 dbvio e a pobroza no rarrafal. 4 grande. 

Desta formas um projecto co essa natureza dove ter continuaglo. 

(b) Para qualquer futuro proirama do dosenvolvlmonto do Agua, con a msama 

natureza ura base formada per dados hidroidgicos a moihorado dove sor deonvolvi

do.
 

(c) Provisaos para intograr os ostudantos ( do projecto ) no progra.a an 

tes do co.eqarem ou, antes do torminarem una espociallzaqEo# deve sr consdoradas. 

(d) Todos os programas do dosunvolvimento do dguap conservaqlo do solos o 

dgua, e especializaqo..en Cabo Verde deve.m so intogrados no mosmo projecto. 0 pro 

jecto, entlo em andalunto, era muito pa;usno para Uwia superviso o administra-lo 0, 

ficientes. Porqui o dosenvolvi.ionto do irrgaqlo sort devagar limitado, dove ha.o 

ver urea concentraiqo di esforqosp introduq3o-de novas plantas • tdcnicas do agri -

cultura do oequeiro. As posaibilidauos do mlehoria sto muitas o relativamento bar&. 

tas. 
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VIII. REFSRkCIAS 

A equip. do evaluaqlo flas uma reviso 'dos seguintes dooumentons allin
 

come outros durante o processo da avaliaqEo. go adglro, pessoas em Cabo Verde o 

9stados Unidos foram ontrevistadas relativamente ao projeato. 

CID Technica I Proposal
Prime Contract, AID/afr-c-1403 

Amendment No. 1 
Amendment No..2 
Amendment No. 3 
Amendnent No. 4 
Amendment No. 5 
Aendment No.
 
Amendment No. 7 

C'D Agree.,entsusut/c v-oi. 
usu/cV-oi -02 
USU/CV-01 -03 

CID Evaluation Report, 1979
 
AID Evaluation leport, 1981
 
Peteron Trip Report, 11/12/79 
Quart ly Report, 10/01/80

CooZ!c1Le 'eport, 11/15/81 
Stutlir Trip Report, 07/20/81

Stutler Trip Report, 10/09/82
Stutler Trip Report, O4/26/82
CID Annual leports 1979 
CID Annual Report, 1980 
CID Annual Report, 1981
 
Status Report on Trainees, 05/06/80
 
Newspaper Article, November, 1979
 
Status Report on Trainqes, 0h/15/81
J-3. Vept. of Jtate Cape 7,rde Background Notes, May, 1981
U.S. Dept. of State Cape Jerde Post Report, April, 1982
Logan, 	 Johli, 1979, Watir " tsou:cus of the Tarrafal Area,

65o TiaCo. Cape Vurde Island 

Kiofqr, Fred, 1980, Proliminarl Analysis of Dam Sites, Tarrafal 
Project, Silo riago, Cap, orde 

Sout.hardl, A.R. and Quoir6z, J.S., 1980, Soil Report for Sio Tiao,
Isle Cap.- 'erde Island 

Stutler, 
Guide 

1..(., Ptors.on, HI.q. and 5outhari, A.R., 1981,
to Soil Utilization and Cropping Altern:,tivo, 

Interim 
rarrafal 

Water "osourcos Project 



* 42 e 

Kiefer, Fred 1982, Dsign Guldelineas for Small Dame on Ribeirs 
Carga 

Logan, John, 1982, Groundwater Pear Tarrafal 

Radtke, Hans Do, 1982, Feasibility of Irrigated 
Agriculture in Tarrafal 

NeGuire, W.F.p 1982, Guide to Crops and Cropping
Systems--Agronomic Aspects of Crops and Cropping 
3)stems 


