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RELATÓRIO DO 6º FÓRUM
DOS PARCEIROS DO SIA

Assunto: 6º Fórum dos Parceiros do SIA.
Dia: 29 de Março de 2011
Local: Praia (Sala de reuniões da Bolsa de Valores – Achada Santo António)

No dia vinte e nove de Março de dois mil e onze, teve lugar na sala de reuniões da Bolsa
de Valores, o 6º Fórum dos Parceiros do Sistema de Informação Ambiental, com o
objectivo de apresentar os resultados alcançados e dar continuidade aos trabalhos do
SIA.
A abertura foi feita pelo Coordenador Nacional do Projecto, Sr. Luís Rosa, que
recordou aos parceiros do SIA algumas questões relativamente ao estado do projecto e o
facto da existência de um ponto na ordem do dia, a eleição do CGS-SIA. Na sequência,
reforçou a ideia da importância do projecto S.I.A., tendo em vista o aumento da
visibilidade e da divulgação das informações ambientais a nível nacional e
internacional. Destacou ainda que esse resultado só terá continuidade com a
participação activa dos parceiros.
Após a abertura foi apresentado o programa dos trabalhos (Ordem do dia), tendo este
sido aprovado sem alterações.
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1 – Apresentação do relatório SIA de 2010;
2 – Discussão
3 – Eleição do Comité de Gestão e Seguimento do SIA;
4 – Diversos;

Com a aprovação da ordem do dia deu-se início aos trabalhos, com o primeiro ponto apresentação do relatório do SIA de 2010, abrangendo também a apresentação da
agenda SIA 2011.
Em seguida abriu-se um período de sugestões e esclarecimentos (ponto 2 da ordem do
dia) relativamente a apresentação feita, onde se levantaram os seguintes pontos:
 O representante de Santa Cruz focou essencialmente nos constrangimentos
referidos no relatório referente à deficiente colaboração dos parceiros, dizendo
que não houve como o combinado a visita de técnicos de DGA para
acompanhamento dos sectores, e que isso justifica essa deficiência; referiu ainda
que entregou alguns dados ao técnico Gerson, informático do S.I.A. para a
colocação no SIA e não teve feedback do assunto;
 O presidente do INIDA sugeriu que seja feita uma agenda de 2 semestres em vês
de 3; referiu também que a ausência do Director Geral não fica bem à reunião e
considera que há que valorizar o fórum e mostrou-se preocupado com a ausência
de grande parte dos directores gerais convidados; Afirmou que o relatório
satisfaz; o ponto focal do INIDA está a fazer um trabalho de coordenação
interessante de base de dados quer da fauna quer da flora e vegetação,
permitindo assim colaborar de melhor forma com o sistema;
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 Representante do MDHOT/UCCP felicitou a coordenação nacional; a sua
questão é referente a que tipos de dados são esperados a partir dos técnicos do
Sistema de Informação Territorial; disse que é necessário pensar e preocupar
muito com a georreferenciação dos dados ambientais do SIA;
 A representante da ANMCV felicitou a coordenação nacional e faz votos que a
colaboração com os municípios sejam reforçados neste ano; disse ainda que o
presidente por questões da agenda não pode estar presente;
 Representante da DG Turismo felicitou a C. Nacional pelas actividades
realizadas e informou-nos que, também estão a trabalhar num sistema de
informação turística; partilha da opinião do Sr. Carlos Varela (MDHOT/UCCP)
no que diz respeito a harmonização dos dados, e sugeriu que o convite para estes
encontros seja enviado directamente ao ponto focal para além do responsável
máximo da instituição;
 O coordenador nacional, tecendo alguns comentários e respostas, afirmou que a
coordenação nacional está melhor preparada para efectuar as visitas
programadas aos municípios; mostrou a preocupação da C.Nacional no sentido
de reunir com a DGTurismo relativamente ao sistema de informação turística em
criação;
 O Sr. João Soares (CMTarrafal de Santiago) falou da importância do
acompanhamento directo das câmaras, isto, no sentido de melhorar a sintonia
relativamente ao SIA; disse ainda que os materiais de divulgação do SIA junto
das comunidades em geral não foram suficientes;


A Sr.ª. Lígia Barros reforça o apelo de que é necessário haver um ponto focal da
DGASP, tendo em conta a não existência de um ponto focal oficial da
instituição;

 Em representação do INGRH, o Sr. Jean Tavares mostrou ser importante a
presença dos dirigentes superiores nesse tipo de encontros; sugeriu que a visita
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de acompanhamento por parte do pessoal da DGA (SIA) às instituições, seja
programada cuidadosamente e que o encontro seja com os dirigentes superiores,
pontos focais e outros departamentos da mesma instituição;
 O representando da Protecção Civil afirma que usa o SIA com uma certa
regularidade, tirando dados para as suas avaliações antes e depois das
catástrofes, logo, sublinha a importância da actualização constante do site;
afirmou ainda que não recebeu feedback da parte do SIA e que o link
(hiperligação) da Protecção Civil não consta da lista de parceiros do SIA;

Relativamente ao ponto 3, Eleição do CGS do SIA, foram discutidos questões relativas
à necessidade dessa eleição de acordo com o estatuto do SIA, tendo saído algumas
sugestões:
 Há necessidade de se reunir com as 7 instituições que fazem parte do Comité de
Gestão e Seguimento do SIA no sentido de saber de entre outras questões, se
estão interessados em dar continuidade no projecto;
 Há que averiguar o número exacto para a constituição do comité;
 Foi sugerido também que a mídia (comunicação social) seja alargada para um
grupo maior tendo em conta a situação actual do país no que tange aos
operadores da comunicação social, ou seja, que não seja somente a RTC a fazer
parte do comité mas sim um grupo (conselho ou órgão) que controla toda a
comunicação social do país;
 Foi apontado também a questão da necessidade de ver, como foi delineada a
estratégia de engajamento das instituições que fazem parte do Comité de Gestão
e Seguimento do SIA;
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 Perante esta situação, a Coordenação Nacional em concertação com todos os
presentes na reunião, adiou a eleição do CGS-SIA, para uma data ainda por
definir, após alguns ajustes, particularmente com as instituições que fazem parte
do CGS-SIA.
No ponto 4 – Diversos, o coordenador nacional focou essencialmente nas despesas
efectuadas no ano 2010, apontando que já foi gasto todo o montante financiado pelo
PNUD; todavia, prestou algumas informações concernentes aos equipamentos a
entregar aos parceiros, mostrando que o engajamento destes perante as várias
actividades do SIA foi um dos pontos capitais na análise dos critérios estabelecidos para
a entrega dos equipamentos.
Praia, 29 de Março de 2011

A Coordenação Nacional

Luís António Dias Rosa
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