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RELATÓRIO DO 5º FÓRUM DOS PARCEIROS DO SIA
Assunto: 5º Fórum dos Parceiros do SIA.
Dia: 22 de Junho de 2010
Local: Praia – Achada Santo António
No dia 22 de Junho de 2010, teve lugar nas instalações da Ordem dos Médicos
em Achada Santo António, o 5° Fórum dos parceiros do Sistema de Informação
Ambiental (SIA).
A abertura foi feita pelo Eng.º Luís Dias da Coordenação Nacional do SIA com
os pontos focais das instituições parceiras, produtoras de informações ambientais,
apresentando a nota de boas vindas a todos os presentes.
Posteriormente à abertura, foram apresentados e analisados os seguintes pontos
referentes a Ordem do Dia:
1. Manutenção e actualização do Portal SIA;
2. Formação para reforçar as capacidades das Instituições Parceiras em
Gestão de Base de Dados;
3. Deslocação para recolha de dados produzidos pelos Parceiros do SIA;
4. Campanha de sensibilização e divulgação do SIA, nos estabelecimentos de
ensino secundário e superior;
5. Diversos.
Após a apresentação do programa dos trabalhos, tendo este sido aprovado sem
alterações, deu-se inicio aos trabalhos, focando-se:
Ponto 1 – Manutenção e Actualização do Portal SIA, com a apresentação do
organigrama do SIA e do plano de actividades para 2010, abriu-se um período de
esclarecimentos e sugestões, tendo sido sugeridos e mencionados os seguintes
pontos:
 Os parceiros sublinharam o facto de que após a formação houve alguns
constrangimentos a nível de introdução dos dados no SIA, tendo em conta
a não ida dos técnicos da DGA para o apoio na percepção e introdução
desses mesmos dados;
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Focando na informação prestada pelo Eng° Luís Dias que diz respeito ao
aumento da procura (ligação de pessoas ao portal ao site do SIA) EM
2009, O Dr. João Soares do ETMA de Tarrafal sugeriu que devia haver
um enfoque especial para esta época da Campanha de Conservação das
Tartarugas Marinhas que se aproxima com alguma propaganda mais
abrangente no portal;

ponto 2 - Formação para reforçar as capacidades das Instituições Parceiras
em Gestão de Base de Dados, foram apresentados, sugeridos e apontadas
algumas questões:
 Ficou bem evidente que deve haver a formação e reforço de capacidade
dos pontos focais e que cada serviço parceiro tem que apresentar dois
pontos focais;
 Foi apresentado a ideia de introduzir no portal um link para as
actualizações a nível dos municípios, contendo informações diversas,
como o saneamento, água, agricultura, infra-estruturação, entre outras;
 Necessidade de um acompanhamento pós-formação, para a manutenção e
seguimento da introdução dos dados no SIA;
 Das pessoas presentes no Fórum, 9 já tem formação e ficou a proposta de
uma formação a todos os parceiros em finais de Julho ou a primeira
semana de Agosto;
ponto 3 - deslocação para recolha de dados produzidos pelos parceiros do
SIA, discutiu-se em torno da necessidade dessas deslocações, tendo saído
algumas sugestões:
 Contacto conveniente para programar a deslocação e discussão com os
técnicos, de forma pontual, feita de acordo com as devidas necessidades
dos parceiros;
 Que essa deslocação não seja colocado a tónica exactamente sobre a
recolha de dados, mas também de um seguimento e o contacto com a
realidade dos parceiros;
 Avaliar o entrosamento entre a coordenação e a instituição parceira;
 A Dra. Lígia Matos (DGASP) sugeriu que a Extensão Rural e Silvicultura
fizessem parte dos parceiros do SIA;
 Os parceiros partilham da ideia de disponibilização de um link para
poderem colocar as informações no portal;
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Foi colocada em discussão a questão das informações e as suas
interligações com outras instituições; ficou esclarecido de que os dados
que estão no SIA são a base de referências, a dizer que existem e em que
instituições poderão ser encontradas;
Foi sugerido a introdução no SIA do SSQA, a nível de indicadores de
forma a permitir aos parceiros poderem preencher a folha dos indicadores;

Ponto 4 - Campanha de sensibilização e divulgação do SIA, nos
estabelecimentos de ensino secundário e superior, surgiram diversas sugestões
e contribuições, tais como:
 Necessidade de uma sensibilização a nível interna com todos os
organismos parceiros;
 É importante agora consolidar os parceiros existentes e depois pensar nos
próximos interessados a integrar ao SIA;
 Arranjar formas de publicitar o portal SIA nas rádios, TVs, através dos
programas “Há Mar Há Terra”, “Nha Terra Nha Cretcheu”, “Nos
Guentis”, rádio educativa, rádios comunitários (por exemplo a de Santa
Cruz, através do programa “Ambiente e Saneamento”), folhetos
informativos e brochuras para as escolas, através da UniCV (ultima quinta
feira de cada mês, aquando das palestras a nível das questões ambientais),
entre outras formas de sensibilização do SIA;
Ponto 5 – Diverso, o Eng.º Luis Dias informou aos presentes acerca das
instituições parceiras que já tem em mãos alguns equipamentos sugeridos
anteriormente; o Sr. Vereador da Câmara de Santa Cruz reforçou a ideia de que
os pontos focais tem que periorizar os equipamentos de maior necessidade, de
acordo com o montante no orçamento; foi alertado também da questão dos
convites aos parceiros para o fórum, que seja com maior cautela e antecedência.
Em jeito de conclusão do fórum permanece a ideia bem afincada no
compromisso, tendo em vista o objectivo de unir esforços para a continuidade.
Praia, 22 de Junho de 2010.
A Coordenação Nacional
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