1. Estudos e contagens de tráfego
O instituto de Estradas dispõe de equipamentos móveis para contagens de tráfego, fornecidos
no âmbito da Assistência Técnica financiados pelo BM (Banco Mundial) em 2012. Esta
assistência técnica possibilitou a formação de um engenheiro civil do IE na manipulação e
tratamento de dados das contagens de tráfego.

Os estudos de Contagem de tráfego visam permitir conhecer o número de veículos que
circula em determinadas vias e em um determinado período, suas velocidades, suas
ações mútuas, os locais onde seus condutores desejam estacioná-los, os locais onde se
concentram os acidentes de trânsito, a viabilidade, etc. Permitem a determinação
quantitativa da capacidade das vias, e em consequência, o estabelecimento dos meios
construtivos necessários à melhoria da circulação ou das características de seu projeto.
Os estudos de previsões de tráfego em Cabo Verde têm vindo a assumir uma importância
crescente no âmbito dos estudos rodoviários, quer em fase de planeamento, quer em fase de
implementação ou de operação de novas infraestruturas rodoviárias, no país. A elaboração
destes estudos em fase de planeamento é tipicamente desenvolvida na esfera de
responsabilidade do IE.
No primeiro trimestre de 2014 realizaram-se ao longo de sensivelmente quatro semanas, as
contagens de tráfego nas ilhas de Santiago, Maio, São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.
Sublinha-se que foram escolhidas as estradas financiadas pelo Banco Mundial no último
projeto do RSSP (Road Secteur Suport Project), porque importava analisar a presença de
veículos pesados e ligeiros no final do período de financiamento do RSSP:
Em suma foram realizadas contagens em:
1 posto de contagem em Santiago;
1 posto de contagem em São Nicolau;
1 posto de contagem em São Vicente;
1 posto de contagem no Maio.
Entretanto, como o IE dispõe de mais uma máquina e dado as solicitações do MCA/MCC
(Millennium Challange Acount/ Milenium Challange Corporation), aproveitou-se para fazer
mais contagens nas Ilhas acima referidas e ainda nas pontes localizadas na Ilha Santo Antão,
financiadas por este organismo internacional totalizando:
6 postos de contagem em Santiago;
2 postos de contagem em São Nicolau;
2 postos de contagem no São Vicente;
3 postos de contagem no Maio;
4 postos de contagem em Santo Antão.

2. Alimentação e monotorização da Base de Dados IGR
O IE continua a proceder a alimentação e monotorização dos dados do IGR com vista a um
melhor funcionamento da base de dados de Informação e Gestão Rodoviária – IGR, sobretudo
no que diz respeito a garantia da integridade dos dados/informações bem como uma melhor e
maior utilidade dos mesmos, de modo a auxiliar os trabalhos em curso no IE e não só.
Assim está a proceder a :
A continuidade ao processo de tratamento e carregamento de dados de estradas
com sentidos independentes;
Ao inicio do carregamento das obras concluídas e das em curso;
A produção cartografica rodoviária com finalidades específicas, por meio do
Sistema de Informação Geográfica – SIG
Aperfeiçoamento aos modelos de relatórios da base de dados, etc…;
O IGR permite:
Consultar as características estruturais e geométricas de cada estrada;
O estado de conservação e de degradação da estrada;
Inventariar a rede rodoviária nacional;
Inventariar os acidentes rodoviários e de trafego médio diários;

