
 
 
 
 
 
 

Comunicado de Imprensa  

Lisboa, 12 de agosto de 2016 
 

Data: 6ª feira, 19 de agosto de 2016  

Hora: 17 horas 

Local: Paços do Concelho – Câmara Municipal do Maio, Cabo Verde 

 

PROJETO DE DINAMIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TURÍSTICA DA ILHA DO MAIO 

 

EMBAIXADOR DA UE EM CABO VERDE VISITA ATIVIDADES DO PROJETO 

 

José Manuel Pinto Teixeira, embaixador da Delegação da União Europeia em Cabo Verde, 

visita o Projeto de Dinamização e Requalificação Turística da Ilha do Maio, de 19 a 22 de 

agosto. O diplomata vai conhecer dois projetos de qualificação profissional nas áreas do 

Turismo e Urbanismo. 

 

O Projeto de Dinamização e Requalificação Turística da Ilha do Maio é implementado pelo 

Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em parceria com as autarquias do Maio, em Cabo 

Verde e de Loures, em Portugal. O objetivo é promover o empreendedorismo local e a 

requalificação urbana, como fatores de desenvolvimento socioeconómico, turístico e 

cultural sustentável na ilha do Maio, permitindo a melhoria das condições de vida da 

população. 

 

José Manuel Pinto Teixeira ficará a conhecer duas das atividades realizadas no âmbito do 

projeto: a formação em Calcetamento Artístico, que decorre de 8 a 20 de agosto, focada na 

aprendizagem do desenho artístico, para formar 16 calceteiros e 6 paralelistas. E a 

formação em Artesanato e Turismo Solidário, de 16 de agosto a 2 de setembro, para a 

requalificação de artesãos com domínio em materiais e técnicas locais, enriquecendo a 

oferta turística na ilha do Maio. 

 

Com um trabalho contínuo em Cabo Verde desde 2001, o IMVF tem mantido um olhar 

atento sobre a evolução e desenvolvimento do arquipélago – concretamente da ilha do 



Maio – e respetivos constrangimentos e potencialidades. O projeto aposta no 

empreendedorismo local para a afirmação de um destino turístico sustentável e solidário. 

A ideia é aliar a valorização do património ambiental e cultural da ilha ao reforço e 

promoção de novas atividades económicas locais, como motor de desenvolvimento e 

crescimento socioeconómico, consolidando a respetiva identidade cultural e coesão 

territorial e social. 

 

O Projeto de Dinamização e Requalificação Turística na Ilha do Maio é implementado pelo 

Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), em parceria com a Câmara Municipal do Maio e a 

Câmara Municipal de Loures e conta com o financiamento da União Europeia e o apoio da 

Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boavista e do Maio (SDTIBM). O valor 

total do projeto ascende a €806.982, sendo o cofinanciamento da União Europeia de 

€485.000. 

 

Mais informações sobre o projeto aqui. 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

Este projeto é cofinanciado pela União Europeia. Os conteúdos deste documento são da exclusiva 

responsabilidade dos parceiros e não podem, em caso algum, ser considerados como expressão das posições 

dos financiadores. 

 

Financiamento: Implementação: Entidade Associada: 

http://www.imvf.org/index.php?projeto=1556&tag=Projeto-de-Dinamizacao-e-Requalificacao-Turistica-na-Ilha-do-Maio

