
 

 

ambiente e preservação da 
biodiversidade, a cultura, o 
empreendedorismo jovem, 
a saúde e a economia circu-
lar. 

O investimento nestas 
áreas, tanto na sua relação 
direta ao desenvolvimento 
turístico, como no seu papel 
e importância intrínsecos 
para as populações locais, 
é essencial para o desen-
volvimento sustentável da 
ilha do Maio. 

 

O Programa Maio 2025 
integra-se no quadro de 
um modelo de desenvolvi-
mento sustentável integra-
do para a ilha, no qual o 
turismo surge como uma 
componente central, mas 

concebida e planeada en-
tre várias outras, cujo po-
tencial para o desenvolvi-
mento da ilha deve ser re-
conhecido e potenciado. 
Neste programa destacam-
s e  á r e a s  c o m o 
a agricultura, a pesca e 
outras atividades ligadas à 
economia marítima, e trans-
formação agroalimentar, o 

Programa Maio 2025 

Resultados Esperados do Programa Maio 2025 

- Capacitar e reforçar a 
governança local e a socie-
dade civil para dar respos-
ta às principais necessida-
des e desafios de desenvol-
vimento da ilha do Maio 
para os próximos anos. 

- Garantir o desenvolvimen-
to urbano integrado da ilha 
para os próximos 20 anos. 

- Reforçar o sistema de 
saúde público da ilha do 
Maio. 

- Promover a gestão susten-
tável e eficaz da biodiver-
sidade e dos valores natu-
rais da ilha do Maio. 

- Consolidar a dinamização 
económica e a promoção 
do emprego decente. 

- Criar uma dinâmica turísti-
ca sustentável e inclusiva. 

- Organizar e orientar um 
sistema de agricultura, pe-
cuária, pesca e transforma-
ção agroalimentar para 
satisfazer as necessidades 
locais, assim como do turis-
mo nacional e internacional. 

Apresentação do programa na 
comunidade de Alcatraz/Pilão 
Cão 

Pontos de interesse 
especiais: 
 
· APRESENTAÇÃO  DO 

PROGRAMA MAIO 2025  

· FORMAÇÃO DE ANIMA-

DORES TERRITORIAIS PARA 
DESENVOLVIMENTO 

· MAIO RESERVA MUNDIAL 
DA BIOSFERA  

· WORKSHOP DE CIDADA-

NIA ATIVA NAS COMUNI-

DADES 

FORMAÇÃO DE ANIMADO-
RES TERRITORIAIS PARA 
DESENVOLVIMENTO  

2 

PLANO DE GESTÃO DO 
CENTRO INTERPRETATIVO 

2 

MAIO RESERVA MUNDIAL 
DA BIOSFERA 

2 

CAMPANHA DE LIMPEZA 
MÊS DA MULHER 

3 

GESTÃO DA RESERVA DA 
BIOSFERA 

3 

WORKSHOP DE CIDADA-
NIA ATIVA 

3 

Nesta edição: 

21/04/2022 Volume 1, Edição 1 

%ROHWLP�ΖQIRUPDWLYR 
 



 

 

A formação, ministrada no 
Centro de Formação local, 
insere-se dentro do Progra-
ma Maio 2025 e é destina-
da a 20 animadores prove-
nientes de quase todos os 
povoados da ilha� 
O objetivo da formação é 
que a Ilha do Maio possa 
contar, num futuro breve, 
com animadores territoriais 
para o desenvolvimento. 
Pretende-se que os forman-
dos fiquem capacitados com 
competências que lhes per-
mitam serem impulsionado-

res de dinâmicas locais, pro-
porcionando apoio às ƉŽƉƵͲ
ůĂĕƁĞƐ� para beneficiarem 
das oportunidades decor-
rentes do aumento ĚŽ� turis-
mo, e promovendo o desen-
volvimento e dinamismo lo-
cal em áreas como o patri-
mónio, a agricultura, o asso-
ciativismo, as artes e cultura, 
o turismo, o ambiente, entre 
outras.  

A formação decorre até ao 
dia 2 de junho e serão leci-
onados temas como patri-
mónio natural e cultural da 

ilha, animação do território, 
turismo e sustentabilidade e 
turismo, planeamento e or-
denamento do território, 
desenvolvimento económico, 
empreendedorismo e meto-
dologias de elaboração de 
projetos.  

Os formandos selecionados 
possuem como escolaridade 
mínima o 9ºano e idade não 
inferior a 18 anos.   

as comunidades do Maio e 
os seus ecossistemas terres-
tres e marinhos.  

No dia 30 de Março, no 
âmbito do PROGRAMA 
MAIO 2025 foi realizada a 
primeira de uma série de 
palestras para as comunida-
des sobre "Maio como Re-
serva da Biosfera". Estas 
sessões têm como objetivo 

WĂůĞƐƚƌĂ�ƐŽďƌĞ�Ă�ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĂ�
�ŝŽƐĨĞƌĂ͕�ŶĂ�ǀŝůĂ�ĚŽ��ĂƌƌĞŝͲ
ƌŽ�͘ 

No final de 2020, a UNES-
CO declarou a ilha do Maio 
e algumas milhas da costa 
como "Reserva Mundial da 
Biosfera". Isto deve-se à sua 
imensa riqueza cultural, ve-
getal e animal, bem como 
ao equilíbrio existente entre 

informar as comunidades 
sobre o seu significado e a 
sua importância para o 
Maio.  

O dia incluiu uma parte teó-
rica onde se falou sobre o 
que são "Reservas da Bios-
fera", seguida de uma visita 
à área protegida Paisagem 
Protegida do Barreiro e 
Figueira. 

Formação de Animadores Territoriais para o Desenvolvimento  

Maio Reserva Mundial da Biosfera  

Plano de Gestão do Centro Interpretativo 
Instituto Camões e SDTIBM e 
implementado pelo Instituto 
Marquês de Valle Flôr e  
pelas Câmaras Municipais 
do Maio e de Loures . 

 O objetivo do programa 
Maio 2025 é também de 
consolidar iniciativas anteri-
ores financiadas pela União 
Europeia, como é o caso do 
Centro Interpretativo.  

No dia 6 de abril foi reali-

zada uma reunião no gabi-
nete do programa Maio 
2025 entre os vários parcei-
ros com o objetivo de encon-
trar um consenso sobre o 
Modelo de Gestão de Ativi-
dades e Plano de Gestão 
Ambiental do Empreendi-
mento da Salina da Ilha do 
Maio.  

 

  

O projeto do “Centro Inter-
pretativo das Salinas de 
Porto Inglês”, situado na 
cidade de Porto Inglês, na 
Ilha do Maio, Cabo Verde, 
enquadra-se na candidatu-
ra   “Dinamização e Requa-
lificação Turística na Ilha do 
Maio” no âmbito de apoios 
a projetos culturais da Uni-
ã o  E u r o p e i a .  D C I -
NSA/2015/369-423, finan-
ciado pela União Europeia, 
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Palestra Reserva Biosfera 
Barreiro 

 

 

 

“CENTRO 

INTERPRETATIVO 

AUTO 

SUSTENTÁVEL “ 

 

Formação de Animadores 
Territoriais para o Desen-
volvimento  



 

 

No dia 2 de Abril, no âmbi-
to do Programa Maio 2025, 
a FMB juntamente com as 
batucadeiras da Figueira, 
comunidade e Batucadeiras 
de Pilão Cão e os principais 
parceiros, CMM e DMAA, 
levou a cabo uma campa-
nha de limpeza na praia de 
Calheta Dama.  

Foram no total realizadas  3 
sessões de campanha de 
limpeza de praias em 5 
praias diferentes (Praia de 
Baxona, Pau Seco, Soca, 
Praia Real e Calheta Da-

ma). No total estiveram en-
volvidos 77 pessoas e foi 
recolhido 769,348 kg de 
lixo e 191 sacos� 
Foi recolhido na sua maioria 
lixo marinho que se acumula 
nas nossas praias, e que é 
um problema para a época 
de nidificação das tartaru-
gas marinhas.  

 

 

-Entender a importância da 
participação de cada um e 
de todos os cidadãos no 
desenvolvimento local e co-
munitário;  

-Estar melhor preparados 
para aproveitarem dos be-
nefícios do turismo�� bem 
como terem capacidades de 
saberem combater os efei-
tos colaterais que esta prá-

Iniciou-se no dia 9 de abril 
o primeiro workshop de 
Cidadania Ativa, tendo co-
mo publico alvo a Socieda-
de Civil das 13 comunida-
des da ilha do Maio, no 
âmbito do programa Maio 
2025. 

No final de cada sessão os 
participantes serão capazes 
de: 

tica poderá trazer; 
-Identificar as pessoas cha-
ve que poderão ter um pa-
pel dinamizador do seu 
desenvolvimento das suas 
comunidades�   

Campanha de Limpeza Mês da Mulher 

Workshop de Cidadania Ativa nas Comunidades 

Formação sobre Conhecimento e Gestão das Reservas da Biosfera  

CO, no âmbito do seu pro-
grama O Homem e a Bios-
fera (MaB), e estabelecidas 
para promover e demons-
trar uma relação equilibra-
da entre os seres humanos e 
o ambiente.  

A formação, organizada 
pela Direção Nacional do 
Ambiente (DNA), pela Dele-
gação do Ministério da 
Agricultura e do Ambiente 
(DMAA) e pela Fundação 

Maio Biodiversidade (FMB), 
e apoiada pelo Projeto Eu-
ropeu Maio 2025, teve co-
mo objetivo auxiliar o suces-
so da implementação da 
Reserva, através da capaci-
tação dos agentes sociais, 
técnicos e gestores da ilha, 
e a busca pela participação 
ativa e o envolvimento das 
comunidades locais.  

 

No âmbito do processo de 
implementação das Reser-
vas da Biosfera de Cabo 
Verde, foi realizada uma 
formação sobre conhecimen-
to e gestão das Reservas da 
Biosfera, na ilha do Maio, 
entre os dias 31 de janeiro 
e 2 de fevereiro. 

As Reservas da Biosfera são 
ecossistemas terrestres e 
marinhos reconhecidos inter-
nacionalmente pela UNES-
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Campanha de limpeza na praia de Calheta Dama 

Workshop cidadania ativa 
nas comunidades 

 

 

“RELAÇÃO 

EQUILIBRADA 

ENTRE OS SERES 

HUMANOS E O 

AMBIENTE “ 



 

 

 

Câmara Municipal do Maio 
Avd . Amílcar Cabral 
Caixa Postal nº 10 
Cidade do Porto Inglês 
Ilha do Maio 

Tel: 3335514 
Email: 
progmaio2025@gmail.com 

Publicação realizada no âmbito do Programa Maio 2025 financiado pela 
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