
 

 

ço do papel das associações 
comunitárias, e da sua dinâ-
mica, para aumentar a parti-
cipação empenhada e infor-
mada dos maenses.  

No que respeita à dinâmica 
económica a fomentar, foi 
destacada a necessidade de 
uma maior diversificação dos 
setores de atividade, de 
diminuição da economia in-
formal e de haver uma 
aposta clara na qualificação 
dos recursos humanos. 

Foi sublinhada a necessidade 
de fiscalização do cumpri-
mento das regras, em diver-
sos setores, no desenvolvi-
mento urbanístico, nas pescas 
e na gestão dos recursos 
naturais, áreas sensíveis, mas 
decisivas, para o desenvolvi-
mento sustentável do Maio. 
Nesta dimensão, a questão 
das mobilidades intra e ex-
tra ilha exige uma atenção 
especial, nomeadamente ao 
nível dos impactos ambien-
tais, independentemente da 
necessidade da sua melho-
ria.  

Em síntese, as Jornadas dei-
xaram uma visão: o desen-
volvimento sustentável que se 
pretende para a ilha do 
Maio assenta em quatro pi-
lares: valorização patrimoni-
al, eficiência económica, 
consciência ambiental e justi-
ça social. 

Nos dias 30 e 31 de maio, na 
cidade de Porto Inglês (Ilha do 
Maio), decorreram as jornadas 
«Maio – caminhos para o de-
senvolvimento territorial susten-
tável», evento que assinalou a 
conclusão da formação de 
Animadores Territoriais para o 
Desenvolvimento. A sua reali-
zação expressou, uma vez 
mais, o desejo da Câmara 
Municipal do Maio e dos par-
ceiros do Programa Maio 
2025, de alargar a outras 
instituições, agentes locais e 
aos cidadãos naturais e resi-
dentes, o debate sobre os ru-
mos estratégicos para o desen-
volvimento sustentável da ilha 
do Maio, enriquecendo a re-
flexão em curso sobre esta 
temática que a todos segura-
mente interessa. 
As jornadas iniciaram-se com 
pequenas conferências, cujos 
oradores abordaram as se-
guintes temáticas: “Património - 
Identidade, Coesão e Desen-
volvimento”; “Experiências, 
viagens, olhares”; “Dinâmica 
económica - empregabilidade 
e  e mp r e en de do r i s mo” ; 
“Território - planeamento e 

estratégia”, sendo o progra-
ma complementado com duas 
sessões de «oficinas de deba-
te» (de duas horas cada), de-
dicadas a temáticas similares, 
com uma participação empe-
nhada, registando-se, quer nos 
plenários, quer nas quatro 
«oficinas», um número de 70 
inscritos. 

As Jornadas, à semelhança da 
formação, foram organizadas 
pelo Programa Maio 2025 
(que conta com financiamento 
da União Europeia) - parceria 
que integra a Câmara Munici-
pal do Maio, a ADPM 
(Associação de Defesa do 
Património de Mértola), a FMB 
(Fundação Maio Biodiversida-
de) e o IMVF (Instituto Mar-
quês de Valle Flor) -, e, neste 
particular, com o apoio das 
Delegações do Maio do Minis-
tério da Agricultura e do Am-
biente e do Ministério da Edu-
cação. 

Nas conclusões destas Jorna-
das sobressaiu: a consciência 
de que esse desenvolvimento 
assentará no turismo e que ele 
pode ser o motor dos outros 
setores, mas que um desenvol-
vimento turístico demasiado 
rápido poderá acarretar, pa-
ra lá dos impactos económicos 
positivos, impactos sociais ne-
gativos; que o património é 
um recurso forte, e há, em 
geral, uma forte consciência 
ambiental e uma preocupação 
com a paisagem como patri-
mónio a preservar e a qualifi-
car; que deve haver um refor-
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Participei na jornadas Cami-
nhos para o desenvolvimen-
to territorial sustentável . 

Falamos sobre o futuro dos 
patrimônios na ilha do maio, 
quais os recursos que temos, 
os impactos positivos que 
esses recursos podem gerar 
para a ilha.   

Acredito que a jornada foi 
enriquecedora, onde parti-
lhamos ideias, conhecimentos 
diferentes, com um só objeti-
vo que é pensar num Maio 
cada vez mas potencial pa-
ra um futuro próximo.  

                                                                 

 

Eu sou Herval Silva, sou um 
dos beneficiários da Forma-
ção de Animadores de De-
senvolvimento Territorial 
uma iniciativa do Programa 
Maio 2025. 

Tive a oportunidade de 
aprender diversas coisas em 
diversas áreas, profissionais. 
Pois essa formação é muito 
importante porque visa ca-
pacitar cidadãos para uma 
melhor intervenção na reso-
lução dos problemas socias 
e no desenvolvimento comu-
nitária e sustentável.   

nicipal (Porto Inglês) e nos 
dias 06 e 07 de julho no 
Centro Comunitário da Ca-
lheta, contando com 41 
participantes no total. 

No final, as associações 
foram desafiadas a elabo-
rar uma proposta de inicia-
tiva a realizar junto da co-
munidade maiense, com  

O Programa Maio 2025 
promoveu uma formação 
alusiva aos ODS “Envolve-
te! Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS)”, 
dirigida às Associações Co-
munitárias. 

A formação decorreu nos 
dias 29 e 30 de junho e 02 
de julho, na Assembleia Mu-

 

vista uma maior proximida-
de e contributo para o de-
senvolvimento do território, 
tendo por base os ODS e as 
suas múltiplas dimensões. 

Expectantes quanto às inici-
ativas que serão propostas, 
voltaremos com novidades 
no mês de setembro! 

Testemunhos da Formação e Jornadas de Desenvolvimento Territorial 

Formação “Envolve-te! Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” 

Programa de Reforço e Dinamização das Associações 
me as necessidades identifi-
cadas. Candidataram-se 22 
organizações das diferentes 
áreas de atuação (culturais, 
desportivas, comunitárias, 
produtivas, etc.). Para já, 
todas serão incluídas no 
programa e os trabalhos 
deverão começar durante o 
mês de julho.  

Foi lançado um convite para  
todas as associações e gru-
pos (incluindo cultura e arte, 
desporto, desenvolvimento 
comunitário, ambiente, agri-
cultura etc.) que pretendam 
beneficiar de um programa 
de reforço e dinamização 
das suas competências indi-
viduais e coletivas. O pro-
grama incluirá capacitação, 
assistência técnica e apoio 
em áreas específicas confor-
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“REFORÇO E 

DINAMIZAÇÃO 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

INDIVIDUAIS E 

COLETIVAS DAS 

ASSOCIAÇÕES“ 

Cheila Melo, participante nas 
jornadas Caminhos para o 
desenvolvimento territorial 
sustentável  

Formação Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentá-
vel na Cidade do Porto 

Herval Silva, Animador do 
desenvolvimento territorial 



 

 

Terminaram no mês de junho 
os Workshops de Cidadania 
Ativa, implementados em 
todas as localidades ao 
longo dos meses de abril, 
maio e junho.  

Os Workshops, facilitados 
por Paulino Moniz, tiveram 
como objetivo falar sobre a 
importância da participação 
de cada um e de todos os 
cidadãos no desenvolvimen-
to local e comunitário e mo-
tivar as comunidades a 
aproveitarem dos benefícios 
do turismo e a terem capa-
cidade de saberem comba-
ter os efeitos colaterais que 

esta prática poderá trazer. 
As 12 sessões realizadas 
contaram com a participa-
ção de 143 pessoas no to-
tal, reforçando a necessida-
de de uma maior mobiliza-
ção para as questões da 
cidadania. 

Testemunho: esta conversa, 
foi muito rica, ajuda-nos a 
termos consciência para a 
mudança. Percebi que a 
mudança vem de dentro e 
que o real desenvolvimento 
da nossa comunidade de-
pende exclusivamente de 
cada um de nós. 

A convite da Câmara Muni-
cipal do Maio, a FMB está 
presente do Atlantic Music 
Expo (AME), um valioso e 
acolhedor encontro de pro-
fissionais de música para 
Cabo Verde, África e todos 
os lados do Atlântico.  

CMM e a FMB, junto expon-
do os produtos made in 
Maio, e dando a conhecer o 
valor cultural ecológico e 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

paisagístico do Maio, assim 
como os trabalhos de con-
servação realizados na Ilha. 
A participação do Município 
do Maio contou com o apoio 
do Programa Maio 2025, 
programa esse que é finan-
ciado ao abrigo da União 
Europeia , numa parceria 
com a Câmara Municipal do 
Maio, ADPM,Instituto Mar-
ques Valle Flor e a Funda-
ção Maio Biodiversidade.  

Workshops Cidadania Ativa nas Comunidades 

Atlantic Music Expo (AME) 2022  

Testemunho do workshop de Cidadania Ativa 
“O workshop sobre Cidada-
nia Ativa chama-nos aten-
ção de que tudo o que 
acontece na nossa comuni-
dade é da responsabilida-
de de todos. 

Temos que cuidar do que é 
nosso para podermos ter 
uma sociedade mais livre e 
engajada com o desenvolvi-
mento da nossa comunida-
de.”  
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“TUDO O QUE 

ACONTECE NA 

NOSSA 

COMUNIDADE É DA 

RESPONSABILIDADE 

DE TODOS“ 

Workshop cidadania ativa na localidade do Morro 

Fernando Cardoso,  presidente da Associa-
ção Comunitária de Figueira Seca 

Estande da Câmara Municipal 
do Maio no AME 2022 

Kátia apresentando os 
produtos  made in Maio 



 

 

Os Centros de Transforma-
ção do Pescado de Porto 
Inglês e da Calheta benefi-
ciaram este mês da forma-
ção em “Reciclagem da 
componente Prática da For-
mação em Boas Práticas de 
Fabrico de Hambúrgueres e 
Almôndegas de Peixe”. Esta 
atividade, facilitada pela 
formadora Nádia Mendon-
ça, foi um pedido dos dois 
grupos para poderem reto-
mar a atividade após a 
pandemia. Estiveram pre-

sentes duas senhoras na 
cidade e sete na Calheta. 
Na cidade, a sessão termi-
nou com uma sessão de de-
gustação como forma de 
promover o produto.  

No passado sábado, dia 
30 de Abril, no âmbito do Pro-
grama Maio 2025, a FMB jun-
tamente com a comunidade de 
Pedro Vaz, a terceira colocada 
no concurso de Zona + Amiga 
do Ambiente, e os nossos princi-
pais parceiros CMM e DMAA, 
realizou-se uma campanha de 
limpeza nas praias de Boca 
Ribeira e Prainha, em Pedro 
Vaz.  

Formação de Fabrico de Hambúrguer e Almôndegas de Peixe  

Campanha Limpeza em Pedro Vaz  

Formação dos mergulhadores em Suporto Básico de Vida   

estão mais relacionadas com 
a sua atividade profissional. 
A formação foi facilitada 
por Pedro Mendes, técnico 
de Proteção Civil em Portu-
gal, e pelo Elvio Rosa, bom-
beiro na Ilha do Maio. No 
final da formação os mergu-
lhadores saíram satisfeitos e 
disseram que querem mais 
formações do tipo.. 

22 mergulhadores recebe-
ram este mês formação em 
Suporte Básico de Vida, 
numa atividade organizada 
em parceria entre a Biotur e 
o Programa Maio 2025. 

Os mergulhadores, sendo 8 
na Calheta, 6 no Morrinho e 
8 em Porto Inglês, ao longo 
da sessão tiveram oportuni-
dade de adquirir noções  
de Suporte Básico de Vida, 
em especial naquelas que 
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Transformação de peixe em hambúrguer e almôndegas 

Praia de Boca Ribeira em Pedro Vaz Praia de Prainha em Pedro Vaz 

Formação dos mergulhadores na Cidade do Porto 
Inglês 



 

 

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

No passado dia 10 de 
Maio, no âmbito do Progra-
ma Maio 2025 realizámos a 
terceira sessão da palestra 

sobre "Maio, Reserva Mun-
dial da Biosfera" na comuni-
dade do Morro, com o obje-
tivo de informar as pessoas 
sobre o seu significado e a 
sua importância para o 
Maio.  

Tiveram início as obras de 
construção de segundas ca-
sas de banho em 7 casas de 
Homestay e reabilitação 
das casas de banho do Cen-
tro Comunitário da Calheta. 
Pretende-se com estas obras 
melhorar as condições de 
alojamento, garantindo a 
segurança e privacidade 
das famílias e dos visitantes. 
Está previsto as obras termi-
narem no mês de julho.  

Palestra sobre a Reserva Mundial da Biosfera  

Homestay 

Orçamento Participativo 2022/2023 
no OP como contributo para 
o aprimoramento na quali-
dade e na distribuição dos 
serviços sociais básicos no 
município do Maio a partir 
da participação cidadã nos 
processos de discussão e 
execução orçamental. 

Até ao momento foram 
realizadas 15 sessões, com 
319 participantes  espe-
rando-se até o final do mês 
de julho dar por concluído 
o levantamento das necessi-
dades e prioridades . 

Estão a decorrer as rondas 
pelas localidades, que inicia-
ram a seis de junho, para le-
vantamento das necessidades 
e prioridades no âmbito do 
Orçamento Participativo. 

O Orçamento Participativo é 
uma iniciativa dinamizada 
pela Câmara Municipal do 
Maio, apoiado pela equipa 
do programa Maio 2025.  

O objetivo desta iniciativa 
consiste em promover as con-
dições para a execução do 
modelo de Gestão baseado 
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Recolha das necessidades na localidade do  Barreiro (Lém Varela) 

Palestra na localidade do Morro 
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