
 

 

do Maio.  Foi ainda feito 
um primeiro encontro infor-
mal com empresários sob o 
tema “Pequenos negócios, 
produto e preço” 

No que diz respeito ao Pla-
neamento e organização 
da oferta foram elabora-
dos os vários termos de 
referência que irão permitir 
a contratação de consulto-
res para a elaboração dos 
diferentes documentos pre-
vistos. Foi também desen-
volvido um plano de ativi-
dades com as escolas, no 
que diz respeito à sensibili-
zação dos professores para 
o Turismo Sustentável. Des-
taca-se ainda a construção 
de casas de banho em 8 
casas de Homestay e o tra-
balho de preparação para 
a instalação do posto de 
turismo. 

Por fim, após diversas ses-
sões de trabalho com a 
Delegação do MAA, deu-se 
início ao trabalho com os 
agricultores, através de 
uma formação em educa-
ção financeira e a ligação 
à água de rede de 21 cur-
rais.  

 

 

 

No dia 31 de agosto de 
2022 terminou o primeiro 
ano do projeto. Os primei-
ros 6 meses foram, tal como 
o previsto, dedicados à 
revisão das atividades pa-
ra as alinhar com a realida-
de atual da ilha. No segui-
mento desta revisão foi 
feita uma atualização dos 
indicadores e criado um 
documento de linha de base 
que deverá permitir ir me-
dindo o progresso do pro-
jeto.  

Ao longo do ano foi sendo  
feito um trabalho de asses-
soria à Câmara Municipal 
na preparação de ativida-
des e procedimentos e, 
sempre que necessário, con-
tratadas Assistências Técni-
cas. Deu-se também início 
ao processo do Orçamento 
Participativo. No que diz 
respeito ao trabalho com as 
Delegacias, a Polícia Nacio-
nal e o ICIEG houve essenci-
almente um trabalho de 
definição do plano de ca-
pacitação e de assistências 
técnicas. No que diz respei-
to ao trabalho de Reforço 
da Sociedade Civil, foram 
identificadas as entidades  
com quem se irá trabalhar 
de forma aprofundada e 
deu-se início à capacitação 
mais geral relacionada com 
os ODS. Foi ainda feito um 
trabalho de dinamização 
comunitária e criação de 

massa crítica com os 
Workshops de Cidadania 
Ativa e com o curso de 
Agentes de Desenvolvimen-
to do Território. 

Foram também contratadas 
Assistências Técnicas que 
permitirão, no início do se-
gundo ano, lançar o concur-
so para os Planos Detalha-
dos e para a construção da 
Casa da Juventude. 

O gabinete técnico da 
CMM recebeu assistência no 
âmbito do levantamento 
aerofotogramétrico e pro-
dução de cartografia de 
detalhe. 

Houve um trabalho feito 
com a Delegação da Saú-
de, no sentido de definir o 
plano das atividades a 
realizar, o qual irá arran-
car no segundo ano, como 
previsto.  

Foram implementadas  as 
atividades de sensibilização 
sobre a Reserva da Biosfe-
ra, ao nível das comunida-
des e das escolas, e tam-
bém nas atividades de mo-
nitorização. 

Esteve na ilha uma consulto-
ra que deverá produzir um 
documento operacional, 
com medidas de apoio con-
cretas para novos investi-
mentos e para os já instala-
dos, que representam o 
atual sistema empresarial 
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Em agosto de 2022 a 
UNESCO-Cabo Verde orga-
nizou um Camping ODS des-
tinado aos jovens do Maio, 
o qual foi implementado 
pelo Maio Business Center. 
A equipa do projeto, a pe-
dido do Maio Business Cen-
ter, deu formação em ODS 
aos animadores do campo e 
na preparação das ativida-
des. O Maio 2025 foi tam-
bém responsável pela im-
plementação das atividades 
relacionada com os ODS. 
Hoje podem ser vistos pela 
cidade (junto à praia) os 

caixotes do lixo que foram 
pintados com os logos dos 
ODS como parte da ativi-
dade.  

 

Camping ODS, numa parceria com a UNESCO-Cabo Verde  

Concurso Envolve-te 

ções do Cascabulho, Morri-
nho, Pilão Cão e Figueira 
Horta foram premiadas com 
equipamentos no valor de 
20.000$00.  

Na sequência da formação 
para as organizações da 
sociedade civil sobre os 
Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável, foi lança-
do o concurso Envolve-te! Ao 
longo dos meses de julho e 
agosto 9 organizações im-
plementaram várias ativida-
des nas suas localidades, 
desde sensibilizações sobre 
o ambiente até colónias de 
férias. No final organiza-
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“Para mim foi bastante 
produtivo essa formação 
pois aprendi muitas coisas, 
já tinha ouvido falar em 
ODS, mas de forma super-
ficial, mas participando das 
sessões dos ODS consegui 
perceber a sua importância 
e a ligação existente entre 
os 17. 

Em relação a colona de 
ferias que realizamos para 

o concurso envolve-te foi 
bem aproveitado pela nos-
sas crianças, pois fizemos 
atividades como jogos de 
futebol, dança, poesia leitu-
ras, cânticos  entre outros e 
contamos com a colabora-
ção dos pais ou encarrega-
dos de educação.” 

Testemunho da formação de ODS e do concurso ENVOLVE-TE 

Atividade do concurso ENVOLVE-TE 
na Figueira Seca 

Atividade do concurso 
ENVOLVE-TE no Morrinho 

Ilsa, membro da Associação 
Comunitária do Morrinho 



 

 

Foi implementada uma for-
mação em Educação Finan-
ceira tem como publico alvo 
Jovens Agricultores e Mulhe-
res Chefes de Família. Com 
esta formação pretendia-se 
sensibilizar os participantes 
para a importância da ges-
tão dos recursos financeiros, 
através de planeamento, 
poupança e investimento.    

 

 

                                         

 

“Com a formação em edu-
cação financeira apreendi 
muita coisas, e é muito im-
portante para o nosso dia a 
dia. Com esta formação 
consigo ver bem o que é a 
minha necessidade e o meu 
desejo pois são duas coias 
bem diferentes. Agradeço 
imenso pelo apoio de dois 
rolos de tubo que recebi, 
pois foi uma das minhas 
necessidades apontadas 
durante a formação e que 
vai me ajudar no aumento 
no meu rendimento famili-
ar.” 

conhecimentos adquiridos 
nessa formação já coloquei 
em prática na minha casa, 
pois já fiz sabão com óleo 
reutilizável (fritura) para 
lavagem das roupas e uten-
sílios” 

Segundo a Bernardete Cu-
nha – “esta é uma formação 
que gostei muito, aprendi ali 
a fazer vários tipos de sa-
bão (alecrim, sal, canela, 
aloé vera, purgueira) entre 
outros e aprendi como se 
faz o gel de banho. 

Caso venha ter mais compo-
nente formativa nessa área 
gostaria de participar. Os 

EducaçãoÊFinanceiraÊparaÊAgricultoresÊeÊMulheresÊChefesÊdeÊFamília 

Testemunho da formanda de saboaria artesanal 

Saboaria artesanal 
URDI 2020. A formação, 
contou com um total de 27 
participantes do Morro e de 
Porto Inglês.  

Com o objetivo de promover 
a diversificação dos produ-
tos artesanais na Ilha e au-
mentar o rendimento das 
mulheres, foi realizada uma 
formação em produção de 
saboaria artesanal. A for-
mação foi facilitada por 
duas formadoras do grupo 
de Mulheres Produtoras da 
Ribeira Grande (Cidade 
Velha, Santiago), sendo que 
uma delas ganhou o prémio 
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Beneficiaria da formação de 
Educação Financeira 

Bernardete Cunha, 
formanda da formação 
de saboaria artesanal 

Sessão de formação na Cidade do 
Porto Inglês 

Formandas da formanda de saboaria artesa-
nal da cidade do Porto Inglês e do Morro 



 

 

Iniciou-se o primeiro ciclo de 
“Conversas entre empresá-
rios”, dirigido aos micro e 
pequenos empresários da 
Ilha do Maio. Esta iniciativa 
trata-se um encontro que se 
quer informal, onde durante 
1h30min os participantes 
podem colocar as suas dúvi-
das e questões, discutindo 
de forma aberta algumas 
das preocupações sobre a 
gestão do negócio. No dia 
26/08 a sessão foi alusiva 
ao produto e à determina-
ção do preço, dinamizada 
pela consultora Anabela 

Palma, a segunda sessão, 
realizada em 07/09, mode-
rada pelo Chefe de Finan-
ças do Maio, Vanderley 
Querido, trouxe à discussão 
as obrigações e Incentivos 
para REMPE. As sessões 
contaram com 24 e 27 par-
ticipantes, respetivamente. 

Segundo a Dulcelina, ela 
ficou muito satisfeita com as 
reuniões e acha que estes 
tipos de encontros deveriam 
acontecer mais vezes. Disse 
ainda que saiu da reunião 
com muitas novas ideias. 

nómica do Maio”. Assim, 
durante o período compre-
endido, foi realizado um 
primeiro diagnóstico sectori-
al junto de diferentes enti-
dades locais, identificando-
se desta forma as próximas 
fases de trabalho. 

 

 

Durante o período entre 
22/08 e 27/08, o pro-
grama Maio 2025 rece-
beu a consultora Anabela 
Palma. A sua estadia na 
ilha prendeu-se com o 
contributo para a estrutu-
ra do documento que se 
espera que venha a ser 
uma ferramenta operacio-
nal na “Estratégia de Fo-
mento e Dinamização Eco-

Encontros Informais com os empresários 

Conhecer, analisar, empreender 

Homestay. Testemunho da Dulceneia 
“Olá, sou Juvaldina Rosa 
conhecida pela Dulcineia, 
residente na localidade de 
Figueira Horta. Sou empre-
endedora na área de turis-
mo, tenho um negócio de 
turismo de habitação e re-
cebo hóspedes na minha 
casa.   

Recentemente, no âmbito do 
Programa Maio 2025 finan-
ciada pela União Europeia 
fui beneficiada com a cons-

trução de uma casa de 
banho extra destinada 
somente ao uso dos 
hóspedes. Estou bastan-
te satisfeita porque, isso 
vai proporcionar aos 
meus clientes maior con-
forto e privacidade. Um 
especial obrigada ao 
Programa Maio 2025.” 
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“Dulceneia” beneficiária 
da casa de banho no 
homestay 

Associação de Pescado-
res Vindos do Sul 

Equipa do Centro Interpreta-
tivo Salinas do Porto Inglês 

Dulcelina, participante nos 
encontros das conversas com 
os empresários 

 

Terminou este mês a constru-
ção das casas de banho 
para hospedes nas casas de 
Homestay do Barreiro, Fi-
gueira, Pedro Vaz, Morri-
nho, Calheta e Morro (2). 
Foram também reabilitadas 
as casas de banho do Cen-
tro Comunitário da Calheta. 

 

 

 



 

 

Vigilantes da Natureza é 
uma iniciativa desenvolvida 
em 2021 pela Fundação 
Maio Biodiversidade, com 
intuito de dar suporto em 
matéria de monitorização 
de bioindicadores terrestres 
do Maio (plantas, répteis, 
aves limícolas e migratórias, 
etc), melhoria do habitat, 
sobretudo para os répteis, 
delimitação, manutenção e 
divulgação das áreas prote-
gidas da ilha do Maio. O 
financiamento do Programa 
Maio 2025 tem contribuindo 
para o alcanço dos objeti-

vos dos vigilantes da natu-
reza, permitindo continuar 
com os trabalhos de manu-
tenção das áreas protegi-
das e de desde 2021 até 
agora diversos estudos e 
pesquisas foram desenvolvi-
das permitindo ter conheci-
mento de espécies até então 
poucos conhecidos nomea-
damente a Osga do Maio 
Tarentola maioensis.  

ses animais. No âmbito do 
programa maio 2025 tem-
se realizado constantes 
campanhas de limpeza com 
a finalidade de atenuar 
este problema e manter a 
praia limpa em condições 
propícias para a época de 
nidificação. Entre Setembro 
e Outubro foram realizadas 
duas campanhas nas praias 
de Pilão Cão e Alcatraz 

Estudos indicam que anual-
mente são descartadas 8 
milhões de toneladas de 
plástico nos oceanos, dese-
quilibrando o ecossistema e 
prejudicando a vida dos 
animais marinhos. O plástico 
degrada-se em partículas 
menores, que são ingeridas 
por peixes e outros animais 
e aves marinhas e muitas 
vezes levando a morte des-

onde recolheu-se 559,872 
kg de lixo, com volume de 
8983 litros envolvendo 41 
pessoas entre os quais a 
Miss Cabo Verde Internacio-
nal Stefany Amado, guar-
diões do mar, líderes de 
equipa de tartarugas e jo-
gadores da liga tartaruga.  

Vigilantes da Natureza  

Campanhas de limpeza de Praias 

A osga do Maio Tarentola maioensis 

ligeiramente o tom da pele 
para se adaptar ao ambi-
ente em que vive. A repro-
dução ocorre durante todo 
o ano, mas o pico reproduti-
vo é entre Março e Maio.  

Endémica da ilha do Maio, 
esta espécie de osgas da 
família Phyllodactylidae é 
um pequeno réptil de hábi-
tos noturnos, que ocorre em 
sítios pedregosos. Mede 
cerca de 6 cm e pesa cerca 
de 6 g, a sua cor é normal-
mente é acastanhada, mais 
escura ou mais clara, de-
pendendo da cor do subs-
trato onde ocorre, pois tem 
a capacidade de alterar 
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Campanhas de limpeza na 
praia de Praia Gonçalo 

“ENDÉMICA DA 

ILHA DO MAIO, 

ESTA ESPÉCIE DE 

OSGAS DA 

FAMÍLIA 

PHYLLODACTYLI

DAE É UM 

PEQUENO RÉPTIL 

DE HÁBITOS 

NOTURNOS” Osga do Maio Tarentola maio-
ensis 



 

 

 

 

 

O Município do Maio parti-
cipa no evento, apresentan-
do um stand com materiais 
promocionais, a saber: foto-
grafias da ilha, filme sobre 
a Reserva da Biosfera, arte-
sanato, atum, entre outros. 
Essa participação conta com 
o apoio e o engajamento do 
Programa Maio 2025 que, 
por sua vez, envolve parcei-
ros como o Instituto Marquês 
de Vale Flor, a Associação 
para Defesa do Património 
de Mértola e a Fundação 
Maio Biodiversidade, sendo 
financiado pela União Euro-

peia. O Senhor Presidente, 
Dr. Miguel Rosa, foi um dos 
oradores do evento, no dis-
curso, o Senhor Presidente 
fez um forte apelo aos pre-
sentes e não só para visita-
rem a ilha do Maio, a fim 
de conhecer a transforma-
ção por que passa a ilha e 
as oportunidades de investi-
mento existentes.  

 

 

 

 

produção de cartográfica 
de detalhe, de acordo com 
as especificações do INGT, 
uma ferramenta muito rele-
vante no planeamento e 
gestão territorial. 

No âmbito da Assistência 
Técnica à Expansão Urbana, 
estiveram na ilha do Maio 
dois técnicos, entre os dias 
31/07 e 05/08, para reali-
zação do levantamento aé-
reo das áreas alvo do de-
senvolvimento de Planos 
Detalhados. Com o acompa-
nhamento dos técnicos do 
Município, o levantamento 
realizado é a base para 

FIC-Feira Checa Cabo-verdiana 

Semana da Cartografia 

Ocean Trail na ilha do Maio 

projeção turística que esta 
atividade pode dar à Ilha 
do Maio, a Câmara contri-
buiu para a logística e orça-
mento do evento através do 
programa Maio 2025.                           

 

 

 

 

Realizou-se no dia 13 de 
agosto de 2022, a II Edição 
do Maio Ocean Trail (MOT), 
enquadrado no Cabo Verde 
Trail Series, projeto de pro-
moção da prática do des-
portiva e turística, que inclui 
5 eventos de trail running 
(caminhada, provas de trail 
running, ações infantil/
juvenis de associação a inici-
ativas de cariz económico, 
social e cultural). Devido à 
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Ocean Trail na ilha do Maio 

Levantamento aéreo na zona de ponta 
preta, Cidade do porto Inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Presidente Dr. Miguel Rosa 
a discursar na FIC 

Stand da Câmara Municipal 
do Maio na FIC 
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