
comunicação. Para isso é 

muito importante a dinami-

zação e envolvimento de 

todos na Rede Municipal de 

Desenvolvimento Territorial.   

S ensivelmente um ano após o início das 

atividades do Programa Maio 2025 reali-

zou-se em novembro, na sala da Assem-

bleia Municipal do Maio, o primeiro Comi-

té de Seguimento Estratégico do Progra-

ma Maio 2025. O Comité contou com a 

presença do Gestor do Fundo de Turismo, 

em representação do Ministro do Turismo, 

do Presidente da Assembleia Municipal do 

Maio, dos Delegados dos serviços descen-

tralizados. O Sr. Presidente da Câmara, 

Miguel Rosa, salientou que apesar de o 

turismo ser o grande motor do desenvolvi-

mento da ilha, importa também não es-

quecer as outras áreas como a agricultura, 

o ambiente e toda a dinâmica económica. 

Mencionou também a importância de  que 

o desenho do modelo de desenvolvimento 

siga uma metodologia bottom-up. Graça 

Sousa, salientou alguns elementos do en-

quadramento do Programa Maio 2025: o 

turismo é o seu elemento dinamizador, 

tendo em conta as expectativas de in-

vestimento privado na ilha; a  importân-

cia de desenvolver e consolidar um mo-

delo de desenvolvimento territorial pa-

ra o Maio, sendo que um dos pressupos-

tos era desenvolver uma serie de políti-

cas e enquadramentos legais à escala 

local, críticos para o ambiente e para a 

sustentabilidade do projeto; - a parce-

ria com a Câmara Municipal do Maio 

(CMM), - que lidera o Programa Maio 

2025, como  o centro do reforço e de-

senvolvimento territorial previsto no pro-

jeto de forma estruturante, sendo esta a 

principal diferença em relação aos pro-

jetos anteriores. 

Ao longo da discussão foi salientada a 

importância da capacitação e formação 

profissional, e principalmente, da coor-

denação do planeamento a nível muni-

cipal, partilha de informação e boa 

Comité Estratégico de Seguimento do Programa Maio 2025 

Elaboração dos Planos de Reforço Individual das 
Organizações da Sociedade Civil. 

No âmbito dos encontros de 

diagnóstico para preparação 

do Plano de Reforço Individual 

identificaram-se algumas associ-

ações que não estavam oficiali-

zadas, mas que o queriam fazer 

e outras que desconheciam as 

obrigações que vêm com a ofici-

alização. Neste sentido contra-

tou-se um formador para facili-

tar uma sessão de esclarecimen-

to sobre a oficialização das 

associações na qual deviam fi-

car respondidas as seguintes 

questões: 

- O que preciso de fazer para 

oficializar a minha organização? 

- Quais os direitos e deveres de 

uma organização oficializada? 

Foi também produzido um manual 

para as associações da sociedade 

civil com toda a informação passa-

da no curso e que poderá ser dis-

tribuído a quem dele necessitar. 

Neste encontro estiveram presentes 

29 participantes em representação 

de 17 associações. O encontro foi 

avaliado como muito útil.  
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A o longo deste período 

foi realizada uma formação 

em Educação Financeira 

para o setor Agro-Pecuário 

para dois grupos de for-

mandos (uma semana cada 

um).  

O grupo alvo desta forma-

ção eram os profissionais já 

instalados no setor 

(agricultura, pecuária, pes-

ca, transformação, etc) com 

potencial para se candida-

tarem ao fundo de apoio a 

terceiros, não tendo no en-

tanto sido comunicado que 

ia haver apoio a terceiros.  

A adesão ficou muito aquém 

do que se pretendia, aca-

bando os grupos por serem 

menores do que o previsto 

(um total de 23 formandos 

no total) e não corresponde-

rem exatamente ao perfil 

que se pretendia. Ainda 

assim os participantes avali-

aram a formação como mui-

to boa.   

“Gostei imenso da formação, principalmente a questão do orça-

mento que nunca fiz e vou passar a colocar em prática e também 

ver como gerir o nosso rendimento nesse momento em que estamos 

a sofrer com sucessivos aumentos de preços devido a conjuntura 

mundial, vermos em que gastar e como vamos poupar pois muita 

das vezes compramos algo sem necessidades.” 

Formação em Educação Financeira 

Testemunhos em Educação Financeira 
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Joana Ribeiro Rosa, Formanda em Educação 
Financeira. 

Formação em Educação Financeira 

 

“A FORMAÇÃO 

NÃO É APENAS 

ENTREGAR 

DIPLOMA E 

COLOCAR NA 

GAVETA, MAS É 

COLOCAR O 

APRENDIZADO 

EM PRÁTICA” 

António Zacarias, formanda em Educa-
ção Financeira. 

“Sou agricultor e criador da 

localidade da Ribeira Dom Jo-

ão, a formação correu bem e 

posso dizer que aprendi muito 

nesses cinco dias, mas a formação não é apenas en-

tregar diploma e colocar na gaveta ,mas sim ter um 

acompanhamento no terreno e verificar se os forman-

dos estão a colocar o aprendizado em prática.” 



N o dia 24 de novembro de 2022 

foi lançado o convite para o fundo de 

apoio a terceiros. Este apoio tem co-

mo objetivo promover o desenvolvi-

mento rural através do apoio direto 

ao nível da produção agrícola e pe-

cuária, atividades piscatórias de base 

e transformação.  

Para poder esclarecer todas as dúvi-

das foram organizadas duas sessões 

de informação, uma na cidade de 

Porto Inglês e outra no Centro Co-

munitário da Calheta. O concurso 

foi lançado em duas fases, uma 

primeira a ser avaliada com base 

na capacidade do proponente e 

da ideia em geral, e uma segunda 

com base na viabilidade do pro-

jeto. Para a primeira fase foram 

recebidas 158 candidaturas, que 

estão neste momento em fase de 

avaliação.  

O apoio a terceiros tem como 

objetivo promover o desenvolvi-

mento rural através do apoio dire-

to ao nível da produção agrícola e 

pecuária, atividades piscatórias de 

base e transformação. O processo 

de candidatura está a desenvolver

-se em três fases: apresentação do 

candidato e da ideia; apoio na 

elaboração de propostas; apre-

sentação da proposta completa.  

O apoio a Terceiros pretende be-

neficiar as Associações locais, pe-

quenas empresas, indivíduos ou 

promovida pelo Ministério da Agricultura 

e Ambiente.  

Como parte da formação 

em produção de sabão ar-

tesanal realizada anterior-

mente, houve uma sessão de 

formação em embalagens 

com material reciclado. Esta 

formação foi realizada mais 

próximo das festas do Natal 

e fim de ano, altura em que 

se previa haver mais clien-

tes. A formação teve a du-

ração de dois dias e foi 

avaliada como positiva pe-

las participantes. Os produ-

tos resultantes desta forma-

ção estiveram depois à ven-

da numa feira agropecuária 

Apoio a terceiros para sector Agropecuário, Pescas e Transformação  

Formação em embalagens com material reciclado 
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Participantes da formação em embalagens com 
material reciclado. 

grupos de indivíduos sediados ou 

com atividade comprovada na 

Ilha do Maio nas áreas referidas 

durante pelo menos 1 ano à da-

ta do lançamento do concurso de 

apresentação de propostas para 

pequenos negócios e iniciativas 

de produção, transformação e/

ou comercialização de produtos 

agroalimentares; - apoio à ativi-

dade de pesca (material, repa-

ração de embarcações etc.) de 

pescadores individuais ou em 

grupo, apoio a projetos/

iniciativas específicas promovidos 

pelas associações de pescadores.  

Apoio a terceiros—Sessão de esclarecimen-
to da Cidade do Porto Inglês 

Apoio a terceiros—Sessão de esclarecimento 
na vila da Calheta 

Participantes da formação em embalagens com 
material reciclado. 



O “MAIO EM DEBATE ” é 

um projeto do Movimento 

Independente Maiense 

(MIM )que tem como objetivo 

colocar a ilha do Maio no 

centro da questão, através 

de debates, conversa e dis-

cussão. É um espaço com 

transmissão via live strea-

ming onde são postos na 

mesa todos os assuntos liga-

dos à ilha do Maio, nos dife-

rentes setores de desenvolvi-

mento .  

E o Programa Maio 2025 

foi convidado para partici-

par no programa “Maio em 

Debate”, promovido pelo 

Movimento Independente 

Maiense.  

A Leonor Mello e a Julieta 

Dono estiveram em repre-

sentação do programa e da 

Câmara, respetivamente.  

potencialidades do lugar onde vivem; construir 

um sentido crítico em relação ao que nos rodeia, 

proporcionar maior vivência da cidadania; valo-

rizar a cultura e o conhecimento popular, como 

também no contributo para a transformação 

positiva do território. 

O Programa Id.E.A. – Ide-

aliza, Empreende e Atua é 

um plano de empreende-

dorismo dirigido aos alu-

nos do 9º Ano da ilha de 

Maio. Esta iniciativa tem 

como propósito promover 

o espírito e atitude empre-

endedora entre os mais 

jovens, promovendo o seu 

envolvimento ativo na co-

munidade, estabelecendo 

uma relação de proximi-

dade entre a capacitação, 

o trabalho de competên-

cias empreendedoras e as 

especificidades do territó-

rio. 

O Id.E.A. surge como um 

programa de apoio ao 

empreendedorismo para 

jovens do ensino secundá-

rio com o objetivo de os 

alunos desenvolverem  

Maio Em Debate 

Empreendedorismo na Escola 
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São propósitos aprimorados por 

um conjunto de temáticas como o 

património, a fixação de pesso-

as, agricultura/ambiente, a mi-

nha escola e o meu bairro; 

Todos esses temas são analisados 

e discutidos pelos próprio alunos, 

ao identificarem os problemas/

desafios e a buscarem  uma su-

gestão/solução para esses pro-

blemas, apresentadas para cada 

tema e que caraterizam a ilha 

do Maio. 

Sessão do Id.E.A. Numa das turmas do 9º Ano, 
na escola secundária Horace Silver. 



O  programa Maio 2025 de-

senvolveu uma ação de capacita-

ção para professores na Ilha do 

Maio. Uma iniciativa que assentou 

na  partilha de um conjunto de 

ferramentas pedagógicas (físicas 

e digitais), que permita aos pro-

fessores trabalharem com os seus 

alunos o rico património da Ilha. 

Esta é uma forma de reforçar o 

sentimento de pertença ao territó-

rio e de valorizar o muito que a 

Ilha tem para oferecer.  

Para ter uma melhor perce-

ção do conhecimento que os 

participantes têm sobre este 

problema ambiental a equi-

pa da FMB aplica questio-

nários de avaliação e de 

seguida faz uma palestra 

informativa para poder 

melhorar o conhecimento 

dos mesmos sobre o impacto 

do lixo na vida marinha e 

quais as formas/soluções 

para redução do lixo. 

Ainda no âmbito de uma 

das campanhas o Programa 

Maio 2025 apoiou o pro-

jeto A(MAR)TE da Miss Cabo 

V e r d e  I n t e r n a c i o n a l 

Stephany Amado que retra-

ta a problemática do lixo, 

seus impactos na vida mari-

nha e a luta contra questões 

ambientais marinhas, com 

base no ODS 14, Vida Sub-

As praias a Este da ilha do 

Maio albergam a maioria da 

nidificação da tartaruga mari-

nha Caretta-caretta, cerca de 

70% de toda nidificação da 

ilha, e consequentemente são 

praias que recebem maior 

quantidade de lixo.  

Por estas razões, por ocasião 

da época da desova a FMB em 

colaboração com a Câmara 

Municipal e a  Delegação do 

Ministério da Agricultura e Am-

biente, prioriza a limpeza nes-

tas praias em parceria com as 

diferentes pessoas das comuni-

dades.  

Entre Setembro e Outubro foi 

realizou-se duas sessões de 

campanha de limpeza 

envolvendo 40 participantes 

onde foi recolhido 559,872 kg 

de lixo. 

Capacitação dos Professores  

Campanha de Limpeza de Praia 
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Ricardo Catalunha, formador. 

Capacitação dos professores. 

aquática. Ela escolheu a ilha de Maio 

para realizar o seu projeto e filmagem 

para apresentar no Miss Internacional no 

Japão. 

Campanha de limpeza nas praias. 

Capacitação dos professores. 



A  “liga tartaruga” é um conjunto de atividades leva-

do a cabo no âmbito da sensibilização comunitária, co-

mo forma de demonstrar que é possível ter-se lazer por 

via da conservação das espécies.  

Enquadrada no Programa da Conservação das Tartaru-

gas Marinhas em Base Comunitária através da sinergia 

e parceria com o Programa Maio 2025 a liga esteve 

presente em 10 comunidades da ilha envolvendo crian-

ças, jovens e adultos de todas as comunidades em ativi-

dades de jogos de futebol e  jogos tradicionais e ativi-

dades lúdicas. 

“É uma formação onde os cria-

dores ficaram mais capacitadas 

com uma produção mais contro-

lada, com menos animais e com maiores produções. Noto que são 

necessários alguns investimentos como a aquisição de animais, a 

construção de espaços para animais e até mesmo na produção 

de alimentos para os animais.  

Liga Tartaruga 

Formação em maneio geral de Caprinos de Leite 

No âmbito do Programa Maio 2025, em parceria com a Delega-

ção do Ministério da Agricultura e Ambiente, decorreu a formação 

em maneio geral de caprinos de leite. Esta formação tem como 

objetivo principal, munir os criadores da ilha do Maio, com conhe-

cimentos básicos para o funcionamento das explorações caprinas, 

permitindo desta forma uma criação voltada para o bem estar 

animal, a sanidade do rebanho e a produção dos efetivos, ten-

dendo a obtenção de leite e outros produtos, rentabilizando assim 

os seus empreendimentos. Este é o primeiro módulo do programa 

de formação em “Maneio de gado caprino para a produção de leite” que foi desenvolvido com o objetivo de contri-

buir para o aumento da produção de leite na Ilha do Maio. Este programa é composto por três módulos em maneio 

geral, maneio alimentar e maneio sanitário, e tem como público-alvo os criadores das localidades com maior potenci-

al para a criação de cabras. Estão ainda previstas duas visitas de seguimento, feitas pelo formador, o Engº Rui Dias. 

Com este programa pretende-se formar e sensibilizar os criadores para orientarem a sua atividade numa lógica de 

exploração comercial.  
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“A 

FORMAÇÃO 

EM SI É UM 

ENORME 

INCENTIVO.” 

Liga Tartaruga 

Criador de Cabras, localidade de Figueira. 

Rui Dias, formador em manejo geral 

de caprinos de Leite 

“É extremamente importante 

para os criadores que preten-

dem ter ou manter uma explo-

ração comercial com o objeti-

vo de tirar grandes benefícios 

na exploração do Leite.” 

Santos Andrade, Formando. 

“Já desejava há muito tempo uma formação 

dessas, é muito importante para todos os cria-

dores, e terá muita influencia na criação e na 

produção de leite, e com essa formação solucio-

nar os problemas da carência do leite.” 
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