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1.INTRODUÇÃO 

No ano transacto, escalamos mais alguns importantes degraus no dinâmico processo de  

desenvolvimento da ilha. Tivemos realizações transversais a quase todos os sectores de 

actividade, contribuindo para uma boa execução do Plano inicialmente aprovado.  

 

Assim, destacamos como actividades com maior impacto a conclusão da reabilitação da 

Praça Central da Cidade, a construção da ETAR e Estação Elevatória da rede de esgotos da 

Calheta, a elaboração dos Planos Detalhados (PD) das zonas consolidadas das localidades 

de Morro e R.D.João, a inauguração da unidade de produção de queijo na Ribeira Dom 

João,a abertura de um Centro de Informação Turística no Forte de S.José, a elaboração do 

Estudo para Operacionalização da futura Empresa Municipal de Água e Saneamento com 

co-financiamento de MCA, entre outros.  

 

Pelas actividades desenvolvidas e ganhos obtidos, podemos considerar que, em termos de 

realizações, o ano foi positivo, tendo contribuído para dotar a ilha de melhores condições a 

nível infra-estrutural, com reflexos visíveis na vida das nossas populações. 

 

Contudo, não podemos esquecer as dificuldades que enfrentamos na materialização do 

Plano, fruto da persistente situação de crise económica global, com impactos negativos na 

capacidade de arrecadação de receitas municipais. 

 

Por outro lado, o mau ano agrícola veio a dificultar a vida de todos os cabo-verdianos, no 

geral, e maienses, em particular. Para amenizar as dificuldades que ainda persistem a 

autarquia elaborou um programa de emergência, com intervenções ao nível de mobilização 

de água, salvamento do gado e requalificação urbana, e aguarda a parceria com o Governo.  

 

A finalizar, deixamos aqui o nosso reconhecimento do empenho e contributo evidenciado 

por todos, desde os trabalhadores autárquicos, eleitos municipais, munícipes, até parceiros 

de cooperação, sejam locais, nacionais e internacionais, na pessoa singular ou colectiva,  
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que se engajaram positivamente na materialização do bem-comum, espelhado no Plano de 

Actividades de 2014. 

 

O presidente da Câmara Municipal do Maio 

 

Manuel Jesus Jorge Ribeiro 
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2. SECTORES DE ACTIVIDADES 

 

2.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ESPAÇOS VERDES 

 

2.1.1. Abastecimento de água 

 

Em 2014 foram dados passos significativos para a transformação dos Serviços Autónomos 

de Água e Saneamento (SAAS) em empresa municipal.  

 

De salientar ainda o trabalho permanente com o intuito de se promover a optimização de 

todo o sistema de ligação domiciliária, produção e distribuição de água.  

 

Em baixo elencamos as acções realizadas: 

 Substituição de contadores; 

 Alargamento da rede de adução de água no bairro de Nhu Dam (Cidade de Porto 

Inglês) e nas localidades de Alcatraz e P. Cão; 

 Consolidação do processo de controlo de qualidade de água; 

 Substituição de 20 membranas de duas máquinas dessalinizadoras de 100m
3
/dia 

cada em R.D.João e Pedro Vaz; 

 Substituição de 30 membranas de máquina dessalinizadora de 300m
3
/dia em Ponta 

Preta; 

 Continuação do desenvolvimento da parceria com SDTIBM para o reforço do 

abastecimento de água na Ilha do Maio; 

 Elaboração do Estudo para Operacionalização da futura Empresa Municipal de 

Água e Saneamento com co-financiamento de MCA; 

 Substituição da rede de adução na zona Shell; 

 Reparação de reservatórios principais na Cidade, Figueira/Barreiro, R.D.João e 

Pedro Vaz; 

 56 ligações domiciliárias, sendomais de 50% para as localidades de Alcatraz e Pilão 

Cão, perfazendo 100% de ligação à rede, eliminando as duas chafarizes; 
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 Elaboração de um anteprojecto denominado “Beneficiação e Optimização de 

Sistema de Abastecimento de Água na Ilha do Maio”, submetido a aprovação do  

Millennium Challenge Account II (MCA II). 

 

Quadro 1 – Número de clientes consoante a tipologia  

 

Tipo de cliente Número de clientes 

Doméstico 2083 

Indústria 1 

Turismo 63 

Comércio e Serviço 5 

Funcionários 23 

Bebedouro/Chafarizes 16 

Hospitais /Associações  1 

Outros 3 

Total 2195 

 

 

2.1.2. Saneamento  

 

A conclusão da ETAR e Estação Elevatória da rede de esgotos da Calheta constituíram 

acções de maior destaque no ano transacto. Outras realizações habituais também tiveram 

lugar. 

Como actividades realizadas, apresentamos: 

 Manutenção das duas fossas comunitárias na localidade do Barreiro; 

 Início da construção da estrada de acesso a futura Lixeira;  

 Elaboração do projecto para fundo da Taxa Ecológica; 

 Eliminação da Lixeira clandestina da Ribeira Cadjetinha; 

 Continuação dos trabalhos da rede de esgoto da Calheta; 

 Construção da ETAR da Calheta; 

 Construção da Estação Elevatória da Calheta; 

 Promoção de actividades habituais, como: 
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 Campanhas de limpeza em todo o Concelho, em parceria com 

Delegacia de Saúde, Delegação do Ministério da Educação, 

associações e grupos locais; 

 Informação e sensibilização da população sobre o saneamento do 

meio, em parceria com a Delegacia de Saúde local, Delegação do 

Ministério de Educação, Rádio e Associações Comunitárias;  

 Manutenção da Lixeira;  

 Castração de cães e gatos; 

 Limpeza das praias, em parceria com as ONG´s; 

 Intensificação da captura de animais na via pública; 

 Início de formação aos funcionários de saneamento da Câmara Municipal em 

higiene e segurança no trabalho; 

 Elaboração de um anteprojecto denominado “Construção do Sistema de Drenagem 

de Águas Residuais e Ligações Domiciliárias de Esgotos na Cidade do Porto Inglês, 

Morro, Calheta e Barreiro”, submetido a aprovação do Millennium Challenge 

Account II (MCA II). 

 

 

2.1.3. Espaços Verdes 

 

A conclusão das obras de requalificação da Praça Central constituiu a acção de maior 

relevância neste sector, pelo simbolismo da obra situada no coração da Cidade do Porto 

Inglês, que voltou a ganhar valor em termos paisagísticos e de lugar de promoção de lazer e 

confraternização entre as pessoas. 

Em 2014, as actividades executadas nos espaços verdes foram: 

 Manutenção dos espaços verdes já existentes no concelho;  

 Conclusão da reabilitação da praça central, incluindo a área verde; 

 Ampliação de espaços verdes nas ruas de Baxona (Calheta); 
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 Parceria com o Ministério de Desenvolvimento Rural na distribuição e fixação de 

árvores na cidade e nas localidades; 

 

2.2. TRANSPORTE, ABASTECIMENTO PÚBLICO, PROTECÇÃO CIVIL, 

SEGURANÇA PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO 

 

2.2.1. Transporte  

 

A edificação da estrada de acesso Calhetinha – Ponta Preta, na Cidade, em parceria com a 

SDTIBM, serve de estímulo para a atracção de investimentos turísticos para o núcleo 1 da 

ZDTI Sul da Vila do Maio e representou um dos maiores destaques na área de transportes e 

acessibilidades em 2014.  

 

A seguir, indicamos as actividades realizadas e apresentamos alguns quadros: 

 Execução da estrada de acesso Calhetinha – Ponta Preta, em parceria com a 

Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM); 

 Início da construção da Via Pedonal Baxe Rotcha – Cais;  

 Realização de arruamentos na Cidade e na localidade da Calheta;  

 Manutenção e reparação das estradas municipais e nacionais, em parceria com o 

Instituto de Estradas; 

 Reconstrução da escada de acesso à Peixaria da Cidade. 

 

Serviços prestados no departamento dos transportes rodoviários em 2013 

Quadro 2 – Exames de condução realizados  

Tipos de 

prova 

Aprovados (A) Reprovados (B) Total =A+B 

Nº % Nº %  

Teórica 22 63% 13 37% 35 

Mecânica 7 87% 1 13% 8 

Prática 32 80% 8 20% 40 
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Quadro 3 – Licenças de aluguer emitidas 

 

 

Quadro 4 – Vistorias 

 

 

Quadro 5 – Renovação de Licenças de Aluguer (receitas arrecadadas)  

 

 

 

a)Garantia de aluguer;                b) Inclui 6000$00 de licenças emitidas 

 

 

2.2.2. Abastecimento Público 

 

Os trabalhos de intervenção nos dois Mercados Municipais (Cidade e Calheta) dotaram-nos 

de melhores condições de funcionamento, o que terá efeitos positivos no abastecimento 

público.  

 

Vistorias 

Ligeiros Pesados  

Total Passageiro Misto Carga Passageiro Misto Carga 

Veíc.Particular 9 14 3 ----- ----- 1 27 

Veíc.Aluguer ----- 21 3 10 ----- 3 37 

Total 9 35 6 10 ----- 4 64 

Emitidas 

Quantidade Tipo Categoria 

1 

1 

 

 

Misto 

Mercadoria 

 

Ligeiro 

Ligeiro 

 

Exploração a) Vistorias Total 

113.000$00 b) 136.000$00 249.000$00 
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As acções desenvolvidas no sector do abastecimento público abarcaram: 

 Incremento do serviço de fiscalização sanitária e económica dos estabelecimentos 

comerciais e no Mercado Municipal; 

 Melhoria de condições de funcionamento do Matadouro e do Talho; 

 Reconstrução das duas casas de banho do Mercado da Cidade; 

 Substituição das janelas e portas na Peixaria da Cidade; 

 Manutenção e reparação da máquina de gelo e das câmaras frigoríficas do Mercado 

da Calheta; 

 Manutenção da câmara frigorífica do Matadouro Municipal; 

 Colocação de janelas em alumínio no Mercado da Calheta. 

 

2.2.3. Protecção Civil e Segurança Pública 

 

No ano passado reforçamos as acções de Protecção Civil e Segurança Pública, juntamente 

com outras entidades parceiras, preparando a ilha para prevenir ou solucionar a ocorrência 

de eventuais situações que ponham em risco, sobretudo, a integridade física das pessoas. 

 

As acções desenvolvidas foram: 

 Estabelecimento, juntamente com o Serviço Nacional de Protecção Civil, de um 

esquema de evacuação de sinistrados de todos os pontos do território municipal; 

 Melhoria do esquema de segurança particularmente nos centros urbanos, em estreita 

colaboração com alguns serviços sediados na ilha com especial destaque para os 

Bombeiros Voluntários, Shell, ENACOL, ASA, Polícia Nacional, Cruz Vermelha 

e ENAPOR; 

 Formação de bombeiros voluntários, em parceria com o Serviço Nacional da 

Protecção Civil, a ASA e a Câmara Municipal de Loures;  

 Formação para funcionários dos SAAS (pessoal de produção) no uso e manuseio de 

extintores; 
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2.2.4. Fiscalização 

 

A fiscalização municipal vem incidindo, sobretudo, ao nível do controlo do exercício das 

actividades desenvolvidas nos sectores do urbanismo, saneamento, obras e comércio. 

 

 

2.3. URBANISMO, OBRAS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE  

 

2.3.1. Urbanismo 

 

Em 2014, continuamos com o processo de qualificação territorial, seja pela via de 

elaboração de planos, seja pela via dos trabalhos de reordenamento urbano, visando dotar a 

ilha de importantes instrumentos de gestão do solo. 

 

Assim, no ano passado, a nossa actuação no sector do urbanismo concretizou-se através das 

seguintes acções: 

 Adaptação do PDU de Morro aos novos limites das áreas protegidas das Salinas do 

Porto Inglês e Praia do Morro. 

 Elaboração dos Planos Detalhados (PD) das zonas consolidadas das localidades de 

Morro e R.D.João; 

 Desanexação dos terrenos da R.D.João da ZDTI da mesma localidade; 

 Loteamento nas zonas de Cascabulho e Santo António;  

 Continuação dos trabalhos da requalificação urbana da zona histórica da Cidade; 

 Continuação dos trabalhos de reordenamento urbano dos bairros da Cidade do Porto 

Inglês e da Calheta; 

 Elaboração do Plano de Requalificação do Largo da Capela de Cascabulho; 

 Registo de terrenos das localidades na Conservatória dos Registos Civil e 

Notariado. 
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2.3.2.Obras Municipais 

 

No ano passado, em termos de obras municipais, continuamos a enfatizar a aposta na 

requalificação urbana da zona histórica da Cidade do Porto Inglês, com intervenções na 

Avenida Amílcar Cabral, Praça Central e Forte de S.José.  

 

Em baixo, elencamos as seguintes obras realizadas: 

 Demolição do antigo Polivalente do Morrinho, com vista a construção do novo 

Centro Juvenil; 

 Arruamentos na Cidade do Porto Inglês e na Calheta; 

 Retoma dos trabalhos do Paços do Concelho e da Biblioteca Municipal; 

 Conclusão da reabilitação da Praça Central; 

 Continuação dos trabalhos da construção da rede de esgotos da Calheta; 

 Construção da ETAR da Calheta; 

 Construção da Estação Elevatória da Calheta; 

 Continuação dos trabalhos da requalificação da Avenida Amílcar Cabral; 

 Inauguração da unidade de produção de queijo na Ribeira Dom João; 

 Remodelação dos Jardins Infantis de Morro e Calheta; 

 Início da construção da via pedonal Baxe Rotcha-Cais; 

 Reabilitação do chafariz do centro da Cidade e zona envolvente;  

 Reabilitação do Centro Juvenil da Figueira Horta, em parceria com a CV Móvel. 

 

2.3.3. Meio Ambiente 

 

Os trabalhos que conduziram à publicação dos novos limites das áreas protegidas da Ilha do 

Maio pela Direcção-Geral do Ambiente constituíram o grande destaque neste sector em 

2014. 

Tal iniciativa vai dar um grande impulso à preservação ambiental e ao fomento do turismo 

na ilha.  
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A seguir apresentamos as actividades realizadas em 2014: 

 

 Combate à poluição sonora de acordo com as normas existentes; 

 Contribuição para a protecção das praias, em estreita sintonia com a Delegação do 

Instituto Marítimo e Portuário; 

 Promoção de campanhas de informação sobre o meio ambiente, em colaboração 

com outras instituições, nomeadamente a Delegação do Ministério do 

Desenvolvimento Rural e a Delegação do Ministério da Educação e Desporto; 

 Continuação com a implementação do PANA II; 

 Reforço da fiscalização da orla marítima durante o período de desova das tartarugas; 

 Continuação do programa da educação ambiental, em parceria com Ministério da 

Educação e Desporto, Câmara Municipal de Loures e Rádio Comunitária Local; 

 Publicação dos novos limites das áreas protegidas da Ilha do Maio pela Direcção-

Geral do Ambiente. 

 

 

2.4. EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

2.4.1. Educação 

 

As intervenções no sector educativo abrangem todo o sistema, desde o pré-escolar ao 

ensino superior, visando garantir as condições físicas e humanas para a inclusão escolar dos 

alunos. 

 

Deste modo, as actividades desenvolvidas em 2014 no sector da educação abarcam: 

o Apoio na manutenção dos Jardins existentes no Concelho; 

o Apoio na melhoria do funcionamento dos Jardins Municipais; 

o Concessão de subsídios financeiros aos estudantes do ensino superior para o 

pagamento de propinas; 

o Atribuição de subsídios aos alunos carenciados no pagamento de propinas, passes e 

materiais escolares no ensino básico e secundário; 
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o Desenvolvimento de parcerias com universidades nacionais para dinamização do 

sector; 

o Reparação de um autocarro de 30 lugares para Transporte Escolar; 

o Cedência de 200m
2
 de terreno na zona do antigo Polivalente do Morrinho para 

ampliação do parque escolar. 

 

 

Ensino Pré-Escolar 

Actualmente a oferta educativa no concelho, a nível do Pré-Escolar, é composta por 12 

jardins-de-infância, como constam no quadro seguinte: 

Quadro 6 – Caracterização da oferta de educação pré-escolar no Concelho em 2014 

 

 

 

Jardim Nº de 

alunos 

Nº de salas Nº de 

educadoras de 

infância 

Nº de 

Orientadoras 

Três Pastorinhos (C.P.Inglês) 81 3 2 3 

Cruz Vermelha (C.P.Inglês) 60 1 2 2 

OMCV (Cidade P.Inglês) 30 1  1 

Morro 13 1  1 

Calheta 51 1 1 3 

Morrinho 13 1  1 

Cascabulho 13 1  1 

Pedro Vaz 4 1  1 

Alcatraz 15            1  1 

R.D.João 11 1  1 

Figueira 24 1  2 

Barreiro 23 1  2 

Total 338 14 5 19 
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Ensino Básico 

A Câmara Municipal ainda possui um circuito especial ligado ao ensino obrigatório, que 

garante o transporte dos alunos da 5ª e 6ªclasse da Ribeira Dom João à Figueira Horta e do 

Morro à Cidade do Porto Inglês, como ilustra o quadro seguinte: 

 

Quadro 7 - Custos globais no circuito especial no ano de 2014 

Escola Despesas efectuadas 

Escola da R.D.João (5ª e 6ªclasse)    140.000$00 

Escola do Morro (5ª e 6ªclasse)                120.000$00 

Total 260.000$00 

 

 

Ensino Superior  

 

Quadro 8 – Relação da quantidade de alunos com subsídio da Câmara por 

Universidade (Ano Lectivo 2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Alunos 

Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais 

(ISCJS) 

6 

Instituto Superior de Ciências Económicas e 

Empresariais (ISCEE) 

4 

Universidade Jean Piaget 40 

Universidade de Cabo Verde (Uni-CV Praia) 9 

Universidade de Mindelo (Uni-Mindelo) 1 

UNICA 4 

Total                                               64 
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2.4.2. Cultura 

 

Em 2014 a ilha ganhou mais um importante investimento a nível cultural com a 

inauguração da sala de exposições do Forte de São José. 

 

Outras iniciativas culturais mereceram destaque, sobretudo a realização do Festival de 

Beach Rotcha. 

 

Assim, do rol das actividades realizadas constam: 

o Promoção de empreendedorismo cultural; 

o Apoio na realização do Carnaval 2014; 

o Elaboração de estudos e identificação de espaço para instalação de um museu, em 

concertação com o Ministério da Cultura; 

o Organização de espaços culturais na Cidade do Porto Inglês e noutras localidades; 

o Apoio aos artesãos na realização dos trabalhos e na exposição do artesanato local; 

o Apoio às iniciativas culturais de indivíduos e de grupos em todo o Concelho; 

o Aquisição de equipamentos para a nova Biblioteca Municipal com o apoio da 

Câmara Municipal de Arraiolos; 

o Equipamento de uma sala de exposições nas proximidades do Forte S.José; 

o Revitalização do Centro Juvenil e Comunitário da Figueira, através da aquisição de 

novos equipamentos e formação dos animadores juvenis;  

o Apoio técnico ao Centro de Artesanato da Calheta; 

o Realização das actividades recreativas e culturais inseridas no Programa Verão 

2014; 

o Promoção de concursos de vozes; 

o Apoio na recuperação de património cultural e natural a nível do Concelho, em 

parceria com a Habitáfrica, o Governo das Canárias e o Ministério da Cultura; 

o Encontro com os agentes da cultura e instituições afins; 

o Realização do Festival de Beach Rotcha e de outras actividades inseridas nas festas 

do município; 

o Apoio na reabilitação do Largo da Capela de Santo António; 
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o Apoio na conclusão de casa de banho da Capela de Pedro Vaz; 

o Cedência de um terreno de 500m
2
 para construção de uma nova Capela no 

Morrinho. 

 

 Festas Populares 

As festas de romaria são anualmente comemoradas em todos os povoados. Como sempre, a 

Câmara colabora na sua realização. Em 2014, concedemos: 

o Apoios a grupos organizados para promoção de eventos culturais durante as 

festividades, nas zonas onde essas são tradicionalmente celebradas; 

o Incentivos a realização de eventos culturais. 

 

2.4.3.Formação Profissional 

Em 2014, prosseguimos com a realização de cursos que visam preparar os formandos para 

o mercado de trabalho, com intervenções em áreas que interessam ao referido mercado. 

De salientar que a Acreditação e reestruturação administrativa veio dar um novo impulso à 

dinâmica de funcionamento do Centro local. 

As nossas acções no domínio da formação profissional foram:  

o Promoção da formação profissional de curta duração dentro do concelho e outras de 

maior relevância em outros concelhos do país e fora, de acordo com as 

disponibilidades do município e dos seus parceiros; 

o Criação de parcerias para facilitar a integração dos jovens em estágios e a entrada 

no mundo laboral. 

o Formação de formadores; 

o Alteração do Estatuto do Centro; 

o Início da formação em Gestão e Contabilidade, nível III; 

o Conclusão da formação de Mestre-de-Obra; 

o Continuação das formações de Electricidade e Culinária. 
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Quadro 9 – Relação dos cursos profissionais ministrados em 2014 

 

 

2.5. HABITAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL 

 

2.5.1. Habitação 

 

No ano passado prosseguimos com a nossa política de incentivo à habitação em prol dos 

mais necessitados.  

 

Este tem sido um dos sectores em que apostamos fortes, quer a nível da auto-construção, 

reabilitação de moradias e construção de casas de banho, com o intuito de contribuir para a 

dignidade humana dos que mais precisam. 

 

Eis as acções desenvolvidas em 2014: 

 Continuação do programa de auto-construção;  

 Apoio na recuperação e reabilitação de casas degradadas no concelho; 

 Cedência de terrenos e projectos-tipo de arquitectura e de estabilidade para 

construção de habitação de interesse social em todo o concelho; 

 Incentivo aos jovens na construção de habitação própria; 

Acções de formação Duração Número de formandos 

Cozinha e Pastelaria – Nível II 800 horas 17 

Electricidade –Nível II (ainda em 

curso até Março de 2015) 

800 horas 16 

Contabilidade de Gestão – Nível III 

(ainda em curso até Setembro de 

2015) 

1100 horas 20 

Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores 

100horas 20 
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2.5.2. Acção Social 

 

A acção social em 2014 esteve fortemente virada paraa área de saúde, com apoios 

substanciais, sobretudo nas consultas de especialidade.  

 

Anualmente, a autarquia colabora com as famílias mais carenciadas na assistência médica e 

medicamentosa.  

 

Em 2014, a nossa intervenção neste sector ficou espelhada nas seguintes acções: 

 Actualização e organização dos principais indicadores sociais do Município; 

 Apoios específicos aos deficientes do concelho; 

 Apoio às famílias com vulnerabilidades; 

 Visitas periódicas ao domicílio dos deficientes; 

 Apoio aos mais carenciados nas consultas de especialidade. 

Quadro 10 – Apoios concedidos nas consultas de especialidade e evacuações em 2014 

 

Tipo de consulta Número de beneficiários Montante global dos apoios 

Ecografia 25 58.000$00 

TAC 5 25.000$00 

Ginecologia 6 48.000$00 

Oftalmologia 15 36.040$00 

Oncologia 5 24.000$00 

Neurologia 8 48.000$00 

Fisioterapia 3 15.000$00 

Compra de óculos 3 25.567$00 

ORL(garanta, ouvido e 

nariz) 

9 27.360$00 

Compra de medicamentos 18 77.658$00 

Total 97 384.625$00 

Evacuações 112 ----------- 
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Quadro 11– Outros apoios sociais concedidos em 2014 

 

Tipo de apoio Número de beneficiários Montante global dos 

apoios  

Apoio Social(passagens) 50 258.669$00 

Renda de casa 3 59.000$00 

Construção de bote 2 39.560$00 

Conservação de pescado 5 140.000$00 

Reabilitação de moradias 2 83.307$00 

Construção de casas de 

banho 

2 56.345$00 

Apoio a saúde 24 172.000$00 

Educação(materiais 

escolares) 

5 34.562$00 

Apoio na alimentação 5 25.000$00 

Total 98 868.443$00 

Total de apoios 195 1.253.068$00 
 

 

 

2.6. DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A dinamização dos sectores económicos tem passado pela disponibilização de fundos junto 

da Caixa Poupança e Crédito Maiense e Morabi e estabelecimento de parcerias com ADEI 

e SDTIBM. 

Graças a essas iniciativas tem sido possível ministrar formações nos mais diversos sectores 

da actividade económica, bem como o financiamento de projectos de pequenos operadores. 

 

2.6.1. Energia e Comunicações 

 

À semelhança dos anos anteriores, no ano passado a autarquia pautou a sua actuação no 

sector de energia, principalmente ao nível da expansão das redes de baixa tensão e no apoio 

às ligações domiciliárias aos mais carenciados. 

 

Da mesma forma, em 2014, a autarquia procurou melhorar a cobertura móvel e o acesso a 

internet e a TV por cabo, reforçando a parceria existente com as duas operadoras no sector 

das telecomunicações (CVTELECOM e Unitel T+). 



 
Câmara Municipal  

Relatório de Actividades 2014 

22 

 

 

As acções realizadas no ano transacto em matéria de energia e comunicações foram: 

 Apoio na ligação de energia eléctrica aos carenciados do Concelho; 

 Apoio na execução da rede eléctrica na zona da expansão da Cidade 

(Nhu Dam); 

 Expansão de rede eléctrica de baixa tensão na zona de Ponta Preta; 

 Colaboração com a Unitel Tmais no sentido do alargamento da 

cobertura móvel e internet no concelho; 

 Colaboração com a CVTELECOM no sentido do alargamento da 

cobertura móvel e internet, e da instalação de TV por cabo no 

concelho. 

 Renovação do contrato para transmissão de canais da TV por Cabo 

(Sport TV, SIC, Record, etc); 

 

2.6.2.Agro-pecuária e Silvicultura 

 

Prosseguimos com as nossas habituais acções nestes sectores de forma a proporcionar 

meios às famílias, não só para garantir a própria sobrevivência, como também para incutir 

nelas o espírito empreendedor necessário à empresarialização do mercado afecto a esses 

sectores.  

 

Em 2014, podemos destacar: 

 Apoio aos agricultores na abertura e/ou limpeza de poços e com maquinaria 

para remoção e preparação do solo; 

 Assistência técnica nos sistemas solares de bombagem de água para 

agricultura; 

 Procura de mais parceiros (nacionais e internacionais) para ajudar o sector; 

 Reforço da cooperação institucional com o Ministério do Desenvolvimento 

Rural (MDR), com o objectivo de aumentar as sinergias e dinamizar o 

sector; 

 Incentivar os agricultores a utilizar energia solar fotovoltaico para extracção 

de água para rega; 
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 Trabalho de sensibilização e informação junto dos criadores no sentido de 

conhecer o Código de Posturas Municipal, através de encontros periódicos e 

da divulgação na rádio comunitária; 

 Formação do pessoal na área de produção do queijo; 

 Sensibilização dos criadores na racionalização das crias, evitando ou 

minimizando o pastoreio livre e o sobre-pastoreio, o que leva à degradação 

do ambiente; 

 Combate ao corte abusivo de árvores na via pública. 

 

2.6.3. Pesca 

 

Neste sector, a Câmara reforçou parcerias com o intuito de prover melhorias substanciais 

aos operadores (pescadores e peixeiras) no desempenho das suas actividades, o que teve 

reflexos não só a nível das suas condições de vida, como também no regular abastecimento 

público.  

 

Em 2014, levamos a cabo as seguintes acções: 

 Continuação do apoio aos pescadores artesanais, na elaboração de projectos 

e obtenção de financiamentos, junto da Caixa de Poupança e Crédito 

Maiense (CPCM) e demais instituições vocacionadas para esse fim; 

 Promoção de encontros com os responsáveis por este sector a nível nacional; 

 Incitamento ao Governo na procura de melhores condições para a pesca; 

 Sensibilização e informação dos pescadores e peixeiras para questões de 

saneamento e qualidade de ambiente, no exercício das suas funções; 

 Melhoria do funcionamento da unidade de produção de gelo da Calheta; 

 Procura de mais parceiros (nacionais e internacionais) para ajudar o sector; 

 Disponibilização de arcas frigoríficas às peixeiras de PraiaGonçalo; 

 Apoio na reparação de embarcações de boca aberta. 
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2.6.4.Comércio 

 

Neste sectorcontinuamos com intervenções a nível da organização legal da actividade 

comercial exercida por particulares, por forma a garantir uma leal concorrência no mercado 

e a garantir a própria segurança nos produtos transaccionados. 

 

Neste âmbito, a nossa proposta incidiu-se nos seguintes: 

 Trabalho de sensibilização junto de todos os operadores económicos no sentido da 

legalização dos seus estabelecimentos; 

 Sensibilização das “rabidantes” e dos ambulantes a utilizarem o mercado municipal, 

que é um lugar público onde podem expor e vender os seus produtos; 

 

2.6.5. Indústria 

 

A Câmara Municipal vem apostando em parcerias para promover o desenvolvimento 

económico e industrial da ilha.  

 

Durante 2014, a intervenção da autarquia foi decisiva em termos de: 

 Desenvolvimento de parcerias com a Associação para o Desenvolvimento 

Económico e Industrial (ADEI) para o fomento do empreendedorismo local; 

 Reforço do microcrédito junto de instituições vocacionadas e com o apoio do 

Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF) e da Fundação Habitáfrica; 

 

 

2.6.6.Turismo 

 

Muitas das acções concretizadas em 2014 em sectores como cultura, formação profissional, 

água, saneamento, ambiente, urbanismo, entre outros, constituem passos seguros na criação 

de condições internas e preparação da ilha para o advento do turismo que ainda é 

aguardado.     
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Deste modo, no domínio turístico, a autarquia levou a cabo as seguintes actividades: 

 Abertura de um Centro de Informação Turística no Forte de S.José; 

 Promoção de acções de formação de agentes turísticos e outros; 

 Apoio à criação de novas unidades, dentro de padrões internacionais; 

 Promoção da ilha a nível nacional e internacional, em parceria com a SDTIBM; 

 Incentivo às actividades de suporte ao turismo no âmbito da cultura; 

 Valorização dos pontos de interesse turístico; 

 Promoção do turismo da habitação; 

 

2.7. SAÚDE PÚBLICA E QUALIDADE DE VIDA 

 

2.7.1.Saúde Pública 

 

As nossas acções, em parceria com a Delegacia do Ministério da Saúde e a Delegação do 

Ministério da Educação, visaram promover mais saúde pública no seio das nossas 

populações. 

 

No ano anterior, priorizámos as seguintes acções: 

 Consolidação do sistema de tratamento e controlo da qualidade de água; 

 Campanhas de sensibilização e informação das populações sobre questões 

relacionadas com a saúde pública; 

 Vistorias em todos estabelecimentos comerciais; 

 Fiscalização e inspecção sanitária, nos matadouros, talhos e similares; 

 Prevenção de doenças que mais afectam a nossa comunidade: 

a) Prevenção de doenças parasitárias: 

 Sensibilização nas escolas e jardins; 

 Tratamento e controle de água; 

b) Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis: 

 Distribuição de materiais informativos  

 Realização de acções nas escolas, tendo como objectivo: 
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 Sensibilizar e informar a comunidade sobre 

comportamentos de risco; 

 Informar sobre as formas de prevenção dessas doenças, 

promover estilos de vida saudáveis, bem como a mudança 

de comportamento e atitudes. 

c) Prevenção da Tuberculose, através da: 

 Melhoria de condições das habitações; 

 Alimentação; 

 Sensibilização da população. 

d) Continuação de combate ao mosquito (Luta contra Vectores); 

e) Melhoria do saneamento do meio; 

 Realização de feiras de saúde na cidade e nos diferentes povoados. 

 

2.7.2.Qualidade de vida 

 

Este é um sector cuja eficácia depende grandemente da actuação conjunta de todos os 

actores, sejam eles públicos ou privados, em vários outros domínios como o ambiente, 

saneamento, água, actividades económicas, espaços verdes, urbanismo, desporto, cultura, 

entre outros. 

 

Neste âmbito, a nossa aposta no ano passado incidiu sobre: 

 Campanhas de informação e sensibilização aos consumidores quanto à 

necessidade de exercerem maior controlo sobre os prazos e a qualidade dos 

alimentos, em colaboração com os organismos competentes; 

 Acções de informação e de educação das populações quanto a saneamento, 

salubridade e higiene pública; 

 Inspecção sanitária periódica em todo o concelho; 

 Informação e consciencialização das populações sobre os problemas ambientais; 
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2.8. DESPORTO E RECREAÇÃO 

 

Em 2014 demos início a aposta na formação, nomeadamente a nível do minibásquete, 

existindo no momento um protocolo com clubes desportivos para o desenvolvimento da 

modalidade na ilha, através de cedência de equipamentos. Ainda no basquetebol, 

homenageámos o grande atleta Edy Tavares, porter ganho o direito de ingresso no NBA. 

 

Noutro quadrante, também assinámos protocolos com alguns clubes para gestão de 

polivalentes. 

 

A seguir, elencamos as acções e actividades realizadas, em 2014, na área do desporto: 

 Apoio financeiro para a realização de inspecções médicas dos clubes federados de 

futebol; 

 Patrocínio ao campeão regional de futebol nas provas do campeonato nacional 

(sénior e sub 17); 

 Realização das actividades desportivas inseridas no Programa Verão 2014; 

 Formação para monitores de basquetebol; 

 Incentivo à prática de mais modalidades desportivas, designadamente 

Basquetebol,Vólei de Praia, Ciclismo e Atletismo; 

 Colaboração na criação de uma comissão de gestão de atletismo na ilha; 

 Homenagem ao atleta Edy Tavares pelo acesso ao NBA; 

 Assinatura de protocolos com clubes e escolas para o desenvolvimento do 

minibásquete e gestão dos espaços desportivos.  
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Quadro 12 – Algumas acções desportivas desenvolvidas em 2014 

 

 

2.9.ASSOCIATIVISMO 

 

A estratégia, bem-sucedida, de envolver membros das associações comunitárias na 

mobilização das comunidades no âmbito do Orçamento Participativo, bem como o apoio à 

criação de uma associação de produtores de queijo, foram acções de grande relevo neste 

sector.  

 

Assim, em 2014, apostamos nas seguintes acções: 

 Incentivo à criação e consolidação de ONG’s e organizações locais para assumir a 

realização de tarefas comunitárias de grande interesse para ilha e para as várias camadas 

da sociedade em parceria com o Programa Nacional de Luta contra a Pobreza (PNLP) no 

meio rural; 

 Formação em Associativismo para as Associações Comunitárias do Concelho; 

 Consolidação da estrutura de créditos para desenvolvimento rural e acção comunitária, 

com aumento de fundos; 

 Identificação de projectos prioritários por comunidade, através da dinâmica do 

Orçamento Participativo; 

 Eleição dos Delegados das Comunidades, no âmbito do Orçamento Participativo; 

 Apoio aos projectos Poser; 

 Apoio na criação da Associação dos Produtores de Queijo da R.D.João. 

 

Acções desenvolvidas Valor  

Inspecções médicas 90.000$00 

Apoio no alojamento de equipas visitantes ao campeão regional no 

campeonato nacional de futebol 

351.520$00 

Formação de monitores de minibásquete  50.849$00 

 Total 492.369$00 
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2.10. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

A actualização do Plano Municipal de Desenvolvimento Local, a elaboração do Plano de 

Formação Interno e dos trabalhos preparatórios com vista à implementação do novo 

Sistema de Avaliação do Desempenho configuraram-se como marcos da gestão camarária 

no ano passado.O fim máximo da administração municipal constitui a prestação de serviços 

de qualidade aos utentes, garantindo a sua satisfação.  

 

Deste modo, as acções desenvolvidas foram: 

 Continuação da política de recrutamento e valorização dos recursos humanos do 

Município, através da contratação e formação de novos quadros;  

 Actualização do inventário e enriquecimento do património municipal, e ainda a 

formulação de uma política adequada para a sua gestão; 

 Incremento do processo de modernização dos serviços municipais ligados às 

finanças, pessoal, património, cadastro urbano e comercial, etc; 

 Melhoria das condições de trabalho dos serviços municipais;  

 Consolidação do Sistema de Informação Municipal (SIM); 

 Formação contínua dos funcionários nas mais diversas áreas de actividade 

municipal; 

 Envolvimento da sociedade civil na gestão autárquica, através da iniciativa do 

Orçamento Participativo; 

 Actualização do Plano Municipal de Desenvolvimento Local (PMDL); 

 Elaboração do Plano de Formação para os funcionários autárquicos para o ano 

de 2015. 

 

2.11. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

A comunicação institucional interna e externa, através dos mais diferentes meios, como 

sejam o facebook, imprensa escrita, imprensa online, contactos directos com a população, 

partilhando informações sobre as acções e iniciativas da autarquia, tem sido uma das nossas 

grandes apostas. Eis algumas actividades realizadas em 2014: 
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o Continuação da divulgação das actividades, acções e iniciativas da autarquia, quer 

internamente e nas comunidades, imprensa escrita e áudio-visual;  

o Promoção de uma melhoria contínua da comunicação interna; 

o Apoio material à rádio comunitária local; 

o Aperfeiçoamento da interacção com o público-alvo externo. 

o Promoção de encontros com a população local para dá-la a conhecer as acções da 

Câmara, bem como auscultar problemas, críticas e sugestões. 

 

2.12. APOIO INSTITUCIONAL 

 

Continuamos a recorrer a assistência externa, em virtude de não haver condições internas, 

quer para desenvolver projectos, ou actividades específicas em determinados sectores. 

 

Contudo, há um reforço contínuo de competências internas, tendo em vista a minimização 

dos custos inerentes à assistência externa.  

 

No ano passado, as acções incidiram sobre: 

 Informática; 

 Planeamento; 

 Gestão financeira municipal; 

 Gestão ambiental; 

 Formação de agentes desportivos e culturais; 

 Elaboração de projectos; 

 Gestão desportiva. 

 

 

2.13. RELAÇÕES EXTERIORES, EMIGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

A cooperação internacional foi durante muitos anos o grande motor na promoção do 

desenvolvimento autárquico, tendo contribuído para que conseguíssemos ganhos em muitos  
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sectores de actividade, principalmente na água, saneamento, cultura, formação profissional, 

educação, ambiente, entre outros. 

 

Infelizmente, para nós, 2014 representou o último ano da cooperação existente com alguns 

dos nossos importantes parceiros externos. Essa situação nos obriga a redobrar esforços 

para encontrar novos parceiros.  

 

Desta forma e nestes domínios, no ano passado houve:  

 Dinamização do processo de aprofundamento da geminação com as Câmaras 

amigas;  

 Intensificação das relações com ONG's nacionais e estrangeiras; 

 Envolvimentodas ONG’s parceiras na procura de novos municípios para geminação, 

em particular no Brasil e em África; 

 Conclusão do Programa de Reforço dos Actores Descentralizados financiado pela 

União Europeia, com o apoio da Câmara Municipal de Loures e do Instituto 

Marquês de Valle Flor; 

 

 

3.CONSTRANGIMENTOS 

 

Como sempre os maiores constrangimentos prendem-se com a escassez de recursos 

financeiros necessários para a concretização do Plano de Actividades, justificada pela crise 

actual, que tem efeitos negativos a nível da arrecadação das receitas municipais. 

 

Outro constrangimento quepersiste tem a ver com a carência de técnicos especializados em 

várias áreas de actuação autárquica, daí a necessidade de se recorrer à assistência externa.  
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Anexos – Fotos de algumas obras edificadas e acções desenvolvidas no ano 2014 

 

 
Fig. 1-Construção do parapeito da Avenida                                     Fig. 2 – Conclusão das obras na Praça Central 

Amílcar Cabral 

  

 

 
Fig.3-Obras de requalificação do antigo Porto                        Fig.4-Murro de protecção da Peixaria (Porto  

 Inglês                                                                       Inglês) 

 

 
                                                        Fig. 5 - Calçada reposta na Calheta (após as obras 

                                                                da rede de esgotos) 
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Obras de valorização do Forte de S.José e área envolvente 

 

 
Fig.6 – Imagem da cobertura da zona de esplanada                  Fig.7-Abertura do centro de exposição e de           
e bar                                                                                         informação turística  

 
 

Acções na área de desporto e juventude 
 

 
Fig.8-Sessão de homenagem ao basquetebolista                                Fig 9-  Formação em Minibásquete 

Edy Walter 
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Câmara Municipal assinou protocolos com associações e clubes desportivos para 

gestão de polivalentes e desenvolvimento do minibásquete  
 

Gestão de Polivalentes 

Fig.10-Protocolo assinado com o Santana (Morrinho)                     Fig.11-Protocolo assinado com o  
 Cruzeiros (Calheta) 

 

Desenvolvimento do Minibásquete 

 
Fig.12-Protocolo assinado com o Barreirense (Barreiro)    Fig.13- Protocolo assinado com o Pólo 2 do EBI  

                     (Calheta) 

 

 
   Fig.14-Realinhamento de piso dos Polivalentes                               Fig. 15-Formação para monitores dos     

                     (na imagem, Calheta)                                                                           centros  juvenis   
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Encontros realizados no âmbito do Orçamento Participativo 

 

0 
Fig.16-Sessão de encontro com a população de Pilão Cão   Fig.17-Sessão de encontro com a população de Banda   

                                                                                      Riba (Barreiro)            

 

 

 

 

Fig. 18-Sessão de encontro com a população de Morro           Fig. 19 - Sessão de encontro com a população de 

                                                                                                                     Cascabulho       
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                                                      Fig. 20-Sessão de encontro para socialização do 

Orçamento Participativo 

 

 

 

Algumas actividades do Programa de Verão 2014  (Fig.21 e 22) 
 

 
            Fig. 21-Feira de Saúde                                                              Fig. 22- Jogos de Praia 

 

 

Algumas actividades das Festas do Município 2014 (Fig. 23, 24, 25 e 26) 
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Fig.23 – Sessão Solene da Assembleia Municipal                               Fig.24- Torneio de futebol “Taça do  

nas Festas do Município                                                                                   Município” 

 

 
Fig.25-Concurso musical Talent de Djarmai                               Fig.26-IX Edição do Festival de Beach Rotcha 

 

 

Fig.27- Acto de entrega de 29 casas de banho                       Fig. 28- Inauguração da estrada de acesso ao  

na Calheta                                                                                 núcleo 1 da ZDTI Sul da Vila do Maio 
  

  

 

Obras da rede esgotos na Calheta (Fig. 29 e 30) 
 

 

 
Fig. 29-Conclusão das obras da ETAR                                       Fig. 30- Arranque das obras da EBAR (Baxona) 

(Lém-Tavares) 
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                                                Fig. 31- Sessão de sensibilização para ligação domiciliária  

à rede de esgotos  

 

Formações 
 

 
Fig.32-Formação em sistema informático de avaliação Fig. 33- Formação para funcionários em 

de desempenho (parceria com o Governo)                                       Contabilidade Patrimonial (parceria  

                                                                                          com o Município de Loures, Portugal) 

 

 
Fig. 34-Formação Pedagógica de Formadores (parceria  
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                                                                    com a União Europeia) 

 

 

Participação em Fóruns/Conferências 
 

 
Fig.35-Participação da Câmara na sessão de Fig. 36-Participação da Câmara no “Fórum 

divulgação do Projecto TRQN III na Ilha do Maio                      Saúde naIlhado Maio” 

 

 

 
 

Inaugurações 
 

 

 

 
Fig.37-Inauguração da Queijaria Dom João                       Fig.38-Centro Juvenil de Figueira Horta remodelado 

(R.D.João)                                                                                      ( parceria entre CMM e CV Telecom) 
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      Fig. 39- Acto de constituição da Associação de Produtores 

                                                                            de Queijo (R.D.João) 
 

 
 


