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1.  INTRODUÇÃO 

 

O primeiro Plano de Atividades do mandato definiu a infraestruturação da ilha, 

como um importante eixo do seu desenvolvimento. 

Tal escolha se deveu à necessidade de fomentar a dinamização económica e 

cultural da ilha, como condições sine qua non para estimular a criação de um 

espirito de pertença dos maienses à terra mãe, incrementar o interesse dos 

potenciais investidores e afixar a população local.  

Assente numa combinação perfeita dos quatro pilares básicos como a 

qualificação territorial, a eficiência económica, a justiça social e a prudência 

ecológica, em toda a sua extensão, o Plano teve como atividades de maior 

relevo o arranque do vasto programa de requalificação urbana, tendo sido 

contempladas a Cidade do Porto Inglês e as localidades de Pilão Cão, do Morro 

e das Figueiras (além de Calheta e Morrinho, com o começo das obras), avanço 

significativo das intervenções no âmbito do projeto de dinamização e 

requalificação turística da ilha, o arranque oficial do projeto de Turismo Solidário 

e Comunitário, o levantamento de informações para implementação do 

Cadastro Social Único e a conclusão dos Projetos Wash e Land. 

O ano passado também foi marcado pela intensificação da estratégia de 

comunicação e promoção da ilha, sobretudo ao nível nacional e internacional, 

permitindo-a ganhar maior visibilidade. Nessa perspetiva, foi realizado um 

encontro estratégico, que atraiu para a ilha especialistas e figuras de craveira 

nacional e internacional. 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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Houve uma intensificação das relações com o Governo Central, facto esse 

comprovado pela transferência de Fundos e execução de Programas (como 

por exemplo o Programa de Requalificação e Reabilitação e Acessibilidades –

PRRA) que, no nosso caso, permitiu reforçar a materialização de importantes 

investimentos, principalmente o programa de requalificação urbana.  

 

Noutro quadrante, dando corpo a nossa estratégia de governação perto das 

pessoas, promovemos audiências descentralizadas por todo o concelho, 

concedendo oportunidade a todos os munícipes de apresentar as suas 

necessidades, anseios, desejos, sugestões e críticas. 

Outro aspeto relevante foi a resolução definitiva dos problemas associados ao 

pagamento de propinas dos alunos bolseiros maienses nas Universidades do país, 

o que lhes possibilitou o acesso aos diplomas e certificados. 

Não obstante os muitos constrangimentos associados aos impactos negativos do 

mau ano agrícola, a não transferência de verbas por parte da Sociedade de 

Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM), a não 

alienação de terrenos condicionada aos trabalhos realizados no âmbito do 

Cadastro Predial, nos quais também houve isenção no pagamento do Imposto 

Único sobre o Património (IUP) e de taxas para a emissão da certificação 

matricial, escritura púbica , alvará e planta de localização,  o nível de execução 

do Plano foi bastante satisfatório. 
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Em suma, a concretização do Plano de Atividades para 2017 contou com um 

forte trabalho em rede, envolvendo um vasto leque de parceiros, desde a 

população local, as empresas, os serviços desconcentrados do Estado, ONG´s, 

Organizações da Sociedade Civil, o Governo Central, Câmaras amigas e 

geminadas no país e no exterior, a União Europeia, entre outras instituições 

públicas e privadas. Todos colaboraram de forma determinante para que o Maio 

subisse mais uns degraus na sua árdua e longa escada de desenvolvimento. 

 

 

 

Paços do Concelho do Maio, aos 27 de fevereiro de 2018 

 

O Presidente da Câmara 

 

____________________________ 

/Dr. Miguel Silva Rosa/ 
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2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

2.1. OBRAS MUNICIPAIS 

 

Em 2017, a autarquia deu início ao seu vasto programa de requalificação urbana 

que irá abranger toda a ilha ao longo do mandato. 

 

Neste cenário, obras de arruamento tiveram lugar na Cidade do Porto Inglês e 

nas localidades de Morro, Pilão Cão e Figueiras, gerando centenas de postos de 

trabalho, melhorando a saúde pública, a qualidade de vida e a autoestima da 

população local, bem como o aspeto urbanístico e o nível de resposta, em 

termos de drenagem de água, em época de chuvas. Ainda antes do final do 

ano, trabalhos no domínio da requalificação urbana começaram na Calheta e 

no Morrinho.  

 

Outro investimento de vulto referiu-se ao início da construção da segunda fase 

do Estádio Municipal. 

 

Foi também em 2017 que aconteceu o arranque oficial do Projeto Turismo 

Solidário e Comunitário cuja finalidade é empoderar as famílias maienses, 

através da promoção de atividades geradoras de rendimento, da formação 

profissional e da aposta na requalificação urbana. Além disso, o projeto alberga 

a reabilitação habitacional, como fonte de rendimento familiar. 

 

Seguem-se em baixo as obras municipais executadas em 2017:  

http://www.municipiodomaio.cv-/
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 Dinamização e requalificação turística da Ilha do Maio, com construção do 

Centro Interpretativo (Ecomuseu do Sal), vedação de salinas, fiscalização e 

construção de posto de observação de aves e arruamentos no bairro de Nhu 

Dam (Cidade do Porto Inglês); 

 Início da requalificação urbana e ambiental da Vila da Calheta; 

  Início da requalificação urbana e ambiental da localidade do Morrinho; 

 Requalificação urbana e ambiental das localidades de Pilão Cão e das 

Figueiras; 

 Obras de intervenção na Avenida; 

 Retoma dos trabalhos para conclusão da segunda fase do Estádio Municipal; 

 Retoma dos trabalhos para conclusão da rede de esgotos da Calheta; 

 Conclusão dos arruamentos no Morro. 

 

2.2. URBANISMO 

 

Com a implementação do Cadastro Predial na ilha houve um ganho substancial 

ao nível da disponibilização de informações sobre a clarificação dos títulos de 

propriedade. Se acrescemos a isso a instalação do sistema SIM LAND, podemos 

considerar que melhorou o processamento de dados sobre a demanda por 

serviços de aquisição e posse de propriedade. Contudo, reconhecemos alguma 

lentidão dos serviços camarários na resposta às solicitações dos munícipes e não 

só. 

 

Nesta senda, em 2017, as atividades realizadas foram:  

 Continuação da implementação do Plano Diretor Municipal (PDM);  

http://www.municipiodomaio.cv-/
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 Implementação do Plano de Desenvolvimento Urbanístico (PDU) do Morro;  

 Conclusão e implementação do Cadastro Predial. 

 

2.3. HABITAÇÃO SOCIAL 

 

No ano transato demos início ao nosso programa de intervenção no setor de 

habitação, em parceria com o Governo Central, através do Programa de 

Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA). Nesse cenário, 

procedemos com as seguintes ações: 

 Atualização do diagnóstico da situação habitacional; 

 Apoio na recuperação e reabilitação de casas degradadas no concelho;  

 Incentivo à autoconstrução de moradias.   

 

2.4. CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO  

2.4.1. Cultura 

 

O ano foi preenchido com uma vasta programação cultural, com atividades em 

várias vertentes, seja na música, teatro, artesanato, poesia, entre outros. 

 

A criação do Centrum Sete Sóis Sete Luas veio dar um forte impulso à criação e 

divulgação de atividades culturais, devolvendo a ilha um certo dinamismo que 

outrora se fazia sentir.  

 

Nessa perspetiva, no âmbito cultural, conseguimos materializar as seguintes 

atividades: 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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 Apresentação e implementação do Programa Combersa na Boca Tarde, 

com sessões e protagonistas descentralizados, com o objetivo de 

recuperar as tradições orais de cada localidade; 

 Realização da Feira de Cinzas; 

 Realização do programa comemorativo março- Mês da Árvore, da 

Mulher, do Pai, do Teatro e da Poesia; 

 Elaboração do projeto Vila Bela; 

 Ampliação de conteúdos da Biblioteca Municipal: 

 Aumento do número de exemplares, obedecendo a critérios de 

diversificação temática; 

 Promoção das festas populares: 

 Incentivo à celebração do carnaval; 

 Apoio institucional aos juízes das festas e às associações 

comunitárias envolvidas nas festividades; 

 Promoção de eventos, sempre que se considerar pertinente, a incluir 

na programação das festividades, em concertação com as 

associações comunitárias; 

 Apoio ao artesanato local: 

 Apoio na criação de condições para produção local; 

 Apoio na gestão e aperfeiçoamento técnico do Centro de 

Artesanato da Calheta e Cerâmica do Morro; 

 Apoio às iniciativas de índole cultural; 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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 Promoção do ensino da música; 

 Criação de eventos comemorativos das efemérides nacionais e 

internacionais; 

 Elaboração e execução de uma programação para comemoração das 

festas de Santa Cruz; 

 Realização de atividades recreativas e culturais descentralizadas, no 

âmbito do Programa de Juventude no Verão; 

 Promoção de uma agenda de atividades culturais para as festas do 

município; 

 Realização da XXV edição do Festival Sete Sóis Sete Luas – Porto Inglês 

2017; 

 Dinamização do Centrum Sete Sóis Sete Luas, em parceria com a 

Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas; 

 Embelezamento das principais ruas e centros da Cidade do Porto Inglês 

com iluminação de Natal;   

 Realização da Cantata de Natal; 

 Elaboração e divulgação da Agenda Cultural da ilha para 2017. 

 

2.4.2. Juventude e Desporto 

 

A nossa estratégia de atuação no setor de juventude visa criar condições não 

só para a devida ocupação do tempo livre, como também para o acesso à 

educação/formação, emprego e aquisição de valores morais, que são tão 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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necessários na formação de caráter e a garantia de um futuro melhor para a 

sociedade. 

Nessa ótica, em 2017, conseguimos materializar as seguintes atividades: 

 Estimulação de iniciativas, quer individuais, quer coletivas, de forma a 

ajudar na criação do autoemprego e, em parceria com o Centro de 

Formação Profissional local, os centros de emprego e o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), na criação de oficinas de 

capacitação;  

 Organização, em parceira com associações locais e Casa da Juventude, 

de sessões e campanhas de sensibilização, de forma a precaver 

problemas de instabilidade social;  

 Promoção de programas de sensibilização contra o consumo de drogas 

legais e ilegais em idade juvenil e fomento de hábitos saudáveis; 

 

O arranque dos trabalhos para conclusão da construção do Estádio e o 

incentivo dado à massificação da prática de outras modalidades (além do 

futebol), foram as ações de maior peso no setor de desporto. 

Eis as realizações: 

 Arranque dos trabalhos para conclusão da construção do Estádio 

Municipal; 

 Incentivo à criação de associações desportivas regionais, como sejam dos 

desportos náuticos e do atletismo; 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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 Incentivo à massificação da prática das diversas modalidades, através do 

apoio à formação de agentes desportivos e disponibilização de materiais; 

 Incentivo à organização de competições desportivas, enquadradas nas 

festas populares; 

 Apoio às escolas de iniciação desportiva; 

 Apresentação, por ocasião das festas do município e programação 

desportiva de Verão, de programa de competições com diversificação 

de modalidades, descentralizado e com especial destaque às 

modalidades de praia.  

 Incentivo financeiro aos clubes campeões regionais de futebol da primeira 

e segunda divisão; 

 Apoio aos clubes de futebol com transporte para os jogos, no âmbito de 

um protocolo celebrado com a Associação Regional de Futebol do Maio 

(ARFM); 

 Subsidiação das inspeções médicas dos clubes de futebol da ilha. 

 

2.5. ECONOMIA 

 

A nossa atuação nos setores económicos tem incidido sobre a criação de 

condições para que os agentes económicos possam exercer as suas atividades 

em situação de legalidade e com oportunidade de melhorar a sua 

performance, num contexto que se afigura favorável e de sintonia entre o poder 

político e o económico.  

 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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Por outro lado, com o mau ano agrícola, engendrámos, em parceria com o 

Governo Central e a delegação local do Ministério da Agricultura e do Ambiente 

um plano para mitigação dos efeitos negativos dessa problemática, sobretudo 

na promoção de ações geradoras de rendimento para as famílias.  

 

É neste âmbito que delineámos e executámos algumas importantes ações, nos 

seguintes setores: 

 

2.5.1. Setor Primário 

 

 Apoio na elaboração de projetos e obtenção de financiamentos, junto 

das instituições de microcrédito; 

 Formação e capacitação para atuação no mercado de procura 

turística e sensibilização para a qualidade e questões ambientais; 

 Instalação de máquinas na unidade de produção e conservação de 

gelo da Cidade do Porto Inglês, em parceria com o então Ministério da 

Economia e Emprego; 

 

 

2.5.2. Comércio 

 

Houve um intenso trabalho de sensibilização para a legalização da atividade 

comercial, facto que se refletiu na consciencialização dos comerciantes sobre 

a necessidade de se promover uma concorrência leal, com benefício para 

todos. 

  

http://www.municipiodomaio.cv-/
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Por outro lado, ainda primámos pela fiscalização do exercício da atividade 

comercial, no intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados e dos 

produtos comercializados, salvaguardando a defesa dos consumidores locais. 

 

Implementámos, em parceria com a Inspeção Geral das Atividades Económicas 

(IGAE), a Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e 

Alimentares (ARFA) e os serviços desconcentrados do estado presentes na ilha, 

as seguintes ações: 

 Caraterização minuciosa da atividade comercial no município; 

 Reforço da fiscalização e incremento da sua eficácia;  

 Fomento de políticas de promoção de concorrência leal, através da 

definição e aplicação de regras que promovam a transparência no 

processo de licenciamento comercial; 

 Legalização dos operadores comerciais sem licenciamento;  

 Introdução de maior disciplina na fixação de venda fora das áreas 

definidas para o efeito;  

 Agilização do processo de licenciamento e disponibilização de toda a 

informação para o cumprimento da legalidade e o fomento da 

atividade comercial. 

 

2.6. PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

2.6.1. Promoção Social 

 

2017 ficou marcado como o ano em que foi elaborado e implementado o 

Cadastro Social Único (CSU), instrumento de grande importância, pois permite 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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conhecer a realidade socioeconómica das famílias possibilitando a 

identificação dos agregados familiares que vivem em situação de 

vulnerabilidade e assim direcionar, com justiça e equidade, ações que 

favorecem a proteção e a inclusão social, seja através da saúde, habitação, 

pensão social, etc. 

 

Como sempre, o engajamento dos nossos parceiros, mormente o Ministério da 

Saúde, com ação direta da Delegacia de Saúde local e o Ministério da Família 

e Inclusão Social(MFIS), foi total. 

 

Eis as ações concretizadas: 

 Intervenções de emergência, ao nível de habitação, em parceria com o 

MFIS; 

 Subsidiação das famílias economicamente menos favorecidas; 

 Apoio aos idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, 

promovendo a sua integração social; 

 Assistência social a pessoas portadoras de doenças crônicas; 

 Assinatura do protolocolo com o MFIS para municipalização de 

competências em matéria de família e inclusão social; 

 Assinatura do protocolo de parceria com a Comissão Nacional dos Direitos 

Humanos e Cidadania (CNDHC) para desenvolver atividades ligadas a 

essas temáticas; 

 Criação e implementação do Cadastro Social Único da ilha do Maio. 
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2.6.2. Saúde 

 

Tendo em conta a condição de ilha periférica e da inexistência de médicos 

especialistas, a autarquia procurou, como habitual, pautar a sua atuação, em 

parceria com a Delegacia local e o Governo Central, por forma a promover 

ações que garantam mais e melhor saúde, tais como: 

 Vistorias em estabelecimentos comerciais, talhos e matadouros; 

 Apoio em medicamentos, consultas de especialidade e exames 

complementares, a pessoas economicamente desfavorecidas; 

 Contribuição no combate aos mosquitos; 

 Ação de sensibilização à população, no que tange à saúde pública; 

 Colaboração com os Serviços Autónomos de Água e Saneamento (SAAS), 

no controlo da qualidade de água de consumo no concelho; 

 Colaboração na realização de Feiras de Saúde em todos os povoados do 

Concelho. 

 

 

2.7. EQUIDADE DE GÉNERO 

 

Por ser um pelouro novo e introduzido a meio do ano, com a redistribuição dos 

pelouros, a atuação centralizou-se ao nível dos contactos com os potenciais 

parceiros e na materialização da assinatura de um protocolo de parceria com 

o Instituto Cabo-verdiano da Igualdade e Equidade do Género (ICIEG) para a 

operacionalização do Gabinete de Apoio a Vítimas da Violência Baseada no 

Género. 
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2.8. EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO 

 

2.8.1. Educação 

 

O reforço de condições materiais e humanas para promover melhorias no 

acesso e permanência no sistema de ensino constituiu a base da nossa atuação 

no ano transato. 

 

Dessa forma, resolvemos definitivamente a situação precária em que se 

encontravam os alunos no Ensino Superior, continuámos a subsidiar o transporte 

escolar aos alunos mais carenciados, além de lhes atribuirmos kits escolares. Por 

outro lado, demos passos seguros em direção ao reforço da frota do transporte 

escolar, processo esse que será culminado, brevemente, já em 2018. 

 

Seguem-se em baixo as ações executadas no setor da educação:  

 Lançamento de concurso para aquisição de dois autocarros para 

transporte escolar; 

 Assinatura do contrato programa para reparação da escola da Figueira 

Horta; 

 Atribuição de kits escolares às crianças carenciadas no concelho; 

 Aquisição de manuais para instalação de pequenas bibliotecas em 

Centros Juvenis; 

 Levantamento de necessidades de intervenção nos jardins de infância;  

 Regularização da situação de dívidas junto das Universidades do país; 
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 Atribuição de subsídios a alunos carenciados para aquisição de passes 

escolares; 

 Apoio, com transporte, às atividades de caráter educativo no concelho. 

 

2.8.2. Formação Profissional  

 

No ano passado, o Centro local ganhou uma nova dinâmica com um vasto 

leque de cursos ministrados, seja direcionado para os funcionários da Câmara, 

seja para os jovens e classes profissionais da ilha. 

Deste modo, em articulação com o IEFP, redefinimos as áreas formativas para a 

ilha, no ano em apreço, ficando aquelas inicialmente previstas, para o ano em 

curso (2018). 

Toda a atuação no domínio da formação profissional obedece à uma estratégia 

que visa formar para o emprego e autoemprego, tendo sempre em 

consideração setores de extrema importância para a economia local, 

principalmente o turismo.  

Apresentamos as ações executadas em 2017: 

 Conclusão da formação pedagógica de formadores, de guia de turismo 

e de curso de inglês para condutores; 

 Realização de oficina de empregabilidade; 

 Ministração do curso na área de saneamento para funcionários da CMM; 

 Arranque de formações em Atendimento e Receção e Auxiliar 

Administrativo; 

http://www.municipiodomaio.cv-/


                            RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017                                                    
 

 

   18 

 

Sede: Avenida Amílcar Cabral-C.P.30-Ilha do Maio 

República de Cabo Verde 

PBX: 333 55 28 - Fax:255 13 28 - NIF: 351759581 

Site: www.municipiodomaio.cv- Facebook: Câmara Municipal do Maio 

 

 Elaboração do plano de ação formativa para 2018, juntamente com o 

IEFP; 

 Início de estágios profissionais em algumas instituições. 

 

 2.8.3. Empreendedorismo 

 

Sendo um pelouro recente, em que não dispúnhamos do seu orçamento, 

efetuámos contatos com algumas instituições, nomeadamente a Pró- Empresa 

(em substituição da antiga ADEI), o IEFP e a SDTIBM na preparação de atividades 

conjuntas para o ano seguinte. 

 

Com o IEFP foi acordado a realização de uma formação no âmbito do Plano 

para Iniciar o seu Negócio (PIN). 

 

 

2.9. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Com a contratação de um técnico demos um novo impulso a esta área, seja na 

melhoria do ambiente interno, seja na capacitação do pessoal para a 

prestação de serviço público de forma mais eficiente e eficaz. 

 

Em 2017, foi possível a concretização das seguintes ações: 

 Instalação do Gabinete dos Recursos Humanos e contratação de um 

técnico de nível I; 

 Realização de um concurso para contratação de um técnico social de 

nível I; 
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 Promoção de reuniões internas, a todos os níveis hierárquicos, visando 

o fomento do trabalho em rede e a melhoria da eficiência e eficácia 

organizacionais; 

 Capacitação dos funcionários com formações contínuas; 

 Instalação do sistema dropbox para melhorar a organização e a 

eficiência dos trabalhos internos. 

 

2.10. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

No ano transato, a ilha do Maio ganhou grande visibilidade ao nível nacional 

com uma massificação da divulgação das atividades, iniciativas e eventos 

locais, junto dos media, o que contribuiu para aumentar a sua notoriedade.  

 

Elencamos as ações desenvolvidas nas áreas de informação e comunicação:  

 Continuação da divulgação das atividades, ações e iniciativas da 

autarquia, quer internamente e nas comunidades, imprensa escrita e 

audiovisual;  

 Gestão do site e das redes sociais da Câmara Municipal; 

 Promoção de uma melhoria contínua da comunicação interna; 

 Apoio à rádio comunitária local; 

 Aperfeiçoamento da interação com o público-alvo externo; 

 Promoção da ilha, através da massificação do uso de meios audiovisuais. 
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2.11. RELAÇÕES EXTERIORES E COOPERAÇÃO 

 

No início do ano, uma delegação da Câmara, na qual se integrou, por iniciativa 

própria, um empresário da ilha, fez uma digressão à Europa, designadamente à 

Holanda, Portugal e Luxemburgo para contactos com a diáspora maiense e 

câmaras amigas e aquelas com quem a autarquia possui laços de cooperação. 

Além disso, o Edil Miguel Rosa reuniu-se na Irlanda com empresários daquele país, 

interessados em conhecer e, possivelmente, investir no Maio. 

 

Da digressão ficou assente o reforço de cooperação externa com os municípios 

portugueses e o firme compromisso da comunidade emigrada em apoiar o 

desenvolvimento da ilha. 

 

Ao nível nacional, houve a materialização do protocolo com o Município de 

Santa Cruz da ilha de Santiago, um desejo mútuo e antigo.  

 

Resumidamente, seguem-se as ações materializadas no ano passado:   

 Celebração de protocolos de amizade e de cooperação com os 

Municípios de Santa Cruz (Ilha de Santiago) e Proença-a-Nova 

(Portugal);  

 Intensificação da cooperação com o Governo Central, através da 

transferência de Fundos e Programas; 

 Estreitamento de relações de parceria com as Câmaras geminadas 

no estrangeiro; 
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 Identificação e criação de novas parcerias no panorama 

internacional;  

 Troca de experiências com Cabildo de Lanzarote (Canárias). 

 

2.12. EMIGRAÇÃO 

 

Com a criação de um gabinete de apoio ao emigrante e com a personalização 

do serviço prestado, passou a haver uma melhoria substancial no tratamento 

dado a essa classe, em termos de rapidez e eficácia na resolução das suas 

demandas.  

 

Por outro lado, a visita de uma delegação camarária à diáspora maiense abriu 

novos horizontes de cooperação com a comunidade emigrada e com os 

parceiros externos. 

 

Deste modo, as ações levadas a cabo pela autarquia em 2017 foram:  

 Promoção de tratamento privilegiado e apoio aos emigrantes no 

encaminhamento de processos junto à CMM; 

 Mobilização de apoios junto das Câmaras municipais geminadas, 

ao nível da assistência técnica multissetorial; 

 Promoção de um espaço de diálogo entre os emigrantes com os 

poderes públicos acerca dos problemas que os afligem; 

 Promoção das oportunidades de investimentos no município, junto 

da comunidade radicada na diáspora; 
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 Procura de novos horizontes, sobretudo fazer com que cada vez 

mais os emigrantes possam participar no processo de cooperação 

entre o nosso município e os municípios estrangeiros, bem como as 

associações estrangeiras e que possam mobilizar recursos lá fora. Ou 

seja, procurar que cada emigrante seja um “embaixador” da ilha 

do Maio lá onde vivem. 

 Visita às comunidades maienses na diáspora. 

 

2.13. ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO, AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

2.13.1. Abastecimento de Água 

 

A conclusão do projeto Wash, financiado pelo Governo dos Estados Unidos, 

através do Millenium Challenge Corporation, no âmbito do II compacto do 

Millenium Challenge Account Cabo Verde, constituiu o ponto alto no setor da 

água em 2017. Um projeto estruturante que veio melhorar as condições de 

produção e abastecimento de água na ilha, além de incrementar ganhos na 

quantidade e qualidade deste precioso líquido. 

Paralelamente foram dados passos seguros em direção à operacionalização da 

Empresa Municipal de Água e Energia do Maio.  

 

De seguida, apresentamos as ações realizadas neste setor: 

 Substituição de contadores; 

 Interligação dos três subsistemas de produção de água dessalinizada 

(Ponta Preta, Pedro Vaz e R.D.João), no âmbito de um projeto financiado 

pelo Millennium Challenge Corporation; 
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 Aquisição de 30 membranas para dessalinizadoras;  

 Alargamento da rede de adução de água na Vila da Calheta; 

 Ligação domiciliária de água na Vila da Calheta e na localidade de 

Morrinho; 

 Aquisição de um recuperador de energia para dessalinizadora de Ponta 

Preta; 

 Continuação do desenvolvimento da parceria com a SDTIBM para o 

reforço do abastecimento de água na Ilha do Maio. 

 

2.13.2. Saneamento  

 

Privilegiámos o trabalho em rede, tendo havido uma forte parceria com 

instituições locais e a própria população, no desenvolvimento de ações em prol 

de um melhor saneamento do meio. 

  As ações realizadas foram: 

 Capacitação e sensibilização da população sobre o saneamento do 

meio, em parceria com a Agência Nacional de Água e Saneamento 

(ANAS), a Direção Nacional do Ambiente (DNA), a Delegação do 

Ministério da Agricultura e Ambiente, a Delegacia de Saúde local, a 

Delegação do Ministério da Educação local e a Rádio Comunitária Voz di 

Djarmai; 

 Campanhas de limpeza em todo o concelho, especialmente nas praias, 

em parceria com a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, a 

Delegacia de Saúde, a Delegação do Ministério da Educação, as 

associações comunitárias e os grupos locais; 
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 Retoma dos trabalhos, no âmbito do projeto da construção da rede de 

esgotos da Calheta; 

 Apoio à Associação Bons Amigos na castração de cães e gatos; 

 Recolha de animais na via pública na Cidade, Vilas e localidades. 

 

2.13.3. Ambiente 

  

O trabalho em rede, através da envolvência dos vários parceiros locais, por 

forma a aproveitar as sinergias existentes e, assim, desenvolver ações benéficas 

em prol de um ambiente saudável, constituiu a essência da atuação autárquica 

em 2017. 

 

A seguir, elencamos as ações realizadas em matéria ambiental: 

 Desenvolvimento de ações de fiscalização das praias, em parceria com a 

Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, a Agência Marítima 

e Portuária (AMP), a Polícia Nacional (PN), a Fundação Maio 

Biodiversidade (FMB), a SDTIBM e a Direção Nacional da Economia 

Marítima (DNEM);  

 Capacitação e sensibilização da população sobre o meio ambiente, em 

parceria com a ANAS, a DNA, a Delegação do Ministério da Agricultura e 

Ambiente, a Delegacia de Saúde, a Delegação do Ministério da 

Educação, a FMB e a Rádio Comunitária local; 

 Fiscalização da orla marítima, durante o período de desova das tartarugas 

em parceria com a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, a 

AMP, a PN, a FMB, a SDTIBM e a DNEM;  
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 Continuação do programa da educação ambiental, em parceria com a 

Delegação do Ministério da Educação, a Câmara Municipal de Loures e 

a Rádio Comunitária local;  

 Implementação do Plano de Gestão das áreas protegidas, em parceria 

com a DNA e a FMB;  

 Valorização ambiental das salinas do Porto Inglês.  

 

2.13.4. Espaços Verdes 

 

O arranque do programa da requalificação urbana redobrou os cuidados para 

a manutenção dos espaços verdes, fazendo com que se emerge a necessidade 

de apelarmos ao contributo válido da população local, na sua preservação. 

 

Eis as ações realizadas: 

 Manutenção dos espaços verdes já existentes no concelho; 

 Colocação de plantas ornamentais em todas as ruas das localidades que 

foram requalificadas.  

 

2.14. TRANSPORTES 

 

Em 2017, a Câmara Municipal reabilitou, em parceria com o Instituto de Estradas, 

os troços de estrada que dá acesso ao bairro de Banda Riba (Barreiro) e que liga 

Pedro Vaz a Praia Gonçalo, facilitando, assim, a circulação de pessoas e bens. 

Também houve um esforço para disciplinar o setor, sobretudo, ao nível da 

condução de viaturas com licença para tal. 
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Em baixo, elencamos as ações realizadas:  

 Reabilitação de estradas municipais: estrada de acesso a Banda Riba 

(Barreiro) e estrada que liga Pedro Vaz a Santo António;  

 Apoio na fiscalização de viaturas clandestinas, sem licença de aluguer, 

em parceria com a Esquadra da Polícia Nacional no Maio; 

 Apoio às Inspeções Técnicas de Automóveis de Cabo Verde (ITAC) na 

realização do seu trabalho na ilha.   

 

2.15. PROTEÇÃO CIVIL  

 

A corporação local dos Bombeiros Voluntários conheceu grandes ganhos em 

2017, com a formação e integração de novos efetivos, bem como a reciclagem 

e o aperfeiçoamento dos anteriores. 

 

Houve ainda o reforço dos meios disponíveis às atividades inerentes ao serviço 

de proteção civil, seja para o combate ao incêndio, prestação nos primeiros 

socorros e salvamento no mar. 

 

Paulatinamente, a autarquia vai estreitando laços de cooperação, tanto ao 

nível da tutela nacional como ao nível dos parceiros externos, mormente em 

Inglaterra e Luxemburgo. 

 

Eis algumas ações desenvolvidas: 

 Formação em primeiros socorros, em parceria com a corporação dos 

Bombeiros do Município de São João da Madeira (Portugal); 
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 Entrega de um camião de combate de incêndio e de uma ambulância 

ao Posto de Saúde de Pedro Vaz; 

 Fiscalização e controlo de praias, em parceria com a Agência Marítima e 

Portuária (AMP); 

 Reforço da estrutura administrativa do corpo dos Bombeiros; 

 Aquisição de uma ambulância, junto da Associação dos Bombeiros de 

São João da Madeira (Portugal);   

 Aquisição de um camião de combate a incêndio, junto da Associação 

dos Bombeiros de Colmar- Berg (Luxemburgo); 

 Aquisição de um camião de combate a incêndio, junto da Associação 

dos Bombeiros de Manchester (Inglaterra);  

 

2.16. TURISMO 

 

Tendo em atenção o advento que se espera para o setor na ilha, todas as 

intervenções autárquicas nos mais diversos domínios, desde a melhoria na 

produção e abastecimento de água, do saneamento do meio, da aposta na 

formação profissional e a promoção cultural, visam não só garantir a melhoria 

na qualidade da vida da população local, como também criar condições para 

que o Maio possa atrair investimentos na área turística e, com isso, dinamizar a 

economia local e gerar mais rendimento.  

 

Noutro quadrante, a aposta na promoção da ilha foi visível com a realização de 

um importante encontro estratégico que reuniu especialistas nacionais e 

internacionais no setor do turismo, bem como altas autoridades nacionais.   
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Foi um grande momento de reflexão sobre as pontencialidades e oportunidades 

de investimento existentes na ilha nas mais diversas áreas, como sejam a 

agricultura, pecuária, pesca, cultura, indústria extrativa, formação profissional, 

entre outros, mas também de identificação de possíveis modelos de 

desenvolvimento turístico que se adequam às caraterísticas e condições 

humanas e naturais da ilha.  

 

De seguida apontamos algumas importantes ações desenvolvidas no setor 

turístico, em 2017: 

 Realização de um encontro estratégico “Projetar Maio para o Futuro”; 

 Promoção de ações de formação de agentes turísticos e outros; 

 Participação em fóruns, conferências e feiras nacionais associados ao 

turismo; 

 Valorização dos pontos de interesse turístico. 

 

____________________, em _____ de março de 2018 
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3.ANEXOS 
  Fotos de algumas obras edificadas e ações desenvolvidas no ano 2017 

 

   
             Fig.1- Conclusão de Arruamentos no Morro                                     Fig.2-Arruamentos em Pilão Cão 

 

 

 

 

 

   
Fig 3 - Arruamentos nas Figueiras                                             Fig. 4- Início de arruamentos no Morrinho 
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Fig.5- Início de arruamentos na Calheta                         Fig. 6- Conclusão de obras do Projeto Wash 

 

 

 

  
Fig. 7- Reabilitação do Centro Multimédia da                        Fig. 8 – Reabilitação do troço de estrada que dá acesso 

                      Ribeira Dom João                                                                                            a Banda Riba (Barreiro) 
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Realização do Encontro Estratégico “Projetar Maio para o Futuro” 

 

 
              Fig. 9- Figuras ilustres na abertura do Encontro 

 

 

 

 

Atividades do Programa de Juventude no Verão 
 

 

 
Fig. 10 – Jogos de Praia 
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Festas do Município  

 

  
 

Fig. 11 -Público em êxtase no Festival de Bixirotcha 

 

 
 

          

 

Digressão de Delegação Camarária à Europa 

 

 

 

  

 

 
Fig. 12 - Encontro com a Comunidade Maiense na Holanda 
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Projeto de Dinamização e Requalificação Turística da Ilha do Maio 

 

 

  
Fig. 13 – Arruamentos no bairro de Nhu Dam 

(Cidade do Porto Inglês) 

 

   

 
 

                                                                                                                                                                                                              

Formações Ministradas  

 

 

 

 
Fig. 14- Técnicos da CMM participam na formação do IGAE   Fig. 15- Bombeiros Voluntários recebem formação em   

                                                                                                                                      Primeiros Socorros 
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           Fig. 16 – Oficina de Empregabilidade no CFPM          Fig. 17 –Abertura de cursos de formação em Atendimento  

                                                                                                                               e Receção e Auxiliar Administrativo                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

         

 

Outras ações desenvolvidas em 2017 

 
 

  
Fig. 18 – Encontro de trabalho na ilha com o Senhor                           Fig. 19– Participação no 4ºFórum Mundial  

Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva                                                     de Desenvolvimento Local                                    
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 Fig. 20 – Desfile Carnavalesco na Avenida Amílcar                        Fig. 21 – IIIª Edição do Festival Sete Sóis Sete Luas                      

                      Cabral                                                                                                 na Ilha do Maio                                                                                          
 

   
Fig. 22– Feira de Cinzas                                                                Fig. 23 – Participação no AME 2017 

 

 
                                                              Fig. 24. Vereadora de Saúde numa das visitas  

de trabalho às Unidades Sanitárias de Base 
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   Fig. 25 – Assinatura do Protocolo com ARFM para o                   Fig. 26 – Comemorações do 42ºAniversário da 

                  funcionamento da época desportiva                                                       Independência Nacional 

 

                                                                                      

 

  
Fig. 27– Assinatura do Acordo de Geminação com o                    Fig. 28– Assinatura do Acordo de Geminação com o 

Município de Proença-a-Nova (Portugal)                                               Município de Santa Cruz (Ilha de Santiago) 
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  Fig. 29– Apresentação Pública do Projeto de                                  Fig. 30– Encontro de trabalho com a Senhora      

Requalificação Urbana da Vila da Calheta                                 Embaixadora da União Europeia, Dra. Sofia de Sousa 

 

 

 

 

   
Fig. 31 – Campanha de limpeza nas Praias (na imagem,                Fig. 32 – Ação dos Bombeiros no centro da Cidade 

Praia Real), em parceria com a Delegação do MAA                                                 do Porto Inglês                                        

e a FMB 
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Fig. 33 – Entrega de Camião e Ambulância ao Posto                   Fig. 34 – Entrega Final das Obras do Projeto Wash 

de Saúde de Pedro Vaz   

                                                                                                 
 

 

 
 

 

  
Fig. 35 – Sessão da iniciativa cultural Combersa               Fig. 36– Fachada do Paços do Concelho com as luzes 

na Boca Tarde                                                                                                              de Natal 
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