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1.  INTRODUÇÃO 

 

O segundo Plano de Atividades do mandato assimilou a ambição e a visão da 

Autarquia em promover um desenvolvimento harmonioso e inclusivo da ilha do 

Maio. 

Não obstante os constrangimentos impostos pela conjuntura socioeconómica, 

agravada pelo mau ano agrícola, foi possível uma gigantesca conjugação de 

esforços entre a Autarquia e todos os seus parceiros locais, nacionais e 

internacionais, que conduziu à materialização de grande parte das atividades 

propostas pelo Plano. De destacar a forte cooperação com o Governo Central, 

em cumprimento do princípio da subsidiariedade, contribuindo decisivamente 

para o processo de desenvolvimento da ilha. 

Assim, no rol das grandes realizações podemos destacar a intensificação da 

requalificação urbana e ambiental em alguns povoados, o reforço da 

programação cultural, a implementação do Cadastro Predial e do Cadastro 

Social Único, a melhoria da situação laboral dos trabalhadores, o incentivo ao 

empreendedorismo, a renovação da frota do transporte escolar e a melhoria 

substancial na produção da água. 

E foi essa grande rede de parceria criada que possibilitou mais que a 

materialização do Plano, o acelerar do próprio processo de desenvolvimento da 

ilha.  

http://www.municipiodomaio.cv-/
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Por conseguinte, fica aqui o nosso profundo agradecimento a todos os que de 

uma forma ou outra contribuíram para a sua execução, designadamente os 

colaboradores internos (funcionários), o Governo Central, as instituições públicas, 

as empresas, as associações, as ONG´s, Câmaras geminadas e amigas, 

entidades da cooperação internacional, a diáspora maiense, os eleitos locais e 

nacionais e a própria população local.  

 

Paços do Concelho do Maio, aos 20 de Fevereiro de 2019 

 

O Presidente da Câmara 

 

____________________________ 

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

 

2.1. OBRAS MUNICIPAIS 

 

A forte aposta desta Autarquia nos trabalhos de requalificação urbana e 

ambiental vem transformando a ilha tanto no seu aspeto urbanístico como 

também tem gerado centenas de postos de trabalho, além de conferir maior 

atratividade turística aos povoados já contemplados. 

 

A estratégia aponta para uma atuação que engloba intervenções transversais 

a diferentes setores em cada povoado, obedecendo sempre a uma lógica 

sequencial, ou seja, a Autarquia tem procurado desenvolver as suas ações de 

requalificação urbana e ambiental, em conjugação com intervenções nas 

habitações de pessoas economicamente desfavorecidas e as atividades 

geradoras de rendimento, indo de povoado em povoado. 

 

Por outro lado, as ações que vem sendo executadas no âmbito dos projetos de 

dinamização e requalificação turística da ilha do Maio e de turismo solidário e 

comunitário estão a contribuir decisivamente para o progresso desta ilha. 

 

Seguem-se em baixo as obras municipais executadas em 2018:  

 Conclusão das obras de requalificação urbana e ambiental da localidade 

de Morrinho; 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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 Conclusão das obras de requalificação urbana e ambiental da zona de 

Banda Riba, na Vila do Barreiro; 

 Conclusão da primeira fase das obras de requalificação urbana e 

ambiental da zona de Lém-Varela, na Vila do Barreiro, incluindo a 

instalação de um fitness parque e um parque infantil; 

  Instalação de dois parques infantis na Cidade do Porto Inglês; 

 Conclusão das obras de requalificação do Largo da Cruz Vermelha;  

 Calcetamentos da estrada e dos passeios que dão acesso à Escola 

Secundária local; 

  Instalação de um fitness parque na Localidade da Figueira; 

 Início da primeira fase da requalificação urbana e ambiental da Vila da 

Calheta; 

 Conclusão da primeira fase das obras de requalificação urbana e 

ambiental da Zona Shell, na Cidade do Porto Inglês; 

 Início da requalificação urbana e ambiental da ribeira da Vila da 

Calheta;’ 

 Construção de um dique de gabião na ribeira da Calheta; 

 Início das obras de requalificação da ribeira da Fontona, na Cidade do 

Porto Inglês; 

 Continuação das obras do projeto de dinamização e requalificação 

turística da Ilha do Maio, com pintura das fachadas de moradias nas zonas 

de Montinho de Lume, Ondas de Mar, Casa de Carvalho e Fontona 

(Cidade do Porto Inglês); 

 Continuação das obras de conclusão do Estádio Municipal. 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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2.2. URBANISMO 

 

A implementação do Cadastro Predial na ilha trouxe ganhos consideráveis ao 

nível da clarificação dos direitos de propriedade e da segurança jurídica nas 

transações. Nesse cenário, ao longo do ano transato foi possível a 

emissão/atualização dos instrumentos que conferem posse de propriedade aos 

munícipes e não só, em vários povoados. 

 

2.3. HABITAÇÃO SOCIAL 

 

A Autarquia identificou o acesso à habitação condigna e a melhoria das 

condições de habitabilidade como duas das necessidades mais sentidas pela 

população local. 

 

Com base nessa perceção e movida pela sensibilidade de apoiar as famílias 

mais vulneráveis no cumprimento do desiderato de viver com maior dignidade, 

engendramos ações, em estreita articulação com os nossos parceiros, ao nível 

da autoconstrução e reabilitação de moradias. 

 

Noutro quadrante, as intervenções no setor, no âmbito dos projetos da 

cooperação descentralizada, com enfoque nos parceiros externos, têm como 

propósito o fomento do turismo de habitação, favorecendo a inserção dos 

pequenos operadores na economia local.  

http://www.municipiodomaio.cv-/
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Nesse cenário, concretizamos as seguintes ações em 2018: 

 Apoio à autoconstrução e reabilitação de moradias na Calheta, Figueira 

e Ribeira Dom João, sendo nesta localidade em parceria com a 

Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio 

(SDTIBM);  

 Apoio na construção de instalações sanitárias na Cidade do Porto Inglês; 

 Autoconstrução e reabilitação de moradias em Morrinho, Cascabulho e 

Calheta, no âmbito do projeto do turismo solidário e comunitário; 

 Pintura de fachadas de moradias na Cidade do Porto Inglês, no âmbito do 

projeto de dinamização e requalificação turística da ilha do Maio. 

 

2.4. CULTURA 

 

As realizações de âmbito cultural, em 2018, deram continuidade à politica de 

organização e promoção de um alargado leque de atividades ou eventos 

conducentes, não só ao cumprimento das atribuições da Câmara no domínio 

da Cultura, como a defesa de valores históricos nacionais e preservação, 

valorização e promoção da identidade cultural local, mas também ao reforço 

da implementação de uma dinâmica e ambiente culturais que estimule todos 

os agentes culturais, nossos parceiros locais, nacionais e internacionais e todos 

os fazedores individuais de cultura a empreender e a materializar uma forte 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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agenda cultural na ilha, pois acreditamos que a dinamização da agenda de 

eventos culturais dependerá substancialmente da criação de um “ecossistema  

cultural” que estimule a atividade dos agentes e sua interação. Foi com esta 

filosofia de ação que promovemos: 

 Comemoração das efemérides nacionais e de caráter universal, com 

relevância na nossa matriz histórico-cultural, com atividades alusivas, por 

exemplo, às datas de solenidade nacional, como 13 de janeiro e 5 de 

julho, ou a organização das atividades comemorativas centrais do Dia da 

Europa, em parceria com a Delegação da União Europeia em Cabo 

Verde; 

 Realização e documentação do Programa “Combersa na Boca Tarde” – 

Sessões de 2018; 

 Estabelecimento de parceria entre a Câmara Municipal, Fundação Maio 

Biodiversidade, Instituto Marquês de Valle-Flôr e ECOVISÃO para a 

realização do concurso Prémio Djarmai Villa-Bella, para premiar o esforço 

das comunidades no embelezamento e dinamização de agendas 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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culturais próprias, visando a promoção turístico-cultural das suas 

localidades; 

 Comemorações de Março – Mês do Teatro e da Poesia; 

 Promoção das comemorações das festas de Santa Cruz;  

 Atividades recreativas e culturais descentralizadas, no âmbito do 

Programa da Juventude – Verão 2018; 

 Realização das Festas do Município, com destaque para o concurso de 

vozes “Vôz di Djarmai 2018”, I.ª Ed. do ”Cordas ao Sul” e “Festival de 

Bixirotcha 2018”; 

 Comemoração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades; 

 Realização do XXVI Festival SSSL – Porto Inglês 2018; 

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

Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas com sessões de música ao vivo, 

sessões de teatro e poesia, promoção da gastronomia local, exposições 

regulares, ensino artístico, workshops e residências artísticas. 

 Comemorações de Dezembro: 

 Comemoração do Dia Nacional da Morna com Concerto de 

Apresentação da Orquestra Clássica do Centro; 

 Embelezamento de Natal; 

 Cantata de Natal. 

 

Outros dois importantes pilares de orientação da política cultural da autarquia 

em 2018 foram o património material e imaterial da ilha (seu resgate, valorização, 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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divulgação e preservação) e a promoção de centros de acesso e fruição da 

cultura. Foi com tal intuito que promovemos: 

 

 Prospeção arqueológica da zona Santana e Penoso e restauro das 

Capelas do Morrinho e do Penoso, em parceria com o Instituto do 

Património Cultural (IPC) – Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas 

(MCIC); 

 Reforço do investimento no resgate da Tabanca do Maio, através da 

realização de inventários sobre os seus rituais, promoção da organização 

dos agentes da Tabanca e financiamento da aquisição de materiais e 

indumentária, em parceria com o IPC – MCIC; 

 Incentivo à pesquisa, recolha e resgate de tradições orais e investigação 

sobre a história local; 

 Apoio institucional aos juízes das festas populares e de romaria e às 

associações comunitárias envolvidas nas festividades, além da sua 

documentação, no âmbito das sessões do programa “Combersa na Boca 

Tarde”, assim como organização e promoção de atividades, 

enquadradas nas mesmas; 

 Conclusão do edifício do Centro Interpretativo do Sal e adjudicação da 

proposta de definição da sua imagem e do conteúdo expositivo;  

 Reformulação do projeto inicial de criação do Arquivo Municipal, em 

parceria com o Arquivo Nacional de Cabo Verde, em função de uma 

nova estratégia de criação de arquivos municipais adotada pelo novo 

Conservador, que consistirá, primeiramente, na criação de uma rede 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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municipal, integrando várias instituições e sob a coordenação das 

câmaras municipais, cuja experiência piloto será implementada no Maio; 

 Apoio à institucionalização da “Casa da Tabanca”; 

 Investimentos no aumento do acervo de títulos da Biblioteca Municipal, na 

formação da bibliotecária municipal, e estabelecimento de parceria com 

a Biblioteca Nacional na implementação da mediateca e criação 

conjunta de programas de incentivo à leitura. 

 

A nossa política cultural manteve a aposta no artesanato local, designadamente 

através das seguintes ações: 

 

 Promoção da criação da Associação do Coletivo de Artesãos do Maio”;  

 Incentivos à produção, através do apoio com kits de materiais e matéria-

prima, além de formações diversas; 

 Divulgação nacional e internacional do artesanato local, através 

Organização de exposições, por ocasião das festas populares, e de 

incentivos à participação em feiras de artesanato (com destaque para o 

AME 2018); 

 Promoção da revitalização da Oficina Cerâmica do Morro com apoio 

direto à única ceramista no ativo, com formação e material para 

produção, além de todo um processo em curso de criação de condições 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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para ensino do artesanato no Centro de Cerâmica do Morro, através do 

Programa BA-Cultura; 

 Apoio na gestão do Centro de Artesanato da Calheta e da Oficina 

Cerâmica do Morro, pelo Pelouro da Cultura e Coordenação do Gabinete 

de Desenvolvimento Local. 

 

 

2.5. JUVENTUDE 
 

 

A criação das Comissões Locais para a Juventude, para apoiar a execução de 

um programa de ação para a juventude, foi crucial para a materialização de 

um conjunto de ações que visaram a formação cívica dos jovens, a promoção 

do desporto e ocupação saudável dos tempos livres e empreendedorismo 

juvenil, entre outras temáticas integradas no Programa da Juventude – Verão 

2018, com incidência em todo o período de férias de verão, com destaque para: 

 

 Reforço dos programas de sensibilização contra o consumo de drogas 

legais e ilegais em idade juvenil e promoção de hábitos e estilos de vida 

saudáveis;  

 Formação para a educação sexual; 

 Apoio às iniciativas de empreendedorismo jovem, em parceria com o 

Centro de Formação Profissional, o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) e a PROEMPRESA;  

 Promoção de Intercâmbios entre centros juvenis, realização de atividades 

desportivas, culturais e recreativas no âmbito do Programa da Juventude 

– Verão 2018. 
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Foi dada atenção especial ao reforço do equipamento dos centros juvenis com 

os seguintes investimentos: 

 Entrega de 3 mesas de ping-pong e respetivos kits de raquetes e bolas, à 

Casa da Juventude e a 2 centros juvenis;  

 Disponibilização de um kit de transmissão televisiva (1 parabólica, 1 box e 

1 TV plasma) aos jovens de Pedro Vaz;  

 Criação de minibiblioteca no Centro Multimédia das Figueiras;  

 Reforço do conjunto de materiais desportivos da Casa da Juventude. 

 

2.6. DESPORTO 
 

As concretizações, a nível das atribuições da autarquia no domínio do desporto, 

tiveram como áreas prioritárias, as seguintes: 

 Infraestruturas desportivas: continuação das obras de conclusão do 

Estádio Municipal e manutenção e equipamento de infraestruturas 

desportivas. 

 Iniciação desportiva:  

 Apoio a clubes e escolas de futebol com materiais desportivos e 

capacitação técnica de monitores;  

 Promoção, organização e apoio à organização de competições 

para camadas de formação. 

 Empoderamento das agentes e organizações desportivas, massificação 

e diversificação da prática desportiva: 

http://www.municipiodomaio.cv-/
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 Promoção da formalização de associações regionais das diversas 

modalidades;  

 Celebração de protocolos de cedência da gestão/utilização de 

infraestruturas desportivas com associações e agentes desportivos; 

 Promoção do campeonato de futsal para veteranos; 

 Promoção da “Volta ao Maio em Bicicleta”;  

 Incentivo à organização de competições desportivas, enquadradas 

nas festas populares; 

 Realização, por ocasião das festas do município e Programa da 

Juventude – Verão 2018, de programa descentralizado de 

competições com diversificação de modalidades, com especial 

destaque para as modalidades de praia.  

 

 

2.7. ECONOMIA 

 

O ano de 2018 ficou marcado pela conclusão do masterplan para o setor 

agropecuário da ilha do Maio que deu origem ao Plano Estratégico 

Agrosilvopastoril da ilha, sob coordenação do Instituto Nacional de Investigação 

e Desenvolvimento Agrícola (INIDA), fruto também do contributo da autarquia 

local, com implementação iniciada ainda no referido ano. Trata-se de um 

documento de extrema importância para a economia local, mais 

concretamente para o setor primário, mas também com importante efeito 

multiplicador sobre os demais setores, definindo ações e metas de curto prazo 

(como por exemplo a mitigação do mau ano agrícola), além de medidas 
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estruturantes de médio e longo prazos. Ainda no setor primário, realizaram-se as 

seguintes ações:  

 Promoção, apoio e definição de um novo modelo de gestão da Unidade 

de Produção de Queijo da Ribeira Dom João; 

 Organização da atividade produtiva de carvão, através do apoio à 

delegação do MAA no ordenamento territorial das unidades de produção 

de carvão e devido licenciamento comercial; 

 Fomento de projetos de produção agrícola em regime de regadio, em 

parceria com a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, no 

âmbito do PEMSMAA 2018; 

 Conversão da Ex-SCAPA em Centro de Produção e Comercialização de 

Gelo Piscatório e Alimentar; 

 Promoção nacional dos produtos agropecuários da ilha.  

 

Como medidas para potenciar as indústrias extrativas da ilha, implementamos:  

 Capacitação de dirigentes e trabalhadores, melhoramento das 

instalações e promoção nacional e internacional dos produtos da 

Cooperativa do Sal; 

 Promoção nacional das pedras ornamentais do Maio; 

 Produção artesanal e exploração comercial de cal. 

 

 

A nível do comércio, a organização do setor, de forma condizente com as 

melhores práticas e legislação em vigor e com os objetivos do projeto de 

requalificação urbana e turística da ilha, assim como o fomento da atividade 

http://www.municipiodomaio.cv-/


                            RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2018                                                  
 

 

   16 

 

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 

 

comercial, em prol de aumento de rendimento dos microempresários, 

materializou-se através das seguintes medidas: 

 

 Sensibilização dos comerciantes para o cumprimento da legislação 

comercial e regras conexas inscritas no Código de Posturas Municipal; 

 Sensibilização da população relativamente às normas obrigatórias a 

cumprir pelos comerciantes, na sua relação com o cliente; 

 Investimentos no reforço da fiscalização (em parceria com entidades 

fiscalizadoras nacionais); 

 Licenciamento da comercialização do peixe; 

 Realização de “Feira de Cinzas” e “Feira Agropecuária”, em parceria com 

a Delegação do MAA; 

 

Como forma de empoderar os nossos operadores económicos, promovemos:   

 Criação da Associação do Turismo do Maio, em articulação com a 

Câmara de Turismo de Cabo Verde; 

 Promoção da formação a pequenos empresários em literacia financeira, 

técnicas de elaboração de projetos e acesso a financiamento; 

 Continuidade de ações de sensibilização para a certificação da 

qualidade. 

 

2.8. PROMOÇÃO SOCIAL  

 

O desenvolvimento de ações em prol das camadas mais vulneráveis, 

nomeadamente idosos, crianças, mães solteiras, bem como doentes crónicos, 

mostra claramente o rosto humano desta Autarquia. 
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A implementação do Cadastro Social Único (CSU) na ilha, em parceria com o 

Ministério da Família e Inclusão Social (MFIS), veio a confirmar a grande 

priorização que damos às questões sociais. A atualização dos dados e o 

cadastramento de mais pessoas, em 2018, serviram de base para a atribuição 

do Rendimento Social de Inclusão (RSI). 

 

Eis as ações concretizadas: 

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

MFIS; 

 Subsidiação das famílias menos favorecidas; 

 Apoio aos idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, 

promovendo a sua integração social; 

 Assistência social a pessoas portadoras de doenças crônicas; 

 Socialização do regulamento de apoios e de acesso à pensão social, em 

parceria com o MFIS; 

 Instrução e encaminhamento de processos de acesso à pensão social 

junto do MFIS; 

 Apoio a iniciativas de realização do Natal solidário; 

 Implementação do Cadastro Social Único na ilha do Maio; 

 Realização de atividades com crianças, em parceria com outras 

entidades sedeadas na ilha; 

 Apoio na promoção de incentivos para proteção dos direitos da criança 

e do adolescente, em parceria com o Instituto Cabo-verdiano da Criança 

e do Adolescente (ICCA); 
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 Restruturação do Núcleo Concelhio de Prevenção ao Uso do Álcool e 

outras Drogas (NCPAD); 

 Realização de atividades no âmbito da atuação do NCPAD; 

 Continuação da implementação na ilha do Rendimento Social de 

Inclusão. 

 

 

2.9. SAÚDE  

 

A atuação autárquica nesse setor se desenvolve, essencialmente em 

cooperação com os nossos parceiros locais, nacionais e internacionais.  

 

Deste modo, reforçámos as ações no domínio da promoção da saúde pública 

e da assistência médica e medicamentosa às camadas mais desfavorecidas.   

 

As ações a implementadas foram: 

 Realização de atividades para melhoria de saúde dos idosos, em parceria 

com a Delegacia de Saúde Local; 

 Vistorias em estabelecimentos comerciais; 

 Apoio em medicamentos, consultas de especialidade e exames 

complementares, a pessoas economicamente mais 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), 

futura Empresa Municipal de Água e Saneamento, no controlo da 

qualidade de água de consumo no concelho; 
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 Colaboração na realização de Feiras de Saúde em vários povoados do 

Concelho; 

 Mobilização de assistência médica nacional e internacional para crianças 

e idosos, em parceria com a Delegacia de Saúde local e ONG´s. 

 

2.10. EDUCAÇÃO 

  

Podemos destacar como ações mais importantes no setor, o reforço da frota de 

autocarros para o transporte escolar, os incentivos dados ao Ensino Privado e a 

melhoria das condições das monitoras do Ensino Pré-Escolar. 

 

 Em baixo enumeramos as ações executadas no setor da educação:  

 Aquisição de dois novos autocarros e sua afetação ao serviço do 

transporte escolar; 

 Atribuição de subsídios a 63 (sessenta e três) alunos carenciados para 

aquisição de passes escolares; 

 Início de reparação de escolas degradadas no concelho, em parceria 

com a Delegação do Ministério da Educação; 

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

 Apoio, com transporte, aos alunos do ensino privado; 

 Atribuição de kits escolares às crianças carenciadas no concelho; 

 Pagamento parcelar das dívidas para com as Universidades;  

 Aumento do subsídio às Orientadoras do Pré-Escolar. 
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2.11. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Em 2018 enfatizámos a aposta nos cursos de formação de curta duração e 

adequadas ao mercado do trabalho, em parceria com o IEFP e a SDTIBM. 

 

Por outro lado, assinámos um protocolo de cooperação com o Centro de 

Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), permitindo, assim, que 

jovens maienses possam fazer formação profissional na Cidade da Praia, em 

áreas com forte empregabilidade e para as quais ainda não possuímos 

condições internas para as incorporar no leque de formações ministradas pelo 

Centro local. 

 

Apresentamos as ações executadas em 2018: 

 Renovação do alvará de acreditação do Centro, procurando incluir 

formações de níveis IV e V; 

 Criação de programas de incentivos ao autoemprego, após formações. 

 Realização de cursos de formação em Culinária Básica, Venda no Local 

ou Ambulante, Confeção e Cobertura de Bolos, Receção e Atendimento 

ao Público, em parceria com o IEFP; 

 Realização de cursos de formação em Gestão de Pequenos Negócios 

Higiene e em Segurança Alimentar, em parceria com a Delegação local 

do Ministério da Agricultura e do Ambiente; 

 Assinatura do protocolo de cooperação com o CERMI. 

 

http://www.municipiodomaio.cv-/


                            RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2018                                                  
 

 

   21 

 

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 

 

 

2.12. EMPREENDEDORISMO 
 

O forte engajamento na realização da primeira edição do Start up weekend na 

ilha e a assinatura de um importante protocolo de cooperação com a 

Proempresa foram ações de maior peso no ano a que se reporta este relatório. 

 

Assim em 2018, fomentámos o empreendedorismo na ilha, através das seguintes 

ações: 

 Assinatura do protocolo de cooperação com a PROEMPRESA;  

 Apoio na realização do Startup weekend na ilha do Maio; 

 Apoio a pequenas atividades geradoras de rendimento; 

 Capacitação de jovens para planear os seus negócios; 

 Apoio com Kits de empreendedor a 6 beneficiários, em parceria com o 

IEFP e CEFPP. 

 

2.13. EQUIDADE DO GÉNERO 

 

A Autarquia tem procurado zelar pela promoção da igualdade e equidade de 

género no seio da comunidade maiense. 

 

Ações de incentivo à criação de atividades geradoras de rendimento e a 

inclusão de um grande número de mulheres nos cursos de formação profissional  

são evidências claras dessa aposta na valorização da mulher maiense. 
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Outrossim, trabalhámos em parceria com outras instituições vocacionadas para 

essa temática, sempre numa perspetiva de promover ações que inserem as 

mulheres no processo de desenvolvimento local. 

 

Neste contexto, promovemos a: 

 Criação de incentivos (formação para o autoemprego, apoios nas 

atividades geradoras de rendimento, entre outros) para inserção das 

mulheres no mercado laboral; 

 Apoio a iniciativas de combate à Violência com Base no Género (VBG), 

em parceria com o Instituto Cabo-verdiano da Igualdade e Equidade do 

Género (ICIEG), a Morabi e a Polícia Nacional; 

 Realização de atividades alusivas ao Dia da Mulher; 

 Estreitamento de relações com instituições ligadas à promoção da 

igualdade e equidade do género. 

 

 

2.14. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Os recursos humanos constituem a componente mais importante em todo o 

puzzle da atuação autárquica.  

 

Da sua prestação depende o sucesso ou insucesso de qualquer instituição, daí 

a necessidade de melhorar continuamente as suas condições laborais, por 

forma a valorizá-los e motivá-los para o desempenho das suas funções. 

 

Em 2018, foi possível a concretização das seguintes ações: 
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 Capacitação dos funcionários com formações contínuas; 

 Melhoria na organização interna dos serviços, permitindo maior 

articulação entre eles; 

 Melhoria da situação laboral, ao nível da atualização salarial, 

segurança social, horário de trabalho, entre outros, do pessoal de 

limpeza urbana (varredeiras), condutores, monitoras do Pré-Escolar e 

dos trabalhadores dos SAAS;  

 Reforço do quadro de pessoal com a contratação de mais técnicos 

para diferentes áreas; 

 Aceleração do processo de implementação do balcão único de 

atendimento. 

 

2.15. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

Em 2018, a Autarquia deu ênfase ao contacto direto com a população local, 

através de encontros realizados por toda a ilha, procurando conhecer as 

necessidades atuais e os anseios dos munícipes e promover o seu envolvimento 

na identificação de soluções. 

 

Por outro lado, a comunicação interna visando criar a coesão entre o executivo 

e os colaboradores e a comunicação externa com o propósito de divulgar as 

ações, iniciativas junto do público-alvo externo também concentraram todas as 

nossas energias. 

 

Elencamos as ações desenvolvidas nas áreas de informação e comunicação:  
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 Continuação da divulgação das atividades, ações e iniciativas da 

autarquia, quer internamente (dentro das suas instalações e nas 

comunidades da ilha) ou externamente (país, diáspora, mundo), através 

da imprensa escrita e audiovisual; 

 Melhoria na gestão permanente das redes sociais e do site da Câmara 

Municipal; 

 Promoção de uma melhoria contínua da comunicação interna da 

autarquia; 

 Apoio à Rádio Comunitária Voz di Djarmai (RCVD); 

 Aperfeiçoamento da interação com a população local, através de 

realização de encontros comunitários, audiências descentralizadas e de 

visitas a comunidades. 

 

 

2.16. RELAÇÕES EXTERIORES E COOPERAÇÃO 

 

O processo de desenvolvimento autárquico exige uma enorme conjugação de 

esforços e parcerias em todo o seu campo de atuação. 

 

Partindo desse pressuposto, torna-se imperioso que, para a materialização das 

suas atividades em todos os seus setores, a Autarquia procure sempre envolver 

os seus parceiros locais, nacionais e internacionais. Nesse particular, o 

estreitamento das relações com o atual Governo Central e os nossos parceiros 

de cooperação externa possibilitaram ganhos importantes no ano transato. 

 

Resumidamente, seguem-se as ações materializadas no ano passado:   
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 Reforço da cooperação estratégica com o Governo Central em áreas 

cruciais no processo de desenvolvimento da ilha, nomeadamente o 

turismo, a agricultura, a pesca, a pecuária, a formação profissional e a 

cultura; 

 Estreitamento de relações de parceria com as Câmaras geminadas no 

país e no estrangeiro e outras instituições e agentes de cooperação 

descentralizada; 

 Identificação e criação de novas parcerias no panorama internacional. 

 

2.17. EMIGRAÇÃO 

 

A personalização e celeridade da prestação dos serviços camarários aos 

emigrantes tem demonstrado a preocupação que a Autarquia tem com essa 

classe. 

 

Além disso, o nosso empenho também passa pela sensibilização dos emigrantes 

no sentido de aproveitarem as oportunidades e facilidades de investimento que 

existem na ilha e, assim, darem o seu válido contributo ao processo de 

desenvolvimento local. 

 

Deste modo, as ações levadas a cabo pela autarquia em 2018 foram:  

 Promoção de tratamento privilegiado e apoio aos emigrantes no 

encaminhamento de processos junto à CMM; 

 Parceria ao nível da identificação e mobilização de apoios junto das 

Câmaras municipais geminadas ou ONG´s, ao nível da assistência técnica 
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multissetorial e de materiais e equipamentos nas diferentes áreas de 

atividade; 

 

2.18. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

No ano transato foram feitas importantes diligências para a operacionalização 

da Empresa Águas e Energia do Maio (AEM) que deverá acontecer já em 2019. 

 

O setor de água conheceu ganhos significativos nos últimos anos, principalmente 

ao nível da produção, passando a haver mais água e em melhor qualidade. No 

entanto, persistem alguns constrangimentos ao nível da distribuição e resposta 

às constantes avarias, factos relativamente aos quais temos focado toda a nossa 

atenção. 

 

De seguida, apresentamos as ações realizadas neste setor: 

 Implementação do projeto de reforço de abastecimento de água na 

Cidade do Porto Inglês, Vila da Calheta e na localidade de Morrinho; 

 Continuação do desenvolvimento da parceria com a SDTIBM para o 

reforço do abastecimento de água na Ilha do Maio; 

 Formação e sensibilização da população sobre o uso racional de água, 

através de uma recém-criada Rede de mudança de comportamentos em 

água, saneamento e higiene, em pareceria com a Agência Nacional de 

Água e Saneamento (ANAS).  
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2.19. SANEAMENTO  

 

Apesar de ainda existirem problemas com a circulação de animais na via 

pública, Maio é cada vez mais considerada uma ilha limpa e agradável para se 

viver.  

 

Temos procurado trabalhar sempre em parceria com outras instituições locais 

que intervêm no setor. 

 

As ações realizadas foram: 

 Capacitação e sensibilização da população sobre o saneamento do 

meio, através da Rede de mudança de comportamentos em água, 

saneamento e higiene, em pareceria com a ANAS;  

 Campanhas de limpeza em todo o concelho, em parceria com a mesma 

Rede; 

 Desenvolvimento de parceria com a Associação Bons Amigos para 

castração e registo de cães e gatos e sensibilização da população para 

os cuidados a ter na criação desses animais; 

 Reforço do combate à circulação de animais na via pública. 

 

2.20. AMBIENTE 
 

 

A prudência ecológica tem sido um preceito firmemente defendido por esta 

Autarquia.  
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Nessa perspetiva, os intensos trabalhos de requalificação urbana e ambiental, 

bem como ações desenvolvidas por entidades ou pessoas particulares têm sido 

fiscalizadas, na medida do possível, de forma a garantir a preservação do meio 

ambiente. 

Outras ações de valorização e preservação do meio ambiente, visando também 

a sua racional exploração económica, mereceram a nossa atenção. 

 

A seguir, elencamos as ações realizadas em matéria ambiental: 

 Combate à poluição sonora, de acordo com as normas existentes; 

 Desenvolvimento de ações de capacitação e sensibilização da 

população sobre o ambiente, em parceria com instituições locais, como 

a Delegação do Ministério do MAA, o Instituto Marítimo e Portuário(IMP), a 

Polícia Nacional, a Fundação Maio Biodiversidade (FMB), a SDTIBM e a 

RCVD;  

 Fiscalização da orla marítima, durante o período de desova das 

tartarugas, em parceria com a FMB e a Delegação do MAA; 

 Valorização ambiental das salinas do Porto Inglês, no âmbito do projeto 

de dinamização e requalificação turística da ilha do Maio; 

 Requalificação urbana de alguns povoados da ilha, com a criação e 

manutenção de mais espaços verdes.  

 

 

2.21. TRANSPORTES 
 

A sinalização dos pontos de maior interesse turístico da ilha e a melhoria de 

condições de circulação de pessoas e bens no espaço urbano constituíram 
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ações de maior relevo em 2018 e que contaram com um forte envolvimento dos 

nossos parceiros. 

Em baixo, elencamos as ações realizadas:  

 Continuação de reabilitação de estradas municipais; 

 Reforço de 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;   

 Criação de condições para travessia de peões (passadeiras e quebra-

molas); 

 Apoio no reforço da instalação de sinalização turística, em parceria com 

o Ministério do Turismo.  

 

    

2.22. PROTEÇÃO CIVIL 

  
 

O reforço da atuação junto da comunidade local tem sido uma grande aposta 

da Autarquia, em matéria de proteção civil, através da ação dos Bombeiros. 

  

A corporação dos Bombeiros está cada vez melhor apetrechada, em termos 

humanos e materiais, para acorrer com eficácia as demandas locais. 

 

Eis algumas ações desenvolvidas: 

 Formação em primeiros socorros e demostração nas escolas dos Pólos I, II 

e IV, na Cidade do Porto Inglês, Vilas da Calheta e do Barreiro, 
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respetivamente, para professores e alunos, em parceria com a Delegação 

do Ministério da Educação; 

 Formação em primeiros socorros e na área de proteção de tartarugas 

para técnicos e colaboradores da FMB;  

 Criação de parcerias externas (geminação) para assistência técnica e 

cedência de materiais e equipamentos; 

 Reforço de cooperação externa com a corporação de Bombeiros de 

Colmar-Berg (Luxemburgo), com a ministração de formações e 

demostrações de manuseamento do equipamento doado; 

 Colaboração em atividades desportivas durante o Programa da 

Juventude no Verão e no campeonato regional de futebol; 

  Continuação da fiscalização de praias, em parceria com o IMP; 

 Colaboração com a Delegacia de Saúde nas campanhas de combate a 

mosquitos.  

 

2.23. TURISMO 

 

A ilha começa a dar sinais evidentes de uma interessante dinâmica económica 

com a crescente procura por investidores e turistas explicado, em parte, pela 

aceleração, em 2018, do processo que deverá conduzir a reabilitação do atual 

porto. 

 

A própria agenda cultural da ilha cada vez mais recheada de atividades e 

eventos de peso, aliada a regularidade e previsibilidade das ligações marítimas 
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e aéreas e a requalificação urbana e ambiental dos povoados têm dado o seu 

contributo para o aumento da atratividade turística da ilha.  

 

Nessa perspetiva, continuamos a estimular, tanto o turismo balnear, como a 

exploração de outros mercados e outros segmentos como o turismo sénior ou de 

residência (mercado emissor europeu); turismo de habitação (mercado interno); 

ecoturismo e turismo cultural. 

 

De seguida apontamos algumas importantes ações desenvolvidas no setor 

turístico, em 2017: 

 Promoção de ações de formação de agentes turísticos e outros; 

 Participação em fóruns, conferências e feiras nacionais associadas ao 

turismo; 

 Valorização dos pontos de interesse turístico; 

 Coparceira na realização do Congresso Internacional sobre soluções 

naturais e ecológicas para problemas da Água e Agricultura (ECOVIDA) 

na Ilha do Maio. 

 

 

___________________________________, em _____ de __________________ de 2019 
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3.ANEXOS 
   

Fotos de algumas obras edificadas e ações desenvolvidas no ano 2018 

 

 

  
                  Fig. 1 –Arruamentos no Morrinho                                               Fig. 2- Arruamentos na Calheta   

                                                           

  

 

 

 

 

  
         Fig.3- Arruamentos em Banda Riba (Barreiro)                      Fig.4-Arruamentos em Lém-Varela (Barreiro) 
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Fig. 5- Arruamentos na zona Shell (Cidade do Porto Inglês)     Fig.6 -  Calcetamentos da estrada e passeios de acesso à  

                                              Escola Secundária local 

 

 

  
Fig.7- Arranque de obras na Ribeira da Calheta                    Fig. 8- Início de obras na Escola Primária de Figueira 

      

 

  
      Fig. 9- Requalificação do Largo da Cruz Vermelha            Fig. 10- Instalação de um fitness park na Vila do Barreiro 

http://www.municipiodomaio.cv-/


                            RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2018                                                  
 

 

   34 

 

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 

 

 

 

 

   
 Fig. 11- Instalação de um parque infantil no Largo      Fig.12 -Instalação de um parque infantil no Largo do  

 da Cruz Vermelha (Cidade do Porto Inglês)                  Forte de São José (Cidade do Porto Inglês) 

 

 

 

     
    Fig.13 -Instalação de um parque infantil na Vila do     Fig.14 -Instalação de um fitness parque na Figueira  

    Barreiro 
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Atividades do Programa de Juventude no Verão 
 

 

  
Fig. 15-Jogos de Praia (Praia de Baxona na Vila da Calheta)          Fig. 16-Jogos de Praia (Praia de Bichirotcha) 

 

 

 

 

Festas do Município  
 

 

  

 

 

 
      Fig. 17- Oferta de viatura da Cooperação Externa (1)          Fig. 18- Oferta de viatura da Cooperação Externa (2) 
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     Fig. 19 - Torneio com Escolas de Iniciação Desportiva                Fig. 20 - Festival animou o areal de Bichirotcha 

 

 

 

 

 

  
Fig. 21 - Lançamento de obras de requalificação na Ribeira     Fig. 22 - Presença do PR abrilhantou a Sessão Solene e as           

de Fontona (Cidade do Porto Inglês)                                            Festividades 
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 Fig. 23 – Evento Djarmaicriançadasab encantou as       Fig. 24- Primeira edição do evento Cordas ao Sul  

 crianças da ilha                                                                   foi um sucesso                                                                    

 

 

                 

 

Comemoração do Dia da Europa na Ilha do Maio 
 

 

  
          Fig. 25 – Atuações musicais marcaram o evento               Fig. 26- Exposição de artesanato no Largo do Forte de  

                                                                                                          S.José (1)                                                                                                                                                                                        
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Fig. 27- Exposição de artesanato no Largo do Forte de Fig. 28 – Presidente Miguel Rosa foi anfitrião do Ministro  

S.José (2)                                                                                         da Cultura e da Embaixadora da EU em Cabo Verde 

 

 

 

Outras ações desenvolvidas em 2018 

 
                                                                                                

  
Fig. 29 – IVª Edição do Festival Sete Sóis Sete Luas na Ilha      Fig. 30 – Cantata de Natal na Escadaria da Praça Central 

do Maio                                                                                                           
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Fig. 31 - Dia Nacional da Cultura assinalado na Ilha do           Fig. 32 – Dia da Morna assinalado com atuação da  

Maio                                                                                                Orquestra Clássica do Centro 

                                                      

  
 Fig. 33 - Entrega de kits aos artesãos na Vila da Calheta         Fig. 34 - Participação da CMM no AME 2018 

 

 

  
Fig.35 – Desfiles carnavalescos na Avenida Amílcar                                             Fig. 36 – Feira de Cinzas 

Cabral (Cidade do Porto Inflês) 
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Fig. 37 -Assinatura de protocolo de cooperação              Fig. 38- Assinatura de protocolo de cooperação com     

com o CERMI                          a Proempresa                                                                        
 

 

  
Fig. 39 – Assinatura de protocolo com ARFM para o               Fig. 40- Ato de transferência das habitações da Classe A       
funcionamento da época desportiva                                            “Casa para Todos” 
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                                                   Fig. 41- Assinatura de protocolo com a Associação 7Sóis  

                                                   7 Luas para gestão do Centrum 

 

  
Fig. 42- Aquisição de dois novos autocarros para        Fig. 43- Ilustração de um encontro com comunidade   

transporte escolar                 local    

                                                                     

  
Fig. 44-Bombeiros ministraram formação aos colaboradores Fig. 45- Ação de sensibilização dos Bombeiros na Escola         

da FMB                                                                                 do Pólo 2 na Vila da Calheta                                                                      

http://www.municipiodomaio.cv-/


                            RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2018                                                  
 

 

   42 

 

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 

 

 

   

  
Fig. 46- Pescadores receberam formação em matéria de             Fig. 47 –Formações ministradas no Centro de Formação 

primeiros socorros                                                                        local (Venda no Local ou Ambulante, Gestão de Pequenos   
                                                                                                            Negócios, Confeção e cobertura de bolo, entre outros) 

 

 

 

 

  
          Fig. 48- Carpinteiros receberam formação             Fig. 49- Camião ofertado pela Associação Lux Maio de  

       Luxemburgo 
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