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CIDADE CAPITAL
PORTO INGLÊS

CABOVERDIANA
DA JUVENTUDE

A 17 de fevereiro de 2022, a cidade do Porto Inglês, na ilha do Maio, foi 
apre-sentada oficialmente como a Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 
(CCCJ) 2022. A cerimónia de apresentação pública foi presidida pelo Ministro Ad-
junto do PM para Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro.

Trata-se de uma iniciativa do Governo, sob a coordenação do Instituto do 
Desporto e da Juventude e a parceria de execução do Escritório Conjunto do 
PNUD, UNICEF e UNFPA, com o objetivo de promover a cultura, paz, tolerância 
e cidadania ativa, através do fomento ao intercâmbio e mobilidade juvenis, 
do conhecimento da cultura e da criação de espaços seguros para debates 
entre jovens e dos jovens com as diferentes instituições da sociedade.

A implementação da Cidade Capital da Juventude em Cabo Verde tem como 
objetivo, também, projetar, a nível nacional e internacional, cidades que se dis-
tinguem pela apresentação de projetos direcionados à juventude. Esta 
nomeação é atribuída pelo Governo à uma cidade, por um período de 
um ano, durante o qual acolherá todas as atividades ou iniciativas 
nacionais ligadas ao setor da Juventude, com o objetivo de conectar 
os jovens às oportunidades do país e do mundo.

Assim, durante o ano de 2022, a cidade acolheu um conjunto de atividades 
de cariz cultural, social, político e económico, ligado à área da juven-
tude, envolvendo vários jovens da ilha do Maio.

Acompanhe a newsletter com todas as atividades realizadas.



No passado dia 17 de Fevereiro, realizou-se um workshop sobre Voluntariado 
Juvenil, desti-nado aos alunos do 11º e 12º anos do Liceu Horace Silver, com o 
objetivo de mobilizar jovens para o clube de voluntários CCCJ 2022.

O referido workshop contou com a presença da administradora do IDJ para área 
da juventude, Ivanilda Reis, da gestora do portfólio da Juventude da Joint Office, 
Adelaide Ribeiro e da analista do Programa para Juventude do Joint Office, Zélia 
Rodrigues.

WORKSHOP SOBRE VOLUNTARIADO

17 FEVEREIRO
2022

25

MAIO
2022

LANÇAMENTO DO PROGRAMA ACCELER8
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE IDEIAS E NEGÓCIOS

O salão nobre Isaac Pinheiro acolheu, no passado dia 25 de 
maio,  o lançamento do Programa Acceler8 - Programa de 
Aceleração de Ideias e Negócios.

A iniciativa teve como objetivo oferecer aos jovens 
empreendedores ferramentas e condições necessárias para 
impulsionamento e transformações de suas ideias em 
negócios de impacto social.

Nesse sentido, várias ações foram realizadas durante o 
programa, tais como, formações, workshops de capacitação e 
desenvolvimento de competências empreendedoras e 
modelos de negócio, acesso a espaço de coworking, sessões de 
mentoria, eventos de networking, entre outros.

O evento foi ministrado pelo próprio líder do pilar, Samir 
Silva, com a colaboração do Eleutério Cardoso.



TORNEIO DE FUTEBOL 
“MAIS VITÓRIA” “MAIS GOLO” - CCCJ 2022

Nos dias 4 e 5 de junho, decorreu no 
Estádio Municipal Dau d sigunda, o 
torneio "Mais Vitória" "Mais Golo", onde 
foram inscritas 8 equipas na fase elimi-
natória.

O torneio enquadra-se dentro do 
pilar, “Desporto e Promoção de Estilo 
de Vida Saudável”.

4-5JUNHO
2022

MEXIMEXÊ NO POLIVALENTE 
MUNICIPAL DA ILHA DO MAIO

Realizou-se no dia 9 de junho, no 
Polivalente Municipal da ilha do 
Maio, o programa MexiMexê, um 
programa que tem o objetivo de 
estimular a prática de atividade física 
e promover hábitos saudáveis em 
Cabo Verde.

A atividade enquadra-se no pilar 
"Desporto e Promoção de Estilo de 
Vida Saudável".

JUNHO
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FORMAÇÃO EM GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – CCCJ 2022

Nos dias 23 e 24 de junho, o salão nobre da 
Assembleia Municipal da ilha do Maio, acolheu 
a “Formação em Gestão e Organização de 
Eventos”.

O curso proporcionou conhecimentos nas 
várias áreas que envolvem a organização de 
eventos e suas diversas fases e capacitou os 
formandos para os processos e formas 
de organização e gestão de eventos, 
incluindo a etapa de planejamento.

Esta formação foi ministrada pelo Professor 
Universitário Salif Silva, dirigido aos 
membros da comissão CCCJ22.

JUNHO
2022

23

JUNHO
202225

Na 2ª edição do Aceeler8, o foco foi 
oferecer assistência técnica e mentoria 
para projetos pessoais e ideias de negócios.

É de realçar que a 2ª edição do Programa 
Acceler8 enquadra-se dentro do pilar 
“Atitude Empreendedora". 

2ª EDIÇÃO DO" ACCELER8"
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE IDEIAS ENEGÓCIOS.



DJARMAI SEM PLÁSTICO
CCCJ 2022

JULHO
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17 DEZEMBRO
2022

ARTE EM CABEDAL

21-24
JULHO
2022

A cidade do Porto Inglês, na ilha do 
Maio, recebeu de 21 a 24 de julho, a 
formação Oficina Arte em Cabedal.

A formação enquadra-se  no pilar 
"Inovação, Criatividade e Cultura" e foi 
ministrada pelo orientador Beto Diogo.

“Djarmai Sem Plástico” é uma ação de sensibilização que visa sensibilizar a população 
da sobre as consequências ambientais do uso do plástico e da importância de preser-
var o ambiente.

A ação teve como objetivo alertar o público, particularmente os jovens na mudança de 
comportamento, conscientizando-os em adotar atitudes mais responsáveis e encon-
trar alternativas para minimizar os problemas ambientais causados pelo uso inconsci-
ente e frenético do plástico, além de mostrar a importância da promoção dos ODS em 
Cabo Verde.

Neste sentido, a comissão organizadora da CCCJ 2022, em parceria com a Associação 
dos pescadores da ilha do Maio, o Ministério da Agricultura e Ambiente, da Câmara 
Municipal do Maio, da Fundação Maio Biodiversidade, do Projeto Maio 2025 e da Asso-
ciação do Desenvolvimento de Calheta, realizou, durante o ano passado, duas Cam-
panha de Limpeza, com o foco principal de recolher plástico e seus derivados na orça 
marítimas e preservar o ambiente.

As atividades de campanha de limpeza aconteceram nas praias de Cadjitinha, Soca, 
Baxona e Beach Rotxa.



Decorreu entre os dias 18 a 22 de julho, 
a primeira edição do Bootcamp, na 
Biblioteca Municipal do Maio, cidade do Porto 
Inglês.

Esta edição foi encerrada com uma conferência 
sob o lema “Juventude e Inovação Criatividade e 
Desenvolvimento Sustentável” e contou com a 
participação de 18 jovens da ilha do Maio.

O programa do Bootcamp teve como 
objetivo promover a cidadania para o 
ambiente e a sustentabilidade, a cultura 
digital e as novas tecnologias através da 
capacitação, da discussão e da reflexão. 

Além de transmitir conteúdos práticos e 
fomentar as discussões entre os 
jovens, a iniciativa pretendeu estimular 
um debate crítico sobre temáticas 
ambientais.

BOOTCAMP - CONFERÊNCIA SOB O LEMA 
“JUVENTUDE E INOVAÇÃO CRIATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”

18-22 JULHO
2022

FORMAÇÃO DE MONITORES 
DESPORTIVOS ILHA DO MAIO

18
JULHO
2022

Realizou-se no dia 18 de julho, a sessão de abertura 
da Formação de Monitores Desportivos, na 
Assembleia Municipal da ilha do Maio.

A formação foi dirigida aos ex-atletas, 
entusiastas do desporto, monitores, e professores 
de Educação Física, como forma de promover a 
prática de atividade física de qualidade.

Inserida no pilar “Desporto e Promoção de Estilo de Vida saudável”, esta formação 
objetivou elevar o conhecimento da comunidade desportiva da ilha do Maio 
nas diferentes modalidades desportivas, de modo a dinamizar Clubes, EID, e as 
comunidades em geral. 

Foram realizadas duas formações, nomeadamente a Formação de Monitor de 
Desporto, de 18 a 23 de julho, e a Formação de Monitor MexiMexê, de 18 a 27 de julho.

Estas atividades estiveram sob a liderança do Instituto do Desporto da 
Juventude, em colaboração com a Câmara Municipal e contaram com a 
participação ativa do movimento associativo juvenil e desportivo.



WORKSHOP NACIONAL DE VALIDAÇÃO DO DRAFT 
DO REGIME JURÍDICO DO CARTÃO JOVEM

A Semana da Juventude, promovida pelo Instituto do 
Desporto e da Juventude, em parceria com Escritório 
Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, iniciou no dia 9 de 
Agosto, com o Workshop Nacional de Validação do Draft 
do Regime Jurídico do Cartão Jovem.

O Cartão Jovem é uma das medidas 
criadas e que tem vindo a ser trabalhada 
pelo governo, na perspectiva de tor-
nar-se um instrumento capaz de pro-
mover benefícios aos jovens nas 
questões de mobilidade, intercâmbio 
juvenil e concessão de serviços especi-
ais.

AGOSTO
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AGOSTO
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Inserido nas atividades da Semana da 
Juventude, realizou-se no dia 11 de Agosto, 
o concurso Talentos de Djarmai.

Ao todo, 4 apresentações passaram pelo 
palco. Panteras de Morrinho foi o grupo 
vencedor do concurso e levou para casa o 
troféu CCCJ 2022. Já Darlene Ribeiro ficou 
em segundo e Daniela Martins em terceiro. 

O troféu foi entregue pelo Ministro Adjunto 
do Primeiro Ministro para Juventude e 
Desporto, Carlos do Canto Monteiro.

O evento contou ainda com a presença 
do presidente da Câmara Municipal da 
Maio, Miguel Rosa, e representantes do 
Instituto do Desporto e da Juventude e do 
Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e 
UNFPA.

CONCURSO "TALENTOS DE DJARMAI"

Jovens líderes de associações juvenis e grupos de jovens estiveram presentes no 
workshop e puderam dar o seu contributo para efetivação deste grande projeto que 
já se encontra em sua fase de concretização. 

O consultor Jurídico do Regime do Cartão Jovem, Marcelo Pina, conduziu o workshop 
juntamente com a representante do IDJ, Ivanilda Reis e do Escritório Conjunto do 
PNUD,UNFPA e UNICEF, Adelaide Ribeiro.



COMEMORAÇÃO DO
 DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 2022

AGOSTO
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EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE JOVENS QUE PARTICIPARAM DO ACCELER8 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE IDEIAS E NEGÓCIOS

Para fechar o Dia Internacional da Juventude, 12 
de Agosto, aconteceu na praia de Beach 
Rotxa, cidade do Porto Inglês, uma exposição de 
projetos de jovens que participaram do Acceler8, 
um Programa de Aceleração de Ideias e 
Negócios, pensado para aqueles que 
pretendem abrir algum negócio e não sabem 
por onde começar e nem como implementar.

3 projetos foram selecionados e os jovens 
saíram de lá com o compromisso de dar 
andamento aos seus projetos de 
empreendedorismo e colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos. 

O Acceler8 é um programa da Incubadora 
Maio Business Center e contou com o apoio 
do Instituto do Desporto e da Juventude, do 
Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, e 
da Pro Empresa.

A Cidade Capital Cabo-verdiana da 
Juventude, Porto Inglês, foi 
sede do Ato Central de 
Comemoração do Dia Internacional 
da Juventude, assi-nalado a 12 de 
Agosto.

Criando um Mundo para Todas as 
Gerações foi o lema do ano passsado 
para a Semana da juventude, onde 
foi lançado um convite à reflexão 
sobre o importante papel de cada 
geração nas etapas de transfor-
mação e desenvolvimento do país, 
sem deixar ninguém para trás.

Ainda durante o ato, o Ministro do 
Desporto e da Juventude e o Chefe do 
Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e 
UNICEF, assinaram um documento 
estratégico, no qual as Nações Unidas 
comprometeu-se a dar uma contribuição 
especial para a impulsionar ainda mais a 
iniciativa do Youth Connekt Cabo Verde.



AGOSTO
202223-25

2ª EDIÇÃO DO CAMPING ODS

WORKSHOP DE PINTURA CRIATIVA

De 18 a 24 de Setembro, o artista plástico Helder Cardoso ministrou o Workshop 
de Pintura Criativa, na cidade do Porto Inglês, com a participação de 14 jovens.

O referido workshop destinou-se  aos 
jovens da cidade e foi dividido em 4 
módulos principais: noções básicas 
de desenho e criatividade; cores e 
misturas; preparação do substrato; e 
pintura.

Pretendeu-se com este workshop desper-
tar nos formandos o espírito criativo para 
o desenvolvimento de pinturas criativas
em grandes superfícies; desenvolver
aptidões que permitam a criação e
execução prática de um mural artístico;
bem como despertar nos jovens o
interesse para a arte urbana e encará-la
como uma opção profissional.

SETEMBRO
2022

18

Realizou-se durante os dias 23, 24 e 25 de Agosto, a 2ª 
Edição do Camping ODS, na Cidade Capital Ca-
bo-verdiana da Juventude, Porto Inglês 2022.

O objetivo principal do Camping é colocar os jovens 
mais perto dos 17 ODS definido na agenda 2030, 
mostrando a sua importância, bem como promover o 
intercâmbio juvenil e a conexão dos jovens com a 
natureza.

A 2ª edição do Camping ODS foi  realizada pela a 
Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco, 
tute-lada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias 
Criati-vas, em parceria com Ministério da Educação, 
o Ministério da Agricultura e Ambiente, o Instituto
do Desporto e da Juventude, Fundo de População
das Nações Unidas (UNFPA) e a Câmara Municipal do
Maio.

Durante três dias, os jovens tiveram a oportunidade de 
interagir entre si, com conversas, jogos, formações, 
teatros e entre outras atividades.



INSTITUTO DO DESPORTO E DA JUVENTUDE APOSTA 
NO INTERCÂMBIO JUUVENIL COMO FORMA DE 
CONECTAR OSJOVENS ÀS OPORTUNIDADES

DEZEMBRO
2022

17 e
18

OUTUBRO
202210

 

TORNEIO DE FUTSAL

No âmbito da iniciativa CCCJ, Porto Inglês 2022, o 
Instituto do Desporto e da Juventude, em parceria 
com a Associação Covada Unida pelo Desenvolvimen-
to (ACUDE), promoveu dois intercâmbios juvenis entre 
um grupo de jovens da ilha do Maio e de São Lourenço 
dos Órgãos. 

Enquadrada no pilar Intercâmbio e Mobilidade juvenil, 
a iniciativa teve como propósito promover o acesso 
dos jovens cabo-verdianos às oportunidades em Cabo 
Verde e no mundo, por meio do intercâmbio, fóruns, 
retiros, acampamentos, workshops temáticos e comu-
nitários. 

Durante o programa de intercâmbio, os jovens 
tiveram a oportunidade de conversar com o Ministro 

Adjunto do Primeiro Ministro para Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro, 
que, na ocasião, realçou a importância da criação de espaços que instiguem a mobili-
dade e o intercâmbio juvenil, como forma de preparar e lançar os jovens às oportuni-
dades. 

Com jovens conectados e cientes dos desafios e potencialidades de suas comuni-
dades e localidades, é possível construir um Cabo verde melhor e mais desenvolvido.

Nos dias 17 e 18 de dezembro, o Polivalente 
da cidade do Porto inglês, acolheu o torneio 
de futsal, realizada no âmbito da CCCJ 2022.

Participaram desta competição seis equipas 
local, a saber: fontona, nhu dan, cadjitinha, 
pariba, somada e Capadócia.



FÓRUM NACIONAL DA JUVENTUDE 
DEU MOTE AO CCCJ2022

NOVEMBRO
202210-12

O Forte de São José, na cidade do Porto Inglês, ilha do Maio, foi o palco da abertura do 3° Fórum Nacional 
da Juventude, sob o lema "Reconstruir Melhor, no Pós Pandemia, com a Juventude.

A abertura oficial desta edição esteve a cargo do Ministro Adjunto do PM para Juventude e Desporto, 
Carlos do Canto Monteiro, que instigou os jovens Cabo-verdianos a intervirem na reconstrução do nosso 
país, neste cenário pós pandêmico, caminhando de mãos dadas com o gover-no e as autoridades locais.

Na sua intervenção, o governante apresentou uma visão desconstruída e positiva sobre a África, ao exaltar 
as oportunidades que o nosso continente tem apresentado. "Precisamos ver a África como um continente 
de oportunidades e não de dificuldades", frisou.

O presidente da Câmara aproveitou a ocasião para enaltecer a Cidade Capital Cabo-verdiana da Juven-
tude, Porto Inglês, que no ano passado experimentou uma nova dinâmica de desenvolvimento, que 
beneficiou  muito a juventude local.

Por seu turno, o Chefe do Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, Steven Ursino, reforçou o com-
promisso das Nações Unidas em apoiar as iniciativas juvenis, sendo umas delas a YouthConnekt Cabo 
Verde , plataforma que tem conectado os jovens às oportunidades do país e do mundo. 

O Fórum Nacional da Juventude 2022, decorreu de 10 a 12 de novembro e contou com a parceria do 
Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICF, da Câmara Municipal do Maio e a sociedade civil.



PORTO INGLÊS RECEBEU O ATO 
CENTRAL DE COMEMORAÇÃO DO 
DIA DO DESPORTO CABO-VERDIANO

NOVEMBRO
2022 13

O dia 13 de novembro, dia do Desporto 
Cabo-verdiano, foi celebrado oficialmente na 
cidade do Porto Inglês, com várias atividades 
desportivas ao longo do dia.

O Ministro Adjunto do PM para
Desporto, Carlos  Monteiro,  esteve 
presente no ato de comemoração desta 
efeméride e lançou  desafio de todos 
celebrarem o desporto, praticando o 
desporto todos os dias, independentemente 
de idade e condição física.

O evento contou também com a entrega de 
prémios aos participantes da corrida de Mini 
Trail e Trail Curto.

ATIVIDADES 2022

Três sessões mensais do MexiMexê

ATIVIDADES - JUNHO

TOTAL

Formação em Gestão em capacitação de Eventos   

Torneio Futsal Sénior Masculino e Feminino 

Torneio Futebol 11 Sénior  Masculino

PARTICIPANTES 

51 
115  

144  

15 

325  

Dia da Poesia

ATIVIDADES - MARÇO e ABRIL

Palestra ODS 

Dia da mulher Cabo-verdiana 

Teatro , Dança contemporânea Raiz de Poilon  

Workshop de Fotogra�ia e edição de imagem 

PARTICIPANTES 

10
65 

103  

35  

15 

TOTAL 228  



Torneio Município 
Futsal feminino e masculino  / Basquetebol  /  Atletismo 

ATIVIDADES - SETEMBRO

TOTAL

Workshop de Pintura Criativa

Três sessões mensais do MexiMexê

PARTICIPANTES 

432  

49 

12  

493  

Fórum Nacional da Juventude  

ATIVIDADES - NOVEMBRO

TOTAL

Três sessões mensais do MexiMexê

Dia do desporto Nacional 
( Trail curto e Mini trail  , rua ativa, caminhada)

PARTICIPANTES 

120 

69  

47  

236 

Workshop Nacional da Validação do Draft do diploma 
do Cartão jovem

ATIVIDADES - AGOSTO

TOTAL

Três sessões mensais do MexiMexê

Camping ODS 

Semana Internacional da Juventude (Concurso talento Djarmai, 
diz não a dependência, Acceler8, Gincana inter-geracional)

PARTICIPANTES 

43 

73  

17  

49 

182 

Três sessões do MexiMexê 

ATIVIDADES - JULHO

Intercâmbios Juvenis com grupos vindos da ilha do Santiago 

Djarmai sem plástico 

O�icina  de arte em cabedal 

Formação de pacote Formativo 

PARTICIPANTES 

42 
16 

54  

26  

80 

TOTAL 218  



ATÉ JÁ,
PORTO NOVO - CCCJ 2023
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