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Exmos. Senhores Membros do Governo da República da Guiné-Bissau 

Exmos. Senhores Embaixadores 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bissau 

Presidentes e representantes das Câmaras Municipais 

Responsáveis de departamentos governamentais e Diretor da Faculdade de Direito de 
Bissau 

Caros convidados e participantes 

 

Na total impossibilidade de estar pessoalmente presente ao importante Fórum 
Internacional “A Força do Poder Local”, em boa hora promovido pelo Senhor Dr. Luís 
Simão Enchama, ilustre Presidente da Câmara de Bissau, com quem tive a honra e o 
prazer de, pouco tempo após a sua tomada de posse, reunir com a sua pessoa e os 
colaboradores mais diretos, não posso deixar de o saudar pela iniciativa. 

A impossibilidade da minha presença resulta em exclusivo do facto de dia 5 do 
corrente mês de maio ser o dia da Língua Portuguesa, reconhecida mundialmente pela 
UNESCO, e estar há muito comprometido com a iniciativa a que tenho de estar 
pessoalmente presente. Apesar desta impossibilidade, a UCCLA não poderia deixar de 
se fazer pelo Senhor Arquiteto João Laplaine Guimarães. 

A UCCLA, com a participação de cidades suas associadas, tem, desde a primeira hora, 
desenvolvido múltiplas atividades na Guiné-Bissau e desde logo na capital. 

Um dos mais recentes projetos, “FUMUKABA”, apoiado pela U.E., que tem – e bem – uma 
importante delegação em Bissau, respondeu às crescentes necessidades do recurso a 
uma energia limpa, o gás, em substituição do carvão para a confeção alimentar, 
abrangendo mais de cem mil cidadãos de Bissau. 

A iniciativa resultou de uma parceria com a Fundação GALP, possibilitando a oferta de 
cerca de vinte e cinco mil kits, ou seja, de pequenos fogões a gás às famílias 
carenciadas que foram selecionadas para o efeito. 

É um mero exemplo das dezenas de projetos que até à data foram desenvolvidos em 
entreajuda. 

Não posso deixar de registar também a existência da Escola da UCCLA, estabelecimento 
de ensino de referência da cidade e resultado das parcerias com a Câmara de Bissau. 
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Esta entreajuda tem tido também grande expressão no domínio da higiene urbana, 
salubridade pública e no setor oficinal da Câmara de Bissau e da contribuição também 
nestas áreas da Câmara de Lisboa. 

Foram e continuam a ser incontáveis os estágios de dirigentes e funcionários da 
autarquia que o Senhor Presidente Luís Enchama, agora dirige para reforço da 
capacitação do município, beneficiando ainda de parcerias com cidades associadas da 
UCCLA. 

As excelentes relações mantidas com a Câmara Municipal de Bissau são sempre de 
realçar. 

À data da realização da próxima Assembleia Geral da UCCLA, prevista para 27 de 
outubro, será da maior utilidade que se programe uma iniciativa no amplo auditório 
da sede da UCCLA para divulgação pública da excelência da atividade a prosseguir pela 
autarquia de Bissau que tão dignamente dirige. 

Seguro que o Fórum Internacional terá o maior sucesso, pelos temas e pela qualidade 
dos intervenientes, desejo a V. Exa. Senhor Presidente Luís Simão Enchama e à sua 
equipa, as maiores felicidades, saudando todos os participantes e convidados. 
 
 
 

Vitor Ramalho 
(Secretário-geral da UCCLA) 


