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A UCCLA e o trabalho desenvolvido
pelo mundo

Os meses de abril e maio consti-
tuíram dois meses repletos de
atividades para a prossecução
dos objetivos desta organiza-
ção, que cada vez mais se afirma
e se reconhece. Esta edição

é dupla por isso mesmo… de forma
a não separar os assuntos que deram destaque no período
em questão.

A formação da UCCLA no âmbito do projeto “Reforço das Capaci-
dades das Autoridades Locais na Melhoria das Condições
Sanitárias das Cidades da Praia e Bissau” e a formação na
área da compustagem, na cidade da Praia, em Cabo Verde,
darão a conhecer a implicação que este tipo de iniciativas
poderão melhorar, em muito, as condições de vida das popu-
lações.

A reunião da Comissão Executiva da UCCLA decorreu em
Macau, o que permitiu abrir oportunidades para um diálogo
mais próximo com diversas entidades, entre elas a Fun-
dação Macau e o Fórum Macau.

A exposição “UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento”
inaugurada em Díli, Timor-Leste, no âmbito da visita
do Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco
Silva, por ocasião da comemoração dos 10 anos da Inde-
pendência de Timor, foi um verdadeiro sucesso, em que
a UCCLA recebeu diversos elogios pelo trabalho desenvolvido
e pelos projetos que tornou possível. Sobre este assunto,
daremos nota na edição especial elaborada para o efeito.

Neste número daremos, ainda, a conhecer iniciativas que
decorreram na capital portuguesa, Lisboa, como a Feira
do Livro ou a Volvo Ocean Race.
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NOTÍCIAS

Macau  
Reunião da Comissão Executiva da UCCLA

Decorreu no dia 16 de maio, no Salão Nobre do IACM (Instituto para os Assuntos Cívicos e Munici-
pais), em Macau, a reunião da I Comissão Executiva da UCCLA 2012. Na reunião foram debatidos
assuntos internos da UCCLA e atividades desenvolvidas, nomeadamente a exposição intitulada
“UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento” que será inaugurada em Díli, pelo Presidente da

República Aníbal Cavaco Silva, no próximo dia 21 de maio, no Parlamento de Timor-Leste, por
ocasião da comemoração dos 10 anos de independência de Timor-Leste.

Na reunião deu-se nota dos cerca de 30 projetos em execução, as Redes Temáticas da Proteção Civil e Reabilitação do Património,
os projetos técnicos da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe e a cooperação entre cidades e empresas membro para a resolução
de problemas de estacionamento e urbanização em Cabo Verde e para a melhoria da toponímia de Luanda. Todas as moções foram
aprovadas, incluindo dois votos de congratulação: pelos 125 anos de Maputo e pela Guimarães Capital da Cultura 2012.  

Ficou decidido que a UCCLA iria solicitar, junto da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), o Estatuto de Observador
Consultivo. Este Estatuto foi criado na II Cimeira de Chefes de Estado e do Governo, na cidade da Praia, em Cabo Verde, em julho
de 1998 e abriu uma janela de oportunidade para o eventual ingresso de Estados ou regiões lusófonos que pertencem a Estados
terceiros, mediante acordo com os Estados-membros. Quem pretender ter este Estatuto terá que partilhar os respetivos princípios
orientadores, designadamente no que se refere à promoção das práticas democráticas, à boa governação e ao respeito dos direitos
humanos, e prosseguir, através dos seus programas de governo, objetivos idênticos aos da Organização.

A reunião contou com a presença do presidente da Comissão Executiva, representante da cidade de Luanda, Graciano Domingos, Vice-
-Governador Provincial de Luanda, dos vice-presidentes da Comissão Executiva, representantes das cidades de Macau e Guimarães,
Tam Vai Man e César Machado, respectivamente, do Secretário-Geral da UCCLA, Miguel Anacoreta Correia, do presidente da Mesa
da Assembleia Geral da UCCLA, Simão Mucavele, e do Chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau, Raimundo Arrais do Rosário.

O programa da visita a Macau dos elementos da Comissão Executiva incluiu, ainda, uma apresentação
de cumprimentos à Secretária para a Administração e Justiça, Dr.ª Florinda Chan.

O Secretário-Geral e o Dr. Rui Lourido tiveram a oportunidade de se encontrarem com o Presidente da Fun-
dação Macau, Prof. Wu Zhiliang, e com a Dr.ª Lisa Wong Lai Sha, Chefe do Instituto de Estudos da Fun-
dação Macau, assim como com a Secretária-Geral Adjunta do Fórum Macau, em representação do
Governo da RAEM, Dr.ª Rita Santos, e com a Dr.ª Lurdes Carneiro de Sousa (Chefia Funcional do Fórum).

Praia 
Formação da UCCLA no âmbito do projeto “Reforço das Capacidades
das Autoridades Locais na Melhoria das Condições Sanitárias das
Cidades da Praia e Bissau”

Decorreu, de 16 a 27 de abril, a formação dada pela UCCLA, tendo como parceiro a empresa Águas de Coimbra,
no âmbito do projeto “Reforço das Capacidades das Autoridades Locais na Melhoria das Condições Sanitárias das Cidades da Praia
e Bissau”, que pretendeu contribuir para a redução da pobreza através da promoção do desenvolvimento humano sustentável
naquelas cidades. Esta formação teve lugar na cidade da Praia, Cabo Verde, e esteve integrada no projeto financiado pela União
Europeia, IPAD (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento), UCCLA e Câmaras Municipais da Praia (Cabo Verde) e Bissau
(Guiné-Bissau). 

Espera-se que cerca de 8.500 habitantes, de 13 Bairros, sejam beneficiados diretamente com esta formação. Destes habitantes
cerca de 7.100 serão ligados à rede pública de água e cerca de 1.400 à rede pública de esgotos. Com esta formação, refere
o vereador do Ambiente e Saneamento da Câmara Municipal da Praia, Gilberto Silva, “pretendemos melhorar o saneamento na
cidade da Praia”, onde os dados estatísticos indicam que mais de 41 por cento dos agregados não possuem casa de banho e,
apenas 14,6 por cento estão ligados à rede pública de drenagem de águas residuais. Sobre este  projeto, o representante da
União Europeia, Cristobal Delgado, considera que “vai contribuir para a redução da pobreza, tendo em conta que vai possibilitar
a criação de emprego às populações e melhorar as condições de vida das pessoas. Este programa inclui infra-estruturas que,
junto com a formação, vai ser uma mais-valia à questão do saneamento, bem como o acesso à água em Cabo Verde e na Guiné
Bissau”.
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Díli
Exposição “UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento”
A UCCLA inaugurou a exposição “UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento”, no dia 21 de maio,
no âmbito da visita do Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, por ocasião da
comemoração dos 10 anos da Independência de Timor. A história da UCCLA, os projetos, as cidades,
as empresas e todas as demais atividades desta organização foram dadas a conhecer numa
exposição que retratou os seus 27 anos de existência. Foi, igualmente, mostrado um vídeo com

as imagens e os diversos trabalhos desenvolvidos pela UCCLA, nas diversas cidades capitais UCCLA.

Praia 
Formação na área da Compostagem 
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, através do vereador Gilberto Silva, solicitou à UCCLA
apoio em formação na área da compostagem, isto é nas técnicas aplicadas para controlar a decom-
posição de materiais orgânicos. A formação foi efetuada pelo Eng.º Júlio Piscarreta e acompanhada
pelo técnico da UCCLA, Eng.º José Silva Ferreira, teve a participação de 15 trabalhadores da Direção

do Ambiente e Saneamento da Câmara da Praia, e decorreu de 18 a 21 de abril, no Centro Municipal de
Educação Ambiental. Esta formação pretendeu, assim, dar a conhecer os conceitos básicos de Compostagem (doméstica, em
estabelecimentos escolares no apoio a Hortas Pedagógicas e semi industrial), separação dos resíduos sólidos urbanos (RSU´s)
e na construção de um Compostor, no Centro Municipal de Educação Ambiental, que será utilizado por estes trabalhadores como
processo contínuo de aprendizagem e na Educação Ambiental da população escolar visitante deste Centro.

Maputo 
Ações de Advocacia no Projeto Trienal de Combate ao HIV/Sida 
O Projeto Trienal de Combate ao HIV/Sida desenvolve uma forte componente de Advocacia na resposta
à pandemia do HIV/Sida em Maputo, Moçambique. No mês de maio, o projeto desenvolvido, pelo
Conselho Municipal de Maputo e pela UCCLA, com o cofinanciamento da Comissão Europeia,
conseguiu o envolvimento ativo do Diretor da Educação, Cultura e Desporto que coordena pontos
focais nas escolas e Distritos; do Diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem; da Vereadora
do Distrito Municipal de KaMavota; dos técnicos de Relações Internacionais e Oficiais de Protocolo e
do Gabinete do Presidente do Conselho Municipal de Maputo. A Advocacia na resposta ao HIV/Sida
é, ainda, essencial para garantir o respeito aos direitos das pessoas que vivem com HIV/Sida, bem como
promover a ação empenhada e coerente de responsáveis implicados na prevenção da pandemia.

Lisboa 
avança na mobilidade sustentável 
A cidade de Lisboa conta, desde o dia 29 de maio, com um parque de estacionamento energetica-
mente eficiente - o parque do Chão do Loureiro, que vai passar a consumir energia produzida a partir
do sol, o que permitirá cobrir cerca de 22 por cento das necessidades energéticas do parque. Este é o
único parque de estacionamento dotado de um piso exclusivo para carros elétricos e que conta com a
maior concentração de postos de carregamento (32).

Dia de África 
Assinalou-se, no dia 25 de maio, o Dia de África. Data em que 32 chefes de estado africanos

se reuniram, na Etiópia, em 1963, e criaram a Organização de Unidade Africana (OUA) -
a 9 de julho de 2002, foi substituída por União Africana -, com o objetivo de libertar o conti-
nente africano do colonialismo e do Apartheid, e ainda promover a emancipação do povo
africano. Devido à importância daquele momento, em 1972, a Organização das Nações
Unidas (ONU) instituiu o dia 25 de maio como o Dia da África ou o Dia da Libertação da
África. Instituída para incentivar a cooperação entre todos os países africanos e o bom

relacionamento entre e todas as outras regiões do mundo, esta data transformou-se progres-
sivamente também numa ocasião de afirmação do combate dos povos do  Continente Africano

pela liberdade, pela paz e pelo desenvolvimento. As comemorações deste dia aconteceram também
no Brasil, onde grande parte da sua formação e construção de identidade se deu com a união e colaboração africana. A cidade
de Salvador, no Brasil, assinalou a efeméride com diversos eventos e o Dia foi lembrado em diversos países.

BREVES



Vereadora Maria Aleluia Andrade substitui Ulisses Correia e Silva nas
funções de Presidente da Câmara Municipal da Praia
O presidente da Câmara Municipal da Praia, Ulisses Coreia e Silva, suspendeu as suas funções, na sequência
de ter apresentado a sua candidatura às eleições autárquicas do próximo dia 1 de julho. Assim, e ao abrigo
do artigo 427.º do Código Eleitoral e do artigo 96.º, n.º 1 do Estatuto dos Municípios, a vereadora Maria
Aleluia Andrade foi designada para substituir o presidente da Câmara Municipal da Praia durante o período
de suspensão de funções.

Volvo Ocean Race chega a Lisboa 
Pela primeira vez nos 38 anos de história da Volvo Ocean Race, Lisboa receberá a maior regata à volta do mundo. A frota de seis veleiros
Volvo Open 70, juntamente com as suas tripulações profissionais, permanecerá na capital entre os dias 31 de maio e 10 de junho,
na doca de Pedrouços - onde estará sediado o Race Village da competição - numa organização a cargo da Lagos Sports, com o apoio
da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo de Portugal, que volta a colocar a capital portuguesa no seio dos grandes eventos
desportivos internacionais. No dia 31 de maio, Lisboa inaugura o recinto para receber a Volvo Ocean Race - a Race Village.
De 31 de maio a 10 de junho, data da partida da regata para Lorient, na Bretanha Francesa, Lisboa estará no palco mundial como
a principal e única capital europeia do evento. A Race Village, que é constituída por duas áreas distintas - área de exposições
e área de equipas -, conta com uma área de mais de 20.000 m2. 

Reuniões da UCCLA 
A 1 de outubro irá ter lugar a segunda reunião da Comissão Executiva em Lichinga, Moçambique. A próxima reunião magna da UCCLA
decorrerá em abril de 2013, na cidade da Praia, em Cabo Verde.

Lisboa
Feira do Livro
Decorreu de 24 de abril a 13 de maio, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, a 82.ª Feira do Livro, sob o lema "Há mais vida na cidade"
propondo, além de livros a preços mais baratos e novidades editoriais, uma programação cultural que incluiu dança e fado, entre
outras expressões.

A feira contou com 206 pavilhões indiferenciados. "Lusofonia a língua que nos une" foi o mote da programação das bibliotecas
de Lisboa, que dedicou diferentes dias a cada um dos países de Língua Portuguesa, destacando-se os dias 13 de maio, que assinalou
os 10 anos da restauração da Independência  de Timor-Leste, e o 5 de maio, o dia da Língua e Cultura Portuguesas.

A Feira do livro de Lisboa dedicou o dia 29 de abril a Cabo Verde, com a realização de uma conferência, "Laços
Bravenses", sessões de autógrafos com autores cabo-verdianos, um espetáculo de funaná e uma tocatina

com a cantora Celina Pereira e o guitarrista Armando Tito.

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que esteve presente na abertura conferência
sobre os poetas Augusto Casimiro e Eugénio Tavares, informou que o projeto da candidatura da morna
a Património Imaterial da Humanidade está em marcha e conta com o apoio expresso do presidente
da Câmara Municipal de Lisboa.

Esta edição da Feira do Livro de Lisboa apresentou um Pavilhão de cabo Verde, espaço de maiores
dimensões e com dezenas de obras de ficção, história, ensaio e poesia à disposição dos visitantes.

4 | Newsletter abril e maio’ 2012 Im
p
re

s
s
ã
o
 e

 A
c
a
b
a
m

e
n
to

  
  
  
 C

M
L
/I
M

 .
 C

oo
rd

. 
An

ab
el

a 
Ca

rv
al

ho
 U

CC
LA

UCCLA Rua de S. Bento 640 Lisboa, Portugal 
T: [351] 21 3845600    E-mail: uccla@uccla.pt

www.uccla.net
www.facebook.com/pages/uccla

www.flickr.com/photos/uccla


