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Apresenta-se o ponto de situação, em 26 de abril de 2013, dos projetos
e outras ações recentemente concluídas, ou em curso de realização,
pela UCCLA.
Normalmente, a ação da UCCLA tem sido agregada segundo três
vetores ou pilares:
- O Institucional que engloba as relações da UCCLA com outras
instituições e as suas realizações com vista a fomentar as relações
entre os seus membros;
- O pilar da Cooperação, onde se englobam projetos de natureza
predominantemente “social”, respeitando os princípios dos Objetivos
do Milénio. Normalmente realizados no quadro urbano, com exceção
da Guiné-Bissau onde se realizam projetos em meio rural;
- O pilar Empresarial e Cultural, em que se realizam projetos de
natureza económica, envolvendo empresas, em especial as associadas
da UCCLA, ou cultural.
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Pilar Institucional

1.

Assembleia Geral da UCCLA - Cabo Verde

Terá lugar dias 16 e 17 de maio, na cidade da Praia.
No âmbito da Assembleia Geral, realizar-se-ão, na cidade da Praia, duas exposições: “UCCLA - Lusofonia
em Desenvolvimento” - composta por três partes: as cidades da UCCLA, a ação da UCCLA e os projetos
da UCCLA em Cabo Verde - e “Revisitar Cabo Verde” com Imagens Históricas de Cabo Verde.

2.

Redes Temáticas

Realizaram-se em 2012 os seguintes encontros, no âmbito deste projeto:
- Reunião Técnica da Rede Temática “Proteção e Valorização do Património Histórico”, na Cidade Velha,
Cabo Verde, dia 30 de janeiro;
- II Encontro Técnico da Rede Temática "Proteção Civil", em Lisboa, Portugal, dias 10 e 11 de outubro;
- II Encontro Técnico da Rede Temática “Proteção e Valorização dos Centros Históricos”, em Guimarães,
Portugal, de 27 a 29 de novembro.
Nestes encontros, iniciados em 2011, estiveram presentes 21 cidades e diversas instituições. Os
Relatórios Técnicos estão disponíveis no portal da UCCLA - Redes Temáticas.
Estão em funcionamento os blogues das duas Redes: “Proteção Civil” em
http://redeprotecaocivil.blogspot.com/
e
“Centros
Históricos”
em
http://centroshistoricosuccla.tumblr.com/.
Em 2013 está prevista a realização dos III Encontros Técnicos das Redes, respetivamente na cidade do
Huambo (“Proteção Civil”) e em Brasília (“Centros Históricos”).

3.

Relações com o Camões-Instituto de Cooperação e da Língua - Lisboa

O Instituto Camões é cofinanciador de vários projetos liderados pela UCCLA.
Neste momento, a UCCLA analisa com o Instituto financiamento às ações: “Albinos”, “Livros para
Moçambique e Timor” e “Encontro de Escritores de Língua Portuguesa”. Com o Instituto Camões vai
trabalhar na conceção do Centro Cultural Português em Mindelo (Cabo Verde) e elaborará os projetos
de Arquitetura. Os projetos de engenharia serão elaborados pela associada AFRICONSULT (Luanda). O
Instituto cofinancia, entre outros, o projeto “Descentralização e participação comunitária na gestão dos
RSU´s em S. Tomé - FASE II” com um valor de 10% do projeto (cerca de € 60.000)

4.

Novas Instalações

Com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa (Fundos da União Europeia) e com a parceria da
Casa da América Latina (Lisboa), as novas instalações da UCCLA, na Avenida da Índia, estão neste
momento em vias de arrancar.
A UCCLA forneceu os projetos de Arquitetura.
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5.

Setor de Comunicação

Nos 2 últimos anos, o Setor de Comunicação teve um extraordinário desenvolvimento. Através do site,
Newsletter, Facebook e Flickr, mantém contato mensal com mais de 25.000 leitores.
Em janeiro, o nosso “site” foi alvo de um ataque informático profundo, que os nossos consultores
informáticos não conseguiram reparar. Deste ataque resultou que toda a informação disponibilizada a
partir de 24 de outubro de 2012 se perdeu. Entretanto, e porque a UCCLA não pode ficar sem uma
plataforma de divulgação dos seus projetos, eventos e ações, o nosso parceiro GFI preparou uma
alternativa provisória, disponibilizando um site que estará concluído em meados de abril. Ficou
decidido com o nosso associado GFI, montar um novo site, com nova imagem e conteúdos, que está
previsto entrar em funcionamento em maio de 2013.

6.

“Lisbon Conferences”

A UCCLA integra um Grupo de trabalho, liderado pela “Fundação Marquês de Vale Flor” e integrando,
entre outras organizações, a Câmara Municipal de Lisboa, Fundação Portugal-Africa (FPA), Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE) e a Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID), para a organização
das “Conferências de Lisboa” sobre a Temática da Cooperação e do Desenvolvimento, procurando
perspetivar a evolução desses temas.

7.

“Festival Jovem da Lusofonia” - Aveiro

Decorrerá de 11 a 26 de maio. A UCCLA participará com uma exposição das suas atividades, intitulada
“UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento”, da responsabilidade do Arqt.º Carlos Brito, e com os
projetos “Atelier Livro” (um encontro para descobrir ideias, impulsionando a autonomia do
pensamento, o valor da participação, a consciência ética e estética, a expressão criativa, a atenção, a
observação, a dúvida e a imaginação) e Workshop ODM (Objetivos Desenvolvimento do Milénio) e
Desenvolvimento, da responsabilidade da Dr.ª Alda Moreira.

8.

Exposição “UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento” - Timor-Leste

Exposição “UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento” inaugurada a 21 de maio de 2012, no Parlamento
Nacional em Díli, no âmbito da visita do Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, e no
âmbito da comemoração dos 10 anos da Independência de Timor.
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Pilar da Cooperação

9.

Praia - Bissau

Projeto coordenado pela Praia, em parceria com Bissau e a UCCLA, no montante global de 1.353.000,00
€, financiado em 90% pela União Europeia. Com um prazo de execução inicial de 30 meses, tende a ser
dilatado face à necessidade de adequação na implementação em Bissau.
Ação que visa contribuir para a melhoria das condições de saneamento do meio (abastecimento de
água e esgotos na Praia e resíduos sólidos em Bissau), incrementando o bem-estar e a qualidade de
vida das comunidades beneficiárias ao nível de bairros - 1.512 famílias ligadas à rede pública de água
potável e 300 famílias ligadas à rede de saneamento pública.

10.

Resíduos Sólidos (fase 1 e fase 2) - São Tomé

A Fase I do projeto “Descentralização e participação comunitária na gestão de RSU´s na cidade de S.
Tomé” foi concluída em dezembro de 2012. Em fevereiro de 2013, foram inauguradas 3 Salas de
Formação nos Círculos da cidade de S. Tomé e uma Estação de Tratamento e Reciclagem por
Compostagem (ETRC) com capacidade de produzir, nesta fase, 30 Toneladas de Composto/ano. O Valor
do Investimento foi de cerca de € 750.000 e teve uma duração de 45 meses. Foi financiado em 75%
pela União Europeia, pelo ex-IPAD 12,5%, Câmara de Água Grande (CDAG) 8,1% e UCCLA 4,4%.
A Fase II iniciou-se em fevereiro de 2013, tem um orçamento de cerca de € 600.000 e um prazo de 24
meses. Tem como cofinanciadores a União Europeia (75%), o Instituto Camões (cerca de 10%), a CDAG
(idem) e a UCCLA (cerca de 5%). No final desta Fase completar-se-á a Sensibilização em TODAS as
escolas públicas da cidade de S. Tomé, construir-se-ão mais 5 Salas de Formação - abrangendo-se cerca
de 75% dos Círculos de S. Tomé - e ampliar-se-á a ETRC até cerca de 75 Toneladas de Composto/ano. Os
circuitos de Recolha dos RSU´s serão ampliados com a introdução de mais contentores (cerca de mais
70%), a introdução da recolha porta-a-porta e um novo Trator e 2 Atrelados com Gruas para os circuitos
de recolha.

11.

Valorização da Apicultura nas Regiões de Bafatá e Gabu: produção, transformação e
comercialização - Guiné-Bissau

Projeto coordenado pela UCCLA no montante de 620.000,00 €, financiado em 75% pela União Europeia,
14,5% pela Cooperação Portuguesa e 10,5% pela Guiné-Bissau. Desenvolvido de março de 2010 a abril
de 2013, no total de 38 meses, em parceria com a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal,
Aprodel (Guiné) e Instituto Politécnico de Bragança.
Iniciativa que se pretende prosseguir com novo financiamento para uma fase 2 de consolidação,
assente na melhoria do potencial apícola como recurso económico na luta contra a pobreza, com
vantagens acrescidas para os agregados familiares. Envolveu 200 apicultores, a constituição de uma
estrutura associativa, criação da marca “Badjudessa”, reforço de capacidades, dotação de instalações,
unidade industrial e equipamentos produtivos.
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12.

Apoio à reconstrução da Fortaleza de São Sebastião - Moçambique

Processo iniciado em 2004, tendo por base um projeto da UNESCO e o financiamento de 500 mil euros
por parte da UCCLA (paralelamente ao financiamento de um milhão de dólares americanos por parte
do Governo do Japão), sofreu várias vicissitudes tendo a obra sido iniciada em janeiro de 2008 e nunca
terminada por falta de verbas. A UCCLA solicitou, em novembro de 2012, a devolução de cerca de 70
mil euros, correspondentes a juros acumulados e à guarda da UNESCO, por falta de cumprimento por
parte daquela organização na utilização desta verba.

13.

Cidade Nova/Cidade Velha - Cabo Verde

Por solicitação feita à UCCLA, pela Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, deslocou-se, em
fevereiro, a esta cidade uma equipa multidisciplinar para análise crítica e eventuais propostas de
alteração do denominado “Plano Detalhado da Cidade Nova”, tendo sido elaborado pela mesma um
relatório de críticas e soluções nomeadamente nas questões do ordenamento do território, ambientais
e desenho urbano.

14.

Centro Cultural Português no Mindelo - Cabo Verde

A UCCLA está a elaborar, em estreita colaboração com a Embaixada de Portugal em Cabo Verde e com
o Instituto Camões, o projeto de Arquitetura para o Centro Cultural de Portugal no Mindelo. Os
projetos técnicos de engenharia e cadernos de encargos serão elaborados pela nossa filiada,
AFRICONSULT, firma angolana de arquitetura e engenharia. (vide ponto 5 do Pilar Institucional)

15.

Escola Portuguesa em São Tomé e Príncipe

A UCCLA elaborou, com a colaboração graciosa do Arqt.º José Carvalheira, o ante projeto de arquitetura
da nova Escola Portuguesa de São Tomé.

16.

Fórum sobre “Cidades e Desenvolvimento Sustentável” - Porto

16 e 17 de abril, na Fundação Serralves, Porto.
Apoio logístico e técnico. O nosso apoio traduziu-se na divulgação do evento, transmissão do convite ao
Presidente do Concelho de Maputo e presidente da Assembleia Geral da UCCLA, Prof. Doutor David
Simango, que fez a intervenção final do Fórum Mundial.
Os temas abordados foram: “Os grandes desafios das cidades no século XXI”, “Populações e os
movimentos migratórios”, “Os desafios da água no século XXI”, “Mobilidade sustentável”, “A nova
Arquitetura, Urbanismo e Infraestruturas num desenvolvimento sustentável”, “A saúde e o bem-estar
na cidade”, “Cultura, Educação e Turismo como fatores de desenvolvimento da cidade”, “O meio rural,
paisagem e património como fatores do conjunto urbano” e “O papel dos meios de comunicação social
na sustentabilidade”.
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17.

Parceria com o Ministério da Educação de Cabo Verde - Cabo Verde

A partir da experiência da UCCLA, no setor da Educação em Cabo Verde, nomeadamente nos projetos
Pensar Global, Agir Global em 2008/2009 (com a parceria da Câmara Municipal de Oeiras); Vamos
Acabar com a Dengue em 2010/2011 (com a parceria das Câmaras Municipais de Lisboa e Guimarães e
do Inatel) e Educação Pré-Escolar em 2012/2013 (com a parceria da Câmara Municipal de Cascais),
estabelecimento de uma parceria com o Ministério da Educação para uma colaboração regular com a
UCCLA, no setor da Educação, num programa que envolva produção de material didático, colaboração
na definição de estratégias pedagógicas e formação de professores.

18.

Cooperação com a Fundação Macau e Fórum de Macau

A UCCLA, juntamente com o Observatório da China, propôs um conjunto de ações. Entre elas foi feita
uma primeira abordagem para uma ação de Formação no âmbito “Património” com Macau.
A UCCLA dá apoio institucional à edição completa e trilingue da Crónica Hailu, 1.ª descrição chinesa
sobre Lisboa e Portugal e o Brasil, feita por um viajante que parte de Macau e a Macau regressa cego e
onde morre. Publicada no início do Século XIX, será editada pela Fundação Macau (coordenação de Rui
Lourido, Jin Guoping e Wu Zhiliang). A desenvolver em 2013 e 2014.
A UCCLA dá apoio institucional à criação de um portal digital com as Fontes portuguesas sobre Macau e
a China, projeto do Observatório da China em parceria com a Biblioteca Nacional de Portugal e o
patrocínio da Fundação Macau. A desenvolver em 2013 e 2014.

19.

Projeto Trienal de Combate ao HIV/Sida - Moçambique

Projeto de Cooperação para o Desenvolvimento no setor da Saúde, financiado pela Comissão Europeia
e Conselho Municipal de Maputo em 226.325 €. Conceção pela UCCLA em 2008. Desenvolvimento do
projeto, em parceria com o Conselho Municipal de Maputo desde 2009. Ponto de situação atual:
Execução do Relatório intercalar do projeto. Projeto prorrogado até agosto de 2013.

20.

Programa de Formação - Luanda

Solicitado pelo Governo Provincial de Luanda à Câmara Municipal de Lisboa há uma primeira proposta
de formação de quadros das cidades da UCCLA que aguarda a definição formal por parte da Câmara
Municipal de Lisboa. A cidade de Guimarães ofereceu-se para disponibilizar formação na área da gestão
de infraestruturas desportivas.

21.

Proteção à população Albina - Moçambique

A UCCLA apoiou, junto da ONG “Memórias e Gentes” de Coimbra, a criação da “Missão Kanimambo”
que está a apoiar a população albina de Maputo e Gorongosa.
Desenvolvidos contatos nomeadamente junto do Instituto Camões para ampliar e consolidar o projeto.

22.

Toponímia - Luanda

Projeto muito perturbado pelas alterações de vária ordem que se verificaram no Governo do Território
da “Grande Luanda”. Depois de um “arranque” extremamente rápido, o projeto aguarda melhor
definição por parte do GPL.
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23.

Livros para “Moçambique e Timor”

Incidindo principalmente na literatura infanto-juvenil, três organizações: “Karingana Wa Karingana”,
“Memórias e Gentes” e “UCCLA”, definiram um programa para o fornecimento de livros, em particular
para Moçambique e Timor. Projeto proposto ao Instituto Camões para financiamento parcial, que se
aguarda resposta. Entretanto, já está definido e reservado um armazém da CML com área bastante
para receber, escolher e embalar os livros que forem obtidos através das campanhas a realizar, para
posterior envio.

24.

Livros para São Tomé

Livros para escolas de São Tomé, via Instituto Diocesano.
Com a Associação Cacau, divulgação do livro “Postais antigos de São Tomé” da autoria de João Loureiro.

25.

Monografia sobre a Cidade da Beira - Moçambique

À semelhança do sucesso havido com a realização de uma monografia para Lichinga em 2012, a UCCLA
disponibilizou-se para a concretização de uma obra para a Cidade da Beira, em 2013, que permitisse
realçar a sua história, desde a fundação da Cidade até ao momento atual, integrando igualmente uma
visão e uma perspetiva daquilo que poderá vir a ser o seu desenvolvimento futuro.
Dada a ausência de resposta em tempo útil e tendo em consideração que está em curso uma magnífica
obra alusiva à arquitetura da Beira, concluímos a ação.

26.

Apoio à divulgação da Culinária da Ilha de Moçambique

Com o objetivo de apoiar a promoção da cultura local pelo reconhecimento da excecional singularidade
da Ilha de Moçambique, a UCCLA disponibilizou-se a colaborar na edição de um livro sobre a culinária
da Ilha e em estabelecer os contatos com vista à organização de uma semana gastronómica, em
restaurantes de paladares moçambicanos de Lisboa.
A UCCLA aguarda a receção da documentação (receitas e fotografias), como base para a realização da
iniciativa.

27.

Livro sobre a arquitetura de São Tomé

A UCCLA apoiou institucionalmente o lançamento do livro sobre a arquitetura de São Tomé. O livro
reporta-se ao Património Urbanístico e Arquitetónico das cidades de São Tomé e Santo António do
Príncipe e resulta de um projeto de investigação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica
de Lisboa, da responsabilidade do Prof. Arquiteto João de Sousa Morais, com o olhar da câmara
fotográfica da Arquiteta Joana Malheiro.

28.

50 anos dos Estudos Gerais Universitários de Angola

A UCCLA dá apoio logístico e técnico à comissão que está a organizar as comemorações dos 50 Anos do
Ensino Universitário em Angola.
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29.

Formação de Bombeiros - Cabo Verde

Foi solicitado apoio à UCCLA por parte da Câmara Municipal de São Domingos (Ilha de Santiago) nas
áreas de formação e para o transporte de viaturas de combate a incêndios. As duas ações estão a ser
organizadas, aguardando-se que o Município indique o conteúdo da formação pretendida para se
identificar e enviar o formador com o perfil adequado.

30.

Boas Práticas em Cooperação Descentralizada

Submissão, em março, de 3 papers (Projetos Educar para a Prevenção Primária em Saúde, Vamos
Acabar com a Dengue e Palcos) nas “Redes para o Desenvolvimento: da geminação a uma cooperação
mais eficiente”, projeto do IMVF financiado pela Comissão Europeia e Instituto Camões que irá
promover uma e-Publicação de Boas Práticas em Cooperação Descentralizada.

31.

Associação Internacional de Cidades Educadoras

Parceria com o Gabinete de Lisboa ao nível da divulgação, sensibilização, articulação de intervenções e
valorização mútua. Proposta à Comissão de Coordenação da Rede Territorial Portuguesa das Cidades
Educadoras da criação de um Grupo Temático referente à geminação com municípios de Países de
Língua Oficial Portuguesa.

32.

Aprender para o Desenvolvimento - Cascais/Sintra/Coimbra

Projeto de Educação para o Desenvolvimento. Conceção do projeto em 2012 pela UCCLA, com a
parceria das Câmaras Municipais de Cascais, Coimbra e Sintra. Ponto de situação atual: Assinatura de
protocolos para o lançamento do projeto em maio, na Semana Escola a Tempo Inteiro. Preparação das
sessões de apresentação pública do projeto, implementação logística e metodológica dos núcleos
municipais de Educação Global, conceção de imagem e conteúdos de comunicação do projeto,
apresentação nos agrupamentos piloto, creditação das oficinas de formação com os centros de
Formação Contínua de Professores e preparação dos conteúdos e metodologias para a formação e
Plataforma Web/Newsletter “Escolas de Desenvolvimento”.

33.

Educação Pré-Escolar - Cabo Verde

Projeto de Cooperação Descentralizada no setor da Educação, iniciado pela UCCLA em 2012, em
parceria com as Câmaras Municipais de Ribeira Grande de Santiago, Cascais e Sal. Ponto de situação
atual: na Fase III - orientação de workshops mensais com os municípios e o Ministério da Educação,
conceção de portfolios, desenvolvimento de projetos escolares e preparação das ações finais do projeto
- seminários de formação, workshops escolares, fórum e exposição.

34.

Encontros de Baucau – Timor-Leste

A UCCLA respondeu positivamente ao convite que lhe foi feito para participar nos Encontros de Baucau
(Timor-Leste), organizados por deputados europeus. Não obteve ainda resposta para poder consolidar
os termos concretos da nossa participação.
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35.

Campanha Global pela Educação - Portugal

Coligação Internacional pelo Direito à Educação, que envolve mais de 100 países. A UCCLA é uma das
entidades apoiantes da participação portuguesa, tendo elaborado no presente ano letivo a proposta de
atividade para as escolas. Ponto de situação atual: Apoio às atividades das escolas inscritas na SAGE
(Semana de Acão Global pela Educação, que vai decorrer de 21 a 27 de abril). Participação no grupo de
trabalho de comunicação - gestão partilhada de email, redes e plataformas web, comunicados de
imprensa e contatos com os meios de comunicação.

36.

Projeto Proteger para Mudar - Moçambique

Projeto de Cooperação para o Desenvolvimento no setor da Educação e Igualdade de Género. Conceção
pela UCCLA em 2012. Ponto de situação atual: Reformulação do projeto para a candidatura de dia 9 de
maio, ao Instituto Camões, aproveitando o trabalho e as parcerias já efetuadas.

37.

Projeto Pipa, Cafifa, Papagaio de Papel - Multipaíses

Projeto de promoção da Língua Portuguesa. Cartas em língua portuguesa trocadas entre diversas
escolas, professores e crianças para a qualidade do ensino, qualificação científica e pedagógica de
professores, reforço institucional de escolas e bibliotecas escolares, afirmação de projetos escolares e
comunicação de material didático e pedagógico, entre várias cidades de língua portuguesa. Ponto de
situação atual: Reformulação para financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, CPLP e Instituto
Camões.

38.

Fórum da Água - Coimbra

Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Águas e Saneamento - ENEG 2013, levado a cabo pela
APDA (Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas). Realizar-se-á no Convento de São
Francisco, em Coimbra, de 26 a 28 de novembro próximo. Faz uma forte aposta na presença de
dirigentes dos países de língua portuguesa, com a finalidade de um incremento do intercâmbio
vivencial de opiniões e de experiências nesta área, do que se tem feito e se está a planear fazer, visando
o aprofundamento da cooperação no âmbito desses países. A UCCLA entrará como parceiro da APDA
neste evento contribuindo para uma melhor divulgação junto das cidades suas associadas.

39.

25 de Maio - Dia de África - Lisboa

Há um apoio da UCCLA à RDP África, para o êxito das iniciativas comemorativas dos 50 anos da criação
da Organização de Unidade Africana (OUA).

40.

800 Anos de Língua Portuguesa

Apoio logístico e técnico à Comissão que está a organizar a comemoração dos 800 anos de existência da
Língua Portuguesa (normalmente atribuído ao testamento de El-Rei D. Sancho II em 1213), em 25 de
maio.

Ponto de situação dos projetos e ações da UCCLA | 26 de abril de 2013

10

Pilar Empresarial e Cultural

41.

Encontro de Escritores - Brasil

O IV Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (IV EELP) vai realizar-se de 6 a 9 de novembro, na
cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Brasil. Nesta 4.ª edição o EELP integrar-se-á o “Festival de
Literatura de Natal”, que se inicia a 6 de novembro e se prolonga até 9 de novembro. A abertura e o
encerramento decorrem conjuntamente com o “Encontro de Escritores Natalenses”. A permanência em
Natal do IV EELP, como nas três anteriores edições, é importante para a criação de sinergias a vários
níveis, nomeadamente na comunidade escolar e do setor turístico de Natal. Estarão representadas as
literaturas dos cincos continentes onde se integram as cidades UCCLA.

42.

Constituição da EMEP - Cabo Verde

Começou a funcionar, no mês de março, a Empresa Municipal de Estacionamento da Praia, estabelecida
num quadro de relações entre a Câmara Municipal da Praia, a nossa associada EMEL (Lisboa) e a
UCCLA.É uma experiência inédita no campo da cooperação económica.
A EMEP visa explorar o estacionamento na cidade da Praia, tornando-o num instrumento ativo na
política da mobilidade da cidade da Praia.

43.

Encontros com Escritores Lusófonos na sede da UCCLA - Lisboa

No seguimento dos anteriores encontros com Mia Couto (novembro de 2012) e com Eduardo Lourenço
(março de 2013), convidámos os escritores Germano de Almeida e Ondjaki para, em meses diferentes,
virem aos dois próximos encontros literários, na sede da UCCLA.

44.

Colóquio de Escritores Lusófonos, na Feira do Livro de Lisboa

A Feira do Livro de Lisboa vai decorrer de 23 de maio a 10 de junho. No dia 24 de maio, a UCCLA
organiza um encontro/debate com a presença dos escritores Pepetela (Angola), Germano de Almeida
(Cabo Verde) e um escritor moçambicano (Luis Carlos Patraquim).

45.

Bienal das Culturas Lusófonas de Odivelas

A UCCLA dá apoio institucional à Bienal de Odivelas, que se inaugurará a 3 de maio.

46.

Edição do Livro do II e III EELP

A edição deste livro foi concebida para dar maior substância e divulgação das múltiplas literaturas
Lusófonas, com os textos das comunicações apresentadas, não seguindo a forma de ata, utilizada
edição do livro do I EELP. Edição do Livro do III EELP: Em fase de edição das fotos, biobibliografias e
textos recolhidos. Prevê-se a sua passagem ao prelo em maio.
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47.

Fórum de Turismo - Luanda

Proposto pela UCCLA ao Governo de Luanda a realização, bianualmente, de um Fórum Internacional de
Turismo. Aceitação por parte do GPL. Está em fase de definição.

48.

Apoio a Raids Automóveis - Angola

A UCCLA tem apoiado tecnicamente a realização do “Raid TT do Kwanza-Sul” em Angola, que este ano
realizará a sua 7.ª edição, na segunda quinzena de setembro. Os raids constituem um poderosíssimo
meio de divulgação das potencialidades turísticas de Angola (Imprensa, Rádio, TV, etc).

49.

Companhia de Ópera de Pequim - Lisboa/Guimarães/Coimbra

Apoio institucional à exibição de uma companhia de Ópera de Pequim, em setembro de 2013, em
Lisboa, Guimarães e Coimbra.

50.

Rede Lusófona para a Cultura

Um primeiro acordo foi celebrado com a Cacau (São Tomé), Chá de Caxinde (Angola), Observatório da
China (Lisboa), para a cooperação em realizações culturais. A rede está em vias de ser alargada a Cabo
Verde e Moçambique.
A UCCLA participou, em novembro de 2012, no festival organizado pela Chá de Caxinde “Ler é uma
Festa” e vai integrar a Comissão de Honra da Bienal de São Tomé, organizada pela Cacau, prestando
apoio técnico e logístico à realização de 2013.

51.

Empreendedorismo no Feminino - Angola

Apresentação de candidatura de financiamento para a elaboração de projetos, em parceria com o Tree
Institute, à Fundação Calouste Gulbenkian.
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Outros projetos, eventos e ações que contam com o apoio da UCCLA

Pilar Institucional

Exposição “UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento” - Aveiro
A exposição vai estar em Aveiro, de 11 a 26 de maio (vide ponto 8 do pilar institucional). Está previsto
ser exibida em Coimbra, em julho. Esta exposição é composta por duas partes: as cidades da UCCLA e a
ação da UCCLA.

Ciclo de Conferências sobre a Guiné-Bissau - Lisboa
Decorreu nos dias 16, 23 e 30 de janeiro, no Auditório CIUL (Picoas Plaza) um ciclo de conferências
sobre a Guiné-Bissau intitulado “Guiné-Bissau: da multidimensional encruzilhada ao bem comum
guineense”. O Secretário-Geral da UCCLA participou no dia 23 de janeiro, no painel “A Guiné-Bissau:
antes, durante e depois”.
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Outros projetos, eventos e ações que contam com o apoio da UCCLA

Pilar da Cooperação

Filme sobre Angola (Relações do reino do Congo e Portugal)
A UCCLA dará apoio logístico e técnico aos produtores que preveem realizar um filme sobre esta
temática, com base num conto do escritor Joseph Conrad, “O Coração das Trevas”.

Estratégia Nacional de “Educação para o Desenvolvimento” do Ministério dos Negócios
Estrangeiros - Portugal
Colaboração na conceção do relatório de atividades de 2012 e do plano de atividades para 2013.
A Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros
tem, como objetivo global, promover a cidadania global através de processos de aprendizagem e de
sensibilização da sociedade portuguesa para as questões do desenvolvimento, num contexto de
crescente interdependência, tendo como horizonte a ação orientada para a transformação social.
Inclui um Plano de Ação que consensualiza medidas e ações. A UCCLA participou/colaborou no relatório
de atividades de 2012 e no plano de atividades de 2013.

Conferência Internacional “Interfaces da Lusofonia” - Portugal
Convite para apresentação de trabalho no âmbito da Igualdade de Género na Conferência Internacional
“Interfaces da Lusofonia” que irá decorrer em julho, na Universidade do Minho.

Acompanhamento e apoio à criação de um Gabinete Apoio à Crise (GAC)
Da iniciativa de associações Cabo-Verdianas com sede em Portugal. Reunião na UCCLA com
organizações de vários países da CPLP. Acompanhamento do lançamento público do GAC em 21 de
dezembro 2012. Acompanhamento de iniciativas a desenvolver em 2013.

Exposição de fotografia sobre Apicultura - Guiné-Bissau
Está a ser organizada uma exposição de fotografia sobre o projeto de apicultura no Centro Cultural
Português, em Bissau. A mesma será inaugurada a 6 de maio de 2013.
No âmbito da inauguração da exposição, será dada uma palestra, no dia 6 de maio, subordinada ao
tema A Apicultura no Contexto do Desenvolvimento Rural por Manuel Gonçalves, presidente da
Federação Nacional dos Apicultores de Portugal e Adão Rodrigues, presidente da APILESTE.
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Programa Cidadania Ativa 2013-2013
Instrumento de apoio a projetos, financiados pela Noruega, Liechtenstein e Islândia no âmbito do
Mecanismo Financeiro EEE (http://eeagrants.org/). O seu objetivo principal é reforçar o
desenvolvimento da Sociedade Civil e o seu contributo para a justiça, democracia, Direitos Humanos e
desenvolvimento sustentável. A Fundação Calouste Gulbenkian é a entidade gestora do Programa em
Portugal. A primeira fase de candidaturas inicia-se no próximo dia 29 de abril. No passado dia 10 de
abril a UCCLA foi convidada a estar presente numa reunião promovida pelo Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Gorongosa - Moçambique
Reabilitação da “Casa dos Leões”, “Centro de Interpretação do Parque” e “Biblioteca”. Ações
empreendidas na Gorongosa pela ONG “Memórias e Gentes”, a que a UCCLA dá apoio institucional e
material.

Educar para a Prevenção Primária em Saúde, 2.ª Fase - Timor-Leste
Conceção de proposta de continuidade no âmbito de recomendação da Presidência da Republica de
Timor Leste.
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Outros projetos, eventos e ações que contam com o apoio da UCCLA

Pilar Empresarial e Cultural

Página literária da UCCLA
Será anunciada em novembro. Com o objetivo de promover a divulgação dos trabalhos literários de
jovens escritores, a UCCLA vai lançar um concurso convidando-os a enviar os seus textos, em qualquer
género literário. Após seleção, serão publicados no site da UCCLA, que se designará página literária. Um
júri selecionará os três melhores textos, sendo o 1.º lugar convidado a ser apresentado e publicado no
âmbito do seguinte Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. O 2.º e 3.º lugar receberão uma
coleção de livros de autores lusófonos.

Associação Welwitchia
Apoio logístico e técnico à Associação Cultural Welwitchia (Associação Angolana).

Apoio à edição de um livro sobre Arquitetura
Apoio à publicação da Tese de Doutoramento da Arqt.ª Sílvia Paula Pelham, designada “Evolução
Construtiva dos Edifícios de Alvenaria - Planeamento Singular Lisboeta (séc. XVIII - séc. XX) Reabilitação Ambiental dos Edifícios de Alvenaria”. Esta tese constitui um documento importante para
a cidade de Lisboa, uma vez que apresenta a tipologia de todos os edifícios, bem como um trabalho
exemplar na análise arquitetónica da cidade.

Apresentação do livro “Timor - Labirinto da Descolonização” de Paulo Pires
Feita a apresentação pelo Secretário-Geral da UCCLA dia 25 de fevereiro de 2013.

Livro “Por Timor: Memórias de dez anos de Independência” - Lisboa
A UCCLA apoiou, no dia 30 de abril, o lançamento do livro “Por Timor: Memórias de dez anos de
Independência”, editado por Sónia Neto. O livro contou com o contributo de um texto da autoria
do Secretário-Geral da UCCLA.
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