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Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem
desta forma o Deputado Municipal do CDS-PP António Pedro Maco
apresentar Requerimento à Câmara Municipal de Almada

ASSUNTO: UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa)

Tendo em consideração que a UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua
Portuguesa) tem como principal missão recuperar e fortalecer os laços de
solidariedade entre os povos de língua portuguesa ao mesmo tempo que alicerça
uma profunda cooperação de entreajuda numa verdadeira troca de experiências
enaltecendo ao mesmo tempo as diversidades culturais e históricas de cada povo, é
essencial que a mesma seja um instrumento de aproximação e de solidariedade
entre as comunidades que falam a língua de Camões.
Tendo ainda em conta que esse estreitar de laços passa pelo intercâmbio e
cooperação de realidades distintas e como finalidade a construção de um esforço
comum e de um desenvolvimento equilibrado entre as cidades integrantes

aperfeiçoando os seus conhecimentos e partilhando objectivos num convívio
fraterno e amistoso, é crucial que as oportunidades de convergência entre as
cidades ao nível de formação de quadros, prestação de serviços, troca de
equipamentos, de instrumentos e intercâmbio de recursos humanos sejam
dinamizadores para o desenvolvimento económico, social e cultural dos povos que
fazem parte da UCCLA, o CDS-PP, considerando que o município de Almada aderiu
à União de Cidades Capitais de Língua Portuguesa, vem através do presente
requerimento questionar a Câmara Municipal de Almada, que balanço faz a mesma
no que respeita a troca de experiências e intercâmbio, que projectos e acordos
foram firmados e que mais-valias trouxeram para o concelho de Almada desde a
sua entrada como membro associado na UCCLA, tal como as áreas
intervencionadas e prioritárias de intervenção?
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