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Vitor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
A UCCLA estará presente, entre 20 a 27 do corrente mês de outubro, com
 uma importante delegação, coordenada por mim próprio com vista ao
 estreitamente de relações de cooperação incluindo as económicas. O
 honroso convite foi feito pelo governo da importante província chinesa de
 Jiangsu e, face ao programa, esperam-se os melhores resultados com
 impacto futuro.

China

Delegação da UCCLA visita província chinesa de
 Jiangsu
A convite do Governo da importante província chinesa de Jiangsu, deslocou-
se, dia 18 de outubro, a Macau, e depois para a capital desta província, uma
 delegação da UCCLA chefiada pelo Secretário-Geral, Vitor Ramalho. A
 delegação integra o presidente do grupo empresarial Entreposto que é,
 também, vice-presidente da UCCLA, Pedro Palhinha, o presidente do
 Município do Cazenga (Angola), Vitor Narciso, o representante do presidente
 da Câmara de Maputo (Moçambique), Simão Mucavele, e do coordenador
 cultural da UCCLA, Rui Lourido.

Ler mais

Cabo Verde

UCCLA presente na tomada de posse do
 Presidente da República de Cabo Verde
A UCCLA esteve presente, dia 20 de outubro, na tomada de posse do
 Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pelo técnico
 José Bastos, em representação do Secretário-Geral, Vítor Ramalho. No ato
 de tomada de posse, o reeleito Presidente apresentou o programa do
 mandato, elencando as principais prioridades que se colocam ao país, como
 a economia, segurança, educação, etc.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/delegacao-da-uccla-visita-provincia-chinesa-de-jiangsu
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-presente-na-tomada-de-posse-do-presidente-da-republica-de-cabo-verde


Espanha

Santiago de Compostela votou adesão à UCCLA
Perante a intenção manifestada por Santiago de Compostela, capital da
 Galiza, em integrar a UCCLA e após reunião do executivo de Santiago,
 realizada a 20 de outubro, foi aprovada, por unanimidade, a adesão como
 membro observador. Será, assim, enviada uma proposta formal de adesão à
 UCCLA que será oficializada e votada na próxima Assembleia Geral da
 organização.

Ler mais

Portugal

Secretário-Geral da UCCLA recebeu ex-ministro
 do Brasil
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, dia 10 de outubro,
 Francisco Sérgio Turra, o ex-ministro da Agricultura do governo brasileiro de
 Henrique Cardoso, com vista a projetos de cooperação futura.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA promove formação na Ilha de
 Moçambique
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, o
 técnico da UCCLA Carlos Brito, estará, de 28 de outubro a 1 de dezembro,
 na Ilha de Moçambique, com vista à formação de quadros municipais da
 área urbana. A formação em autocad será dada a 6 formandos das áreas
 dos serviços urbanos do município e de outras instituições locais.

Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua - 2.ª edição
Está a decorrer até ao dia 31 de janeiro de 2017, a 2.ª edição do Prémio
 Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa.
 Trata-se de uma iniciativa conjunta da UCCLA, Editora A Bela e o Monstro e
 Movimento 2014, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.
 Tem como objetivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da
 prosa de ficção (romance, novela e conto) e da poesia, em língua
 portuguesa, por novos escritores.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/santiago-de-compostela-votou-adesao-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/secretario-geral-da-uccla-recebeu-ex-ministro-do-brasil
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-promove-formacao-na-ilha-de-mocambique
http://www.uccla.pt/noticias/2a-edicao-do-premio-literario-uccla-novos-talentos-novas-obras-em-lingua-portuguesa


Lisboa, Portugal

Exposição “[Co]Habitar”
Até ao dia 30 de janeiro de 2017 pode visitar a exposição “[Co]Habitar”, no
 novo espaço da UCCLA e da Casa da América Latina (Avenida da Índia, n.º
 110), em Lisboa - mostra que reúne um conjunto de obras das artistas Lia
 Chaia e Andrea Brandão que exploram o espaço habitável em diferentes
 vertentes.

Ler mais

Macau, China

Fundo de investimentos lusos transferido para
 Macau
Macau vai ser sede do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre
 a China e os Países de Língua Portuguesa, para facilitar a divulgação e o
 contato junto dos potenciais interessados. Ativado no final de junho de 2013,
 o fundo aprovou o financiamento de apenas dois projetos: um proveniente da
 Angola e um chinês para Moçambique.

Ler mais

Luanda, Angola

Melhorias no tratamento do lixo em Luanda
A cidade de Luanda, em Angola, vai contar com quatro aterros sanitários, no
 âmbito do plano estratégico dos resíduos urbanos, que prevê pelo menos um
 em cada capital de província até 2020. O modelo definido assenta no
 princípio do “poluidor/pagador”, em que cada cidadão poluente tem a
 obrigação de contribuir nos encargos das ações em prol do ambiente.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Construção de nova ponte em Díli
Começou a ser construída em Díli, Timor-Leste, a terceira ponte sobre a
 ribeira Comoro, na zona oriental da cidade. Com um comprimento de 249
 metros e ligações dos dois lados, que totalizam mais de 3,2 quilómetros, a
 nova ponte é financiada pelo governo japonês, em 26 milhões de dólares,
 com o objetivo de garantir uma ligação adicional entre os dois lados da
 ribeira de Comoro, que divide a zona ocidental da capital.

Ler mais

Huambo, Angola

http://www.uccla.pt/eventos/exposicao-cohabitar
http://www.uccla.pt/noticias/fundo-de-investimentos-lusos-transferido-para-macau
http://www.uccla.pt/noticias/melhorias-no-tratamento-do-lixo-em-luanda
http://www.uccla.pt/noticias/construcao-de-nova-ponte-em-dili


Novo modelo de recolha de lixo
A cidade do Huambo, em Angola, vai ter um novo modelo de recolha de lixo
 tendo em vista melhorar em grande escala a questão do saneamento básico.
 O novo modelo, que funcionará entre as 17 e as 20 horas, vai possibilitar a
 restituição de contentores nas ruas e em áreas indicadas pelo município com
 a ajuda de forças militares e policiais, estudantes, igrejas, associações
 juvenis e população em geral, para manter a cidade do Huambo mais limpa,
 atraente e bonita.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Rostos de Timor”
A Assembleia da República em Lisboa acolhe a exposição “Rostos de Timor”
 do fotojornalista António Cotrim, distinguido com o Prémio Gazeta 2014. Esta
 mostra reúne 24 fotografias que retratam a nobreza do povo timorense e
 assinala os 25 anos do massacre no cemitério de Santa Cruz, em Díli,
 ocorrido a 12 de novembro de 1991. A exposição estará patente ao público
 até ao dia 13 de janeiro de 2017.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa recebe Fórum do Livro de Macau
A capital portuguesa, Lisboa, vai receber nove dias de literatura de Macau em
 Língua Portuguesa. O Fórum do Livro de Macau vai levar obras da terra,
 lançar livros e promover a literatura de Macau em Lisboa, numa iniciativa da
 Associação Amigos do Livro. O evento, que decorrerá de 24 de outubro a 3
 de novembro, é a maior ação de promoção do livro e da literatura de Macau
 dos últimos 30 anos, cujo programa inclui uma feira do livro, conferências e
 debates.

Ler mais

Cabo Verde

União Europeia apoia Cabo Verde no combate à
 pobreza e crescimento económico
A Comissão Europeia e o Governo cabo-verdiano assinaram, dia 17 de
 outubro, um acordo que prevê um apoio da União Europeia de 50 milhões de
 euros, até 2020, na redução da pobreza e na promoção de um crescimento
 sustentável - através da implementação de reformas com vista a uma
 economia mais competitiva e um melhor clima de negócios no arquipélago; e
 o reforço da parceria especial entre a UE e Cabo Verde.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/novo-modelo-de-recolha-de-lixo-no-huambo
http://www.uccla.pt/noticias/exposicao-rostos-de-timor
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Guiné-Bissau

Registo civil de crianças mais rápido
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) entregou dois carros
 e oito motas ao Ministério da Justiça da Guiné-Bissau para que os
 funcionários cheguem mais longe e registem mais crianças. O investimento
 em meios de transporte rondou os 76 mil euros e a UNICEF beneficiou de
 apoio do Fundo para a Consolidação da Paz das Nações Unidas.

Ler mais

Brasil

Brasil lança campanha contra o desperdício
 alimentar
No Brasil são desperdiçadas 41 mil toneladas de comida por ano. No sentido
 de reduzir para metade o desperdício alimentar, até 2030, foi lançada no
 país a campanha intitulada “Sem Desperdício”.

Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe

Portugal e São Tomé e Príncipe cooperam na
 área da saúde
Portugal e São Tomé e Príncipe, no âmbito do projeto "Saúde para Todos",
 começaram a realizar consultas, à distância, na especialidade de
 otorrinolaringologia, no âmbito de um projeto de telemedicina que permite
 realizar, anualmente, cerca de cinco mil consultas. O projeto, executado pelo
 Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) e financiado pelo Ministério dos
 Negócios Estrangeiros português, arrancou em 1988 e desde 2011 conta
 com a telemedicina, projeto no âmbito do qual são realizadas, por ano, mais
 de cinco mil teleconsultas em todas as especialidades, além de milhares de
 exames, ecografias e exames de radiologia.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "Poesia Angolana" da autoria de Tomaz Vieira da
 Cruz

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império

http://www.uccla.pt/noticias/registo-civil-de-criancas-mais-rapido-na-guine-bissau
http://www.uccla.pt/noticias/brasil-lanca-campanha-contra-o-desperdicio-alimentar
http://www.uccla.pt/noticias/portugal-e-sao-tome-e-principe-cooperam-na-area-da-saude
http://www.uccla.pt/sites/default/files/poesia_angolana.pdf


 reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "Diálogo" da autoria de Henrique Abranches

Ler mais
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