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Portugal

Câmara de Lisboa atribui apoio financeiro à
UCCLA
Decorreu, dia 15 de março, a assinatura do Contrato-Programa entre a
Câmara Municipal de Lisboa e a UCCLA. Assinado pelo vereador Carlos
Manuel Castro, das Relações Internacionais da CML, e pelo SecretárioGeral da UCCLA, Vítor Ramalho, este acordo tem como objetivo a atribuição
de apoio financeiro, da autarquia de Lisboa, para a realização de diversos
projetos previstos pela UCCLA, em 2017.
Ler mais
Luanda e Viana, Angola

UCCLA realiza reunião anual em Luanda e Fórum
Económico em Viana
Por decisão dos responsáveis da cidade de Luanda, esta vai acolher, no dia
19 de abril, a Assembleia Geral da UCCLA, no Salão Nobre do Governo
Provincial de Luanda, presidido pelo General Higino Carneiro, presidente da
mesa da Assembleia Geral da UCCLA e tendo como vice-presidente o
Governador da Região Autónoma do Príncipe, José Cassandra. No dia 20
de abril, no Centro de Congressos de Viana, decorrerá um Fórum
Económico subordinado ao tema “Cidades Sustentáveis”.
Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa
Terminam no dia 21 de março, as candidaturas à segunda edição do Prémio
Literário UCCLA “Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa”,
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
Ilha de Moçambique, Moçambique

Inauguração da biblioteca pública distrital da Ilha
de Moçambique

Inaugurou, dia 15 de março, a biblioteca pública distrital da Ilha de
Moçambique, no âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa. A biblioteca
funciona das 7h30 às 15h30 e terá atividades regulares, como leituras
mensais nos bairros “o livro saiu à rua” e atividades semanais como “o
sábado das crianças”. A ação educativa e cultural da biblioteca pública foi
reforçada com a requalificação deste espaço, no espírito do Manifesto da
UNESCO sobre Bibliotecas Públicas.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Rede Educativa SUL
A UCCLA e a Casa da América Latina desenvolveram, no dia 11 de março,
mais uma oficina no âmbito da Rede Educativa SUL, com a atividade
intitulada “PALAVRAS”, que contou com a participação 15 alunos do 12.º
ano do Curso Profissional de Design Gráfico, da Escola Secundária Alfredo
dos Reis, do Seixal, e seus professores. A oficina intitulada PALAVRAS foi
pensada a partir da inauguração da exposição “Conexões Afro-IberoAmericanas 2.01” da autoria de 63 artistas, de 3 continentes.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolhe debate sobre Desporto e
Educação Económica e homenageia antigas
glórias do futebol
A Casa de Moçambique vai promover o debate “Desporto e Educação
Económica”, no dia 30 de março, a partir das 9 horas, na sede da UCCLA.
Na ocasião serão homenageadas as antigas glórias do futebol Mário
Coluna, Matateu, Lucas Vicente, Augusto Matine e Hilário da Conceição.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento de livro “Mariazinha, Calcinha de
Renda” de Rufas Santo
A UCCLA vai ser palco do lançamento do livro “Mariazinha, Calcinha de
Renda” da autoria do escritor são-tomense Rufas Santo, no dia 31 de
março, às 18 horas. Este livro de poemas surge como uma ode à mulher de
lá, de cá e de todas as latitudes.
Ler mais

Portugal

Jornada de Cooperação Médica

No âmbito da Semana do Uruguai em Portugal, decorreu, dia 13 de março, a
Jornada de Cooperação Médica, organizada pela Casa da América Latina e
Embaixada do Uruguai em Portugal. O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor
Ramalho, participou no painel “Perspectivas de Cooperação Médica entre
Portugal e a América Latina”.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”
A exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01” é uma iniciativa da
UCCLA e do Colectivo Multimédia Perve, que conta com o apoio
institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo.
São 63 importantes autores, oriundos de África, Península Ibérica e
continente americano. Venha nos visitar até ao dia 30 de abril, nas
instalações da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação da obra "Opinião do Dia Expressão de Liberdade" de Jorge Gonçalves
Perante o apoio que a RDP África tem dado à UCCLA, não poderíamos
deixar de destacar a sessão de apresentação da obra "Opinião do Dia Expressão de Liberdade", livro de crónicas de Jorge Gonçalves, que terá
lugar no dia 29 de março, às 18 horas, no Auditório Agostinho da Silva da
Universidade Lusófona.
Ler mais

Nampula, Moçambique

Zonas rurais de Nampula com acesso a água
potável
A província de Nampula, em Moçambique, vai receber a construção de 80
fontes de água potável para abastecer as zonas rurais que não têm acesso
a este bem. O projeto prevê construir, para além de fontes de água potável,
um sistema de abastecimento de água com quatro fontanários, que irá
beneficiar cerca de 27 mil habitantes.
Ler mais

Brasília, Brasil

Projeto de captação de água em Brasília

Devido à crise hídrica que Brasília enfrenta foi disponibilizado, pelo Governo,
R$ 55,5 milhões para ser criado um projeto para captar água do Lago
Paranoá. As obras envolvem a instalação de uma estação com capacidade
para captar 700 litros de água por segundo, através de seis tanques, para
atenuar e minorar os problemas de captação deste bem em situações de
emergência.
Ler mais

Macau e Lisboa, China e Portugal

Macau e Lisboa vão criar rede de escolas
geminadas
Os governos de Macau e de Portugal acordaram na criação de “uma rede de
escolas associadas”, que vai unir, por via de protocolos de geminação,
escolas secundárias de ambos os territórios.
Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde vai liberalizar vistos para cidadãos da
União Europeia
Cabo Verde vai facilitar, brevemente, vistos para cidadãos da União Europeia
como forma de fomentar o turismo no arquipélago. A medida, enquadrada
no acordo de mobilidade, foi defendida pelo ministro dos Negócios
Estrangeiros, Luís Filipe Tavares.
Ler mais

Guiné-Bissau

Novo laboratório de saúde pública na GuinéBissau
A Guiné-Bissau vai contar com um novo Laboratório de Saúde Pública que
permita a investigação, a antecipação de surtos e que dê resposta a várias
ameaças de saúde pública. O laboratório está integrado no quadro de um
projeto sub-regional de 2013 e financiado pelo Banco Mundial, no valor de
21 milhões de dólares, e visa o reforço da vigilância epidemiológica,
ambiental, animal e humana.
Ler mais

Portugal

Portugal investe em autocarros amigos do

ambiente
Portugal vai ter 516 novos autocarros a circular por todo o país, entre 2018 e
2020, dos quais 78 são elétricos e 438 são movidos a gás natural. Com um
investimento total de 156 milhões de euros, a medida insere-se no pilar de
valorização do território do Plano Nacional de Reformas e é financiada por
um programa gerido pelo Ministério do Ambiente.
Ler mais

Angola

Criação da rede de instituições de formação da
administração pública
O governo angolano criou a Rede de Instituições de Formação da
Administração Pública com o objetivo de articular a formação entre
instituições públicas na formação, desenvolvimento e capacitação de
funcionários e agentes administrativos públicos.
Ler mais

Timor-Leste

Governo aprova criação da agência de notícias de
Timor-Leste
O Governo timorense aprovou a criação da Tatoli, a Agência Noticiosa de
Timor-Leste, um instituto público que será fonte de informação oficial e que
tem como ambição ser o centro de formação e pesquisa aplicada à
comunicação. Tatoli significa transmitir mensagem, em tétum.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Centro Hospitalar de São Tomé recebe
medicamentos
O Centro Hospitalar da Ilha de São Tomé recebeu, da Organização Mundial
de Saúde, 66 mil euros de medicamentos e materiais clínicos para combater
a epidemia de celulite necrotizante que tem afetado a população, nos
últimos meses.
Ler mais

Timor-Leste

Eleições Presidenciais em Timor-Leste

Decorrem, dia 20 de março, as Eleições Presidências em Timor-Leste, que
apresenta 8 candidaturas. As mesas de voto estarão abertas entre as 7 e as
15 horas, hora local. O Governo concedeu dois dias de tolerância de ponto,
na segunda e terça-feira, devendo a paragem ser seguida pelo setor
privado. Bancos e a escola portuguesa em Díli estarão encerrados. As
tolerâncias de ponto visam permitir que os eleitores se desloquem aos locais
onde estão registados para votar que, em muitos casos e devido às
condições das estradas, obrigam a viagens de longas horas.
Ler mais
ADP | AFRICONSULT | AULP | BARDAJÍ, HONRADO & PINHEL | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC | BPI | CARRIS | CEAL/ISEC | CGD | COFACO
AÇORES | CRBA | CUNHA VAZ & ASSOCIADOS | DIORAMA | EDITUR | EMEL | EMEP | GALPENERGIA | GFI PORTUGAL | GRUPO ENTREPOSTO |
IIM | INATEL | LAM | LISNATAL | LUSA | MONTEPIO GERAL | PARQUES DO EDT | SABSEG SEGUROS | SONANGOL | SRS ADVOGADOS | TAAG |
TAP | TECNICIL | TV PONTA NEGRA | VISABEIRA GLOBAL |
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