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Lisboa, Portugal

O Dia de África em torno da História de Angola

O Dia de África comemora-se a 25 de maio, data em que, nos idos de
 sessenta do século passado foi criada a OUA - Organização de Unidade
 Africana, então em pleno mundo bipolar. A UCCLA não se podia dissociar
 do evento e daí que nesse dia, pelas 18 horas, o Secretário-Geral, Vítor
 Ramalho, aborde a envolvência que justificou a criação da OUA e a sua
 evolução para a atual UA - Unidade Africana, em pleno mundo multipolar.
 Será também uma honra nesse dia e durante a evocação da efeméride ser
 lançada a 2.ª edição da obra “História de Angola - Da Pré-História ao Início
 do Século XXI” da autoria de Alberto Oliveira Pinto, estando a cargo de
 Jean-Michel Mabeko Tali a apresentação da obra. Secretário-Geral da
 UCCLA, Vítor Ramalho

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita do Ministro da Administração do Território
 de Angola à UCCLA

Aproveitando uma passagem por Lisboa, o Ministro da Administração do
 Território de Angola, Bornito de Sousa, teve a gentileza de visitar as novas
 instalações da UCCLA, dia 11 de maio, assim como ter uma reunião com o
 Secretário-Geral, Vítor Ramalho.

Ler mais

Portugal

Resultados do Prémio Literário UCCLA e
 encerramento da exposição “Conexões Afro-
Ibero-Americanas”

O dia 7 de maio foi dedicado à cultura, com a apresentação dos resultados
 do Prémio Literário UCCLA, o encerramento da exposição “Conexões Afro-
Ibero-Americanas 2.01” e um recital de poesia cabo-verdiana, nas
 instalações da UCCLA.

Ler mais
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Entrevista do Secretário-Geral da UCCLA ao
 Jornal de Angola

O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, deu uma entrevista ao Jornal
 de Angola - coordenada pela jornalista Natacha Roberto -, publicada na sua
 edição online, do dia 5 de maio. Com o título "Angola deve avançar para
 uma crescente democratização das autarquias", Vítor Ramalho aborda a
 intensificação da migração para os grandes centros urbanos como uma das
 principais preocupações dos governos em todo o mundo, com particular
 realce para os países em desenvolvimento, na Ásia e África.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita de delegação do PAIGC da Guiné-Bissau à
 UCCLA

Uma delegação do PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e
 Cabo Verde) da Guiné-Bissau veio à UCCLA - composta por Rui Ribeiro,
 Iancuba, Cupertino Silva, Ruquieto e Dinalai de Cunha - para apresentação
 de cumprimentos ao Secretário-Geral, no dia 9 de maio.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA fortalece a colaboração entre Lisboa,
 Maputo e a Ilha de Moçambique no domínio da
 higiene e limpeza urbana

Uma missão composta por elementos de Lisboa e de Maputo, e da
 Associação dos Amigos da Ilha de Moçambique encontram-se, desde o dia
 7 de maio, na Ilha de Moçambique, para potenciar o intercâmbio e a troca de
 experiências no âmbito dos serviços de higiene e limpeza públicas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA visita Centro de Reabilitação de Paralisia
 Cerebral Calouste Gulbenkian

Uma delegação da UCCLA visitou, dia 11 de maio, o Centro de Reabilitação
 de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian para entregar o livro elaborado e
 inspirado no contexto da rede educativa SUL e no âmbito da visita à
 exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01”, que esteve patente na
 UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Livro de Alda Barros lançado na UCCLA

Decorreu no dia 11 de maio, o lançamento do livro de poesia "A Flor Branca
 de Baobá" da autoria de Alda Barros, nas instalações da UCCLA, que
 contou com a presença da Secretário-Executiva da CPLP, Maria do Carmo
 Silveira.

Ler mais

Guimarães, Portugal

UCCLA esteve presente no seminário sobre a
 afirmação da Língua Portuguesa

Decorreu no dia 16 de maio, o Seminário subordinado ao tema "Domínios
 Estratégicos de Afirmação da Língua Portuguesa", no Centro Internacional
 para as Artes José de Guimarães, em Guimarães, Portugal - numa iniciativa
 da Câmara Municipal de Guimarães, da Universidade do Minho e da
 Comissão Temática para a Promoção e Difusão da Língua Portuguesa da
 CPLP, da qual a UCCLA é membro.

Ler mais

Odivelas, Portugal

Bienal de Culturas Lusófonas

Decorre até ao dia 31 de maio, a VI Bienal de Culturas Lusófonas, em
 Odivelas, Portugal. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Câmara
 Municipal de Odivelas, que conta com o patrocínio da CPLP e da Missão do
 Brasil junto à CPLP, e tem como parceiros a UCCLA e o Camões - Instituto
 da Cooperação e da Língua. A Bienal de Culturas Lusófonas, que se realiza
 desde 2007, tem como objetivo apostar na lusofonia e promover a
 multiculturalidade e a interculturalidade das comunidades.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro da 2.ª Conferência de Lisboa

Terá lugar dia 26 de maio, pelas 10 horas, a sessão pública de lançamento
 do livro da 2.ª Conferência de Lisboa, no Palácio Foz, em Lisboa, Portugal.
 A sessão tem como orador convidado o Comissário Europeu para a
 Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, com uma intervenção
 sobre “O papel da diplomacia científica na paz e no desenvolvimento”.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Baltazar Alves Cardoso é o novo presidente da
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 Câmara de Bissau

O governo da Guiné-Bissau nomeou Baltazar Alves Cardoso como o novo
 presidente da Câmara Municipal de Bissau, Guiné-Bissau. O empresário,
 agora nomeado, é dirigente do PRS (Partido da Renovação Social) e foi
 deputado da nação. O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, enviou
 uma saudação ao presidente eleito, afirmando que esta eleição contribuirá
 para o reforço da valorização da capital da Guiné-Bissau.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Câmara de Lisboa lança plataforma para
 distinguir "Lojas com História"

A Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, lançou uma plataforma online
 para distinguir e apoiar as "Lojas com História", promovendo os 82
 estabelecimentos já reconhecidos e permitindo a candidatura de outros
 espaços comerciais emblemáticos da capital. De acordo com a Câmara, o
 site do programa "Lojas com História" pretende ser "uma viagem pelas lojas
 de Lisboa que, pela história e património, foram distinguidas e protegidas
 pelo município".

Ler mais

Luanda, Angola

Inaugurada Avenida Samora Machel em Luanda

Uma avenida com o nome do primeiro Presidente de Moçambique
 independente, Samora Machel, foi inaugurada em Angola, no município de
 Talatona, Luanda. Trata-se de uma das avenidas mais movimentadas, por
 fazer a ligação entre duas regiões densamente povoadas da província de
 Luanda

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro apresenta programa social para
 reduzir índices de criminalidade

A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, apresentou um programa social de
 ações preventivas com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade. O
 plano piloto, no Complexo do Alemão, na Zona Norte, vai ser a primeira
 comunidade a receber o projeto tendo como foco as crianças e
 adolescentes.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Projeto nutricional beneficia famílias em Nampula
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Perto de 500 mil agregados familiares das províncias de Nampula e
 Zambézia, em Moçambique, vão beneficiar de um programa nutricional com
 o objetivo de melhorar a nutrição, a segurança alimentar e a renda das
 famílias, com destaque para crianças menores de cinco anos de idade,
 mulheres grávidas e lactantes.

Ler mais

Luanda, Angola

Novo modelo de transportes públicos em Luanda

O Governo da Província de Luanda, em Angola, projetou um novo modelo de
 funcionamento dos transportes públicos coletivos, permitindo a redução da
 utilização dos transportes particulares dos cidadãos. De acordo com o
 General Higino Carneiro, Governador da Província de Luanda, é desejo do
 Governo que os 240 novos autocarros venham a funcionar no sentido de
 facilitar o trajeto dos cidadãos.

Ler mais

Macau, China

Macau inaugura maior terminal marítimo de
 passageiros

O Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, o maior terminal marítimo de
 Macau, foi inaugurado dia 18 de maio e entrará em funcionamento a 1 de
 junho. O novo terminal ocupa uma área de 200 mil metros quadrados e tem
 16 lugares de atracação para embarcações rápidas, três cais multifuncionais
 e 127 canais de passagem fronteiriços, além de heliportos. Tem capacidade
 para receber 400 mil passageiros por dia e irá oferecer as mesmas rotas do
 provisório – com ligações a Hong Kong e a Shenzhen (no interior da China).

Ler mais

Salvador, Brasil

Salvador terá Centro de Reabilitação Física e
 Mental

A prefeitura de Salvador, no Brasil, criou a Unidade de Políticas Públicas
 para Pessoas com Deficiência, que terá como missão articular e propor
 políticas que favoreçam a inclusão de pessoas com deficiência e o
 cumprimento dos direitos, igualdades e oportunidades. Uma das ações
 concretas desta Unidade será a criação de um Centro de Reabilitação Física
 e Mental.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Novos serviços de transportes urbanos em Bissau
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O Governo da Guiné-Bissau vai lançar, no final de maio, um novo serviço de
 transportes urbanos em Bissau, garantido pela empresa Transáfrica, com o
 objetivo de modernizar e melhorar o serviço na cidade. De acordo com o
 diretor-geral de Viação e Transportes Terrestres, Bamba Banjai, as
 autoridades estão à procura de mais parceiros para garantir transportes
 urbanos em outras cidades do país, incluindo Gabu e Bafatá.

Ler mais

Macau, China

Criação do Laboratório de Língua Portuguesa em
 Macau

O Governo de Macau, juntamente com o Gabinete de Apoio para o Ensino
 Superior, pretendem criar um Laboratório de Língua Portuguesa com o
 objetivo de reforçar a formação de docentes da língua chinesa e portuguesa,
 bem como a criação de cursos online para o ensino da língua de Camões.

Ler mais

Mértola, Portugal

Festival Islâmico de Mértola

A magia e a atmosfera do Festival Islâmico regressam às ruas do Centro
 Histórico de Mértola, em Portugal, de 18 a 21 de maio. Organizado pela
 Câmara Municipal de Mértola, a 9.ª edição do Festival Islâmico volta a
 apostar no mercado de rua - souk, na música, nas exposições, nas
 conferências, no teatro e na gastronomia. Estará, também, em destaque a
 Candidatura de Mértola a Património Mundial.

Ler mais

Timor-Leste

Morreu Mário Carrascalão

O ex-vice-primeiro-ministro de Timor-Leste, Mário Carrascalão, faleceu dia
 19 de maio, no Hospital Nacional Guido Valadares, em Díli. Nesta data, a
 UCCLA recorda o político e apresenta as mais sentidas condolências à
 família e ao povo de Timor-Leste.

Ler mais

Angola

Eleições gerais em Angola
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O chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, convocou as
 próximas eleições gerais em Angola para 23 de agosto. Em nome da
 UCCLA, o Secretário-Geral Vítor Ramalho saúda todos os partidos e forças
 concorrentes que se apresentarem a sufrágio, seguro que Angola, como
 sempre, reforçará os caminhos do futuro.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Saúde para Todos em São Tomé e Príncipe

A cooperação portuguesa vai continuar a financiar o programa Saúde para
 Todos em São Tomé e Príncipe, com uma verba de 3,88 milhões de euros,
 nos próximos quatro anos. O projeto visa contribuir para o acesso universal
 da população de São Tomé a cuidados de saúde de melhor qualidade.

Ler mais

Timor-Leste

Passaporte eletrónico em Timor-Leste

O Governo timorense está a introduzir passaportes eletrónicos com o
 objetivo de tornar o documento mais seguro, moderno e compatível com os
 sistemas adotados pela maioria dos países, facilitando a circulação de
 cidadãos timorenses. A introdução dos novos passaportes está a ser
 planeada há vários anos em Timor-Leste, tendo o Governo aprovado o novo
 regime jurídico em 2016 e ajustado a norma a padrões internacionais no
 final de janeiro deste ano.

Ler mais

Cabo Verde

União Europeia apoia reforma das instituições
 cabo-verdianas

A União Europeia vai disponibilizar a Cabo Verde um pacote financeiro de
 cinco milhões de euros, no âmbito do projeto de apoio à reforma das
 instituições, com vista ao reforço da competitividade da economia cabo-
verdiana e da melhoria do ambiente de negócios.

Ler mais

Timor-Leste
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Tomada de posse do Presidente da República de
 Timor-Leste

O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, vai tomar posse no dia
 20 de maio, em Tasi-Tolu, arredores de Díli, exatamente no mesmo local em
 que proclamou a restauração da independência do país.

Ler mais

Guiné-Bissau

China oferece bolsas de estudo à Guiné-Bissau

A República Popular da China colocou à disposição do governo da Guiné-
Bissau 200 bolsas de estudo em áreas diversas, de que se destacam as
 relacionadas com a agronomia e eletrotecnia.

Ler mais
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