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Lisboa, Portugal

Inauguração da exposição “Artistas Unidos contra
 a Fome” na UCCLA

Foi inaugurada no dia 5 de setembro, a exposição “Artistas Unidos contra a
 Fome” na presença da Secretária-Executiva da CPLP, Maria do Carmo
 Silveira, e do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho. Esta exposição
 realiza-se no âmbito da campanha “Juntos contra a Fome” da CPLP, que
 tem por objetivo a angariação de fundos para a viabilização de projetos que
 contribuam para a erradicação da fome na CPLP. O acervo é constituído por
 peças doadas por mais de 50 artistas dos nove Estados-Membros da CPLP.
 No final da exposição, haverá um leilão.

Ler mais

Praia e Lisboa, Cabo Verde e Portugal

Visita à Polícia Municipal e Bombeiros de Lisboa

No âmbito da sua deslocação a Portugal, o presidente da Câmara Municipal
 da Praia, Óscar Santos, acompanhado do vereador da Câmara Municipal de
 Lisboa, Carlos Manuel Castro, e do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor
 Ramalho, visitaram, no dia 29 de agosto, o Regimento de Sapadores
 Bombeiros de Lisboa e a Polícia Municipal de Lisboa.

Ler mais

Xangai, China

UCCLA esteve presente no seminário sobre a
 construção e planeamento urbanístico para os
 países de língua portuguesa

Decorreu em Xangai, China, o “Seminário sobre a Construção e
 Planeamento Urbanístico para os Países de Língua Portuguesa 2017”, de
 15 a 28 de agosto, e que contou com a presença do técnico João Laplaine
 Guimarães, em representação da UCCLA. O seminário contou com a
 participação de 34 representantes de 4 países de língua oficial portuguesa -
 Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal. Os conteúdos das 9 palestras
 permitiram dar uma visão realista da China de hoje, assim como permitiram
 a introdução de novos conceitos, filosofias e tecnologias.

Ler mais
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Lisboa, Portugal

4.ª Gala MISS CPLP 2017

A UCCLA será palco da 4.ª Gala Miss CPLP 2017, no próximo dia 16 de
 setembro, a partir das 19h30, uma iniciativa do Comité MISS CPLP em
 parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a UCCLA. Os países a
 concurso são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
 Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A organização
 decidiu doar parte do resultado desta Gala em prol das vítimas dos fogos
 florestais.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Comemorações da Independência da Guiné-
Bissau na UCCLA

As comemorações dos 44 anos da Independência da Guiné-Bissau vão ser
 assinaladas na UCCLA, nos dias 18, 22, 23 e 24 de setembro. A palestra
 sobre “O Investimento no Arquipélago Bijagós”, o seminário "O Papel da
 Diáspora Guineense no Desenvolvimento do País", tertúlia literária,
 exposição, mostra gastronómica, animação cultural e espetáculo musical
 serão as atividades programadas para marcar a data.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA promove VII Encontro de Escritores de
 Língua Portuguesa em Cabo Verde

A cidade da Praia, em Cabo Verde, vai acolher, de 27 a 29 de outubro, o VII
 Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, num evento organizado pela
 UCCLA em colaboração com a Câmara Municipal da Praia.

Ler mais

3.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa

Estão a decorrer, até ao dia 31 de janeiro de 2018, as candidaturas à 3.ª
 edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em
 Língua Portuguesa. O Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa 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 talentos escritores.

Ler mais

Campanha da Kanimambo de angariação de
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 protetores solares

Está a decorrer, até ao dia 30 de setembro, a campanha da Kanimambo de
 angariação de protetores solares fator 50+ e cicatrizantes. Estes artigos são
 essenciais para garantir o bem-estar das crianças e adultos com albinismo
 que a Kanimambo apoia em Moçambique. Desde a sua criação a UCCLA
 tem apoiado todas as atividades da Kanimambo.

Ler mais

Macau, China

Prejuízos do tufão “Hato” em Macau

A passagem do tufão “Hato”, o mais forte dos últimos 50 anos, provocou em
 Macau, dez mortos e mais de 240 feridos e, pelo menos, 11,4 mil milhões de
 patacas de prejuízos. O Governo de Macau criou um subsídio de 50 mil
 patacas para ajudar as Pequenas e Médias Empresas a fazer face aos
 estragos causados. Além deste abono, o Governo criou também uma linha
 de crédito, sem juros, para as PME afetadas até ao montante máximo de
 600 mil patacas.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Câmara da Praia vai reforçar o combate ao
 paludismo

Devido ao aumento de pessoas infetadas com paludismo, a Câmara
 Municipal da Praia, em Cabo Verde, vai reforçar o combate a esta doença
 com campanhas de limpeza em todos os bairros da capital, especialmente
 nos mais afetados como Várzea, Achada Santo António, Achadinha, Ponta
 Belém e Lém Ferreira.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Programa Sustenta em Nampula

Os agricultores da província de Nampula contam com o programa
 SUSTENTA, uma iniciativa de gestão integrada da agricultura e recursos
 naturais, cujo objetivo é promover o crescimento do sector produtivo
 nacional baseado nos pequenos produtores, contribuindo, assim, para o
 combate à pobreza. A intenção do Governo é expandir o SUSTENTA para
 todo o país. A iniciativa permitirá, aos pequenos agricultores, assegurar a
 compra da sua produção, sobretudo das culturas de milho, feijão, gergelim e
 hortícolas para as nove províncias que ainda não estão cobertas pela
 iniciativa.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Lançamento do Programa de Moto Patrulhamento
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 da Guarda Municipal

Com vista a reduzir os índices de criminalidade na cidade do Rio de Janeiro,
 no Brasil, a Prefeitura implementou o Programa de Moto Patrulhamento da
 Guarda Municipal do Rio de Janeiro - com a entrega de 100 das 250 motos
 Honda 300 cilindradas doadas pelo grupo Multiplan. O programa teve início
 na zona de Copacabana, seguindo-se Campo Grande, Bangu, Barra da
 Tijuca, Madureira e Centro, entre outros bairros.

Ler mais

Guiné-Bissau

Nomeados governadores para as oito regiões da
 Guiné-Bissau

O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau nomeou, em reunião realizada no
 dia 31 de agosto, novos governadores das oito regiões que compõem a
 república da Guiné-Bissau.

Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

Governo cede terreno para a requalificação
 urbana e desenvolvimento do turismo

O Governo de Cabo Verde cedeu, de forma gratuita, à Câmara Municipal de
 São Vicente um terreno de oito mil e seiscentos metros quadrados, para a
 requalificação urbana e desenvolvimento do turismo. O protocolo assinado
 prevê, também, a criação de uma comissão tripartida entre o Governo,
 Câmara Municipal e a Cabo Verde Trade Invest para identificação de
 potenciais investidores na área.

Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Construção de novas escolas em São Tomé

A petrolífera norte-americana Kosmos Energy vai construir três novas
 escolas em diferentes distritos de São Tomé e Príncipe, designadamente, na
 cidade de Neves, cidade de Santana e em Monte-Café, bem como a
 reabilitação da escola de Sá Marçal, no distrito de Água Grande.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Câmara de Bissau propõe gestão partilhada do
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 Parque M´Batonha

A gestão partilhada do Parque Europa da Lagoa de M´Batonha com
 munícipes e organizações da sociedade civil foi a proposta apresentada pela
 Câmara Municipal de Bissau, na Guiné-Bissau, como forma de preservar o
 espaço e garantir a sua sustentabilidade.

Ler mais

Obra “Chiquinho” de Baltasar Lopes

A UCCLA assinala, nesta edição, a obra “Chiquinho” do autor cabo-verdiano
 Baltasar Lopes, uma obra de referência e um marco incontornável da
 literatura lusófona. O autor e a obra tornaram-se símbolos de um momento
 de viragem na literatura cabo-verdiana. Chiquinho é considerado, por vários
 críticos, a primeira obra genuinamente cabo-verdiana, porque traça
 fielmente a vida no arquipélago na primeira metade do século XX.

Ler mais

Angola

João Lourenço é o novo Presidente de Angola

Os resultados finais das eleições gerais de 23 de agosto, divulgados pela
 Comissão Nacional Eleitoral, confirmam João Lourenço como novo
 Presidente de Angola. Tendo sido declarados os resultados finais, o
 Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, enviou ao candidato eleito e ao
 vice-presidente eleito a manifestação de solidariedade ao povo angolano
 pelas eleições realizadas, pela elevação e civismo demonstrado, que
 conduzirão a que o país passe a ter uma Assembleia Nacional e um novo
 Presidente. Também a responsável da Delegação Económica e Comercial
 de Macau, O Ti Lin, endereçou felicitações.

Ler mais

Timor-Leste e Austrália

Delimitação de fronteiras entre Timor-Leste e
 Austrália

Timor-Leste e a Austrália alcançaram um acordo sobre os "elementos
 centrais" da delimitação de fronteiras marítimas entre os dois países e sobre
 o estatuto legal para o desenvolvimento do poço de gás de Greater Sunrise
 no Mar de Timor.

Ler mais

Angola

Bolsa de Solidariedade Social já beneficiou mais
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 de mil angolanos

A Bolsa de Solidariedade Social beneficiou, em quase um mês, mais de mil
 pessoas necessitadas, nas províncias de Luanda e Benguela, em Angola. A
 prioridade tem sido com os centros de acolhimento de crianças e idosos,
 tendo já beneficiado 580 pessoas em Luanda e 600 em Benguela,
 perfazendo o total, em ambas, de 12,4 toneladas de bens alimentares e não
 alimentares, nomeadamente roupa, calçado, material escolar e de
 construção, medicamentos, entre outros.

Ler mais

Guiné-Bissau

Novo Código de Estrada na Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau tem, desde o início do mês, um novo Código de Estrada que
 substitui o anterior, em vigor há 60 anos. Este código possui novas regras,
 adaptadas à realidade atual, como a obrigação do uso de cintos de
 segurança, tipologia das estradas e normas de conduta dos peões.

Ler mais

Angola

Angola produz manuais em braille para o ensino
 especial

O Ministério da Educação de Angola está a produzir, pela primeira vez em 40
 anos, manuais em braille para alunos cegos. Já foram produzidos 16.000
 manuais que vão começar a ser utilizados no ano letivo de 2018.

Ler mais
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