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Vítor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
O Novo Ano que, há escassos dias, se iniciou só pode ser de esperança. É
com base na esperança de um mundo melhor que saudamos todos os
representantes das entidades associadas da UCCLA, bem como os
munícipes e trabalhadores delas, desejando os maiores sucessos em 2018.
Os meios de divulgação da UCCLA, e nomeadamente a nossa Notícias
UCCLA, tem dado conta das inúmeras, múltiplas e variadas atividades que
desenvolvemos para servirmos a causa das cidades dos países de língua
oficial portuguesa. Dentro de poucos anos, 80% da população mundial
viverá nas cidades. Em 2018 procuraremos reforçar, ainda mais, as políticas
de proximidade e aprofundar os laços existentes entre todas. Bem Hajam!

Oeiras, Portugal

Projeto de apoio ao desenvolvimento da Região
de Biombo
Decorreu no dia 10 de janeiro, no Salão Nobre do Município de Oeiras, a
cerimónia de assinatura de um protocolo tripartido, de suporte à execução
do projeto “Biombo, Agir!”, entre a UrbÁfrica (ONGD associada à UCCLA), o
Município de Oeiras e o Governo Regional de Biombo, na Guiné-Bissau.
Ler mais

Ilha de Moçambique e Lisboa, Moçambique e Portugal

Assinatura de acordo com a Universidade Lúrio
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, vai
ter lugar no dia 18 de janeiro, pelas 12 horas, a assinatura de um
Memorando de Entendimento entre a UCCLA e a Universidade Lúrio, em
Moçambique, nas instalações da UCCLA.
Ler mais

Cascais, Portugal

Assembleia Geral da UCCLA em Cascais

Terá lugar no dia 4 de maio, a reunião da Assembleia Geral da UCCLA, na
vila de Cascais, em Portugal, resultado da deliberação da Assembleia Geral
ocorrida em Angola. A Assembleia Geral coincidirá com o Encontro Global
Horasis 2018, que decorrerá de 5 a 8 de maio, em Cascais. Este encontro é
um dos principais encontros de líderes empresariais e reúne personalidades
de relevo mundial.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição de artistas angolanos na UCCLA
Será inaugurada no dia 6 de fevereiro, às 16 horas, a exposição Artes
Mirabilis, uma coletiva de artistas angolanos, nas instalações da UCCLA.
Co-organizada com a Embaixada de Angola e com o apoio da Fundação
Berardo, a exposição tem como objetivo divulgar a cultura de Angola, do
passado ao presente, assinalando duas datas fundamentais: 4 de Fevereiro
(dia do início da luta armada pela independência) e o 4 de Abril (dia da Paz).
Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação da obra vencedora da 2.ª edição do
Prémio Literário UCCLA
A obra vencedora da 2.ª edição do Prémio Literário UCCLA, atribuída ao livro
“Diário de Cão” da autoria de Thiago Rodrigues Braga será apresentada no
dia 22 de janeiro na loja da FNAC Colombo (Avenida Lusíada - Centro
Comercial Colombo, Loja A - 103) e no dia 28 de janeiro na loja da FNAC
Chiado (Armazéns do Chiado - Rua do Carmo, n.º 2, Loja 407), pelas 18h30.
Ler mais

Cascais, Portugal

UCCLA desenvolve Oficina de Formação de
professores e educadores de infância em
Cascais
Decorre até ao dia 28 de fevereiro a oficina de formação Educação para a
Cidadania Global (25H + 25H) creditada pelo Conselho CientíficoPedagógico de formação contínua de professores. Esta ação decorre em
parceria com a Câmara Municipal de Cascais e Centro de Formação de
Escolas do Concelho de Cascais.
Ler mais

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

Até 31 de Janeiro de 2018
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

UCCLA no Repositório Científico de Acesso
Aberto de Portugal
No seguimento de reuniões realizadas em 2017, a UCCLA e a Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal acordaram
desenvolver sinergias e promover ações entre as instituições. Assim, a
UCCLA foi convidada a integrar o Repositório Científico de Acesso Aberto
de Portugal (RCAAP), um portal que visa a disponibilização digital gratuita
de obras produzidas em Portugal.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolhe o lançamento do livro “Poemas em
Tempo de Guerra”
Terá lugar no dia 3 de fevereiro, pelas 17 horas, o lançamento do livro
“Poemas em Tempo de Guerra” da autoria de Filomena Afonso, no auditório
da UCCLA. O livro tem prefácio do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferência sobre os 20 Anos RTP África
Decorreu no dia 9 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a
conferência subordinada ao tema "20 Anos RTP África - Projetar África,
Projetar o futuro - O que nos une", que contou com a presença do
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

OEI inaugura representação em Portugal

A Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e
Cultura (OEI) abriu a sua representação em Portugal, no dia 5 de janeiro. Na
ocasião Ana Paula Laborinho tomou posse como diretora do escritório em
Portugal. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente no
evento.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Maputo ganha novo espaço de lazer
O Jardim do Centenário, localizado na Avenida Marginal de Maputo, em
Moçambique, conta com uma nova imagem após as obras de requalificação
que emprestam um novo ar ao local como ponto de atração de munícipes e
visitantes da cidade de Maputo. Além da renovação do jardim, foi construído
no local um edifício de dois pisos que compreende restaurantes, lojas e
serviços. A nova infra-estrutura, baptizada com o nome “Recanto dos
Lazeres”, faz parte de um amplo projeto de requalificação do jardim.
Ler mais
Praia, Cabo Verde

Descentralização dos serviços municipais da
cidade da Praia
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, pretende implementar os
serviços municipais e centrais em todas as delegações da cidade, numa
parceria com a Casa do Cidadão. Com esta estrutura qualquer cidadão ou
empresa pode ter acesso a serviços municipais e centrais como o
pagamento de impostos municipais, imposto de circulação automóvel,
registos prediais, alienação de terreno, emissão de NIF, certidão de
nascimento, pagamento de venda ambulante, constituição de empresa no
regime especial de micro e pequenas empresas, entre outros.
Ler mais

M’Banza Congo, Angola

Construção de mercados comunitários em
M’Banza Congo
A cidade de M’Banza Congo, em Angola, vai ter novos espaços comerciais
que visam acomodar os vendedores ambulantes. Estão em construção três
mercados comunitários com capacidade de 120 nos bairros 11 de Novembro
e Martins Kidito, periferia da cidade.
Ler mais

Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Alterações no Estatuto Político Administrativo da
região do Príncipe
A assembleia regional do Príncipe remeteu ao parlamento central propostas
de alteração do Estatuto Político Administrativo da ilha, em vigor desde
2010, com vista a obter mais poderes.
Ler mais

Porto Alegre, Brasil

Requalificação de vias em Porto Alegre
O Plano de Requalificação de Vias, que abrange obras de infraestrutura e
pavimentação, foi considerado uma das iniciativas prioritárias do Orçamento
Participativo da prefeitura de Porto Alegre, no Brasil. Assim, e no âmbito do
orçamento, uma das vias mais necessitadas recebeu drenagem,
pavimentação e passeio público - o bairro Vila Nova - com uma extensão de
91 metros e um investimento de R$ 210 mil.
Ler mais

Macau, China

Festival Literário de Macau - Rota das Letras
2018
A organização do Festival Literário de Macau - Rota das Letras 2018
anunciou os primeiros nomes de convidados da edição que decorre entre 10
e 25 de março. A edição que se avizinha terá a presença de Ana Maria de
Carvalho, Julián Fuks, Rosa Montero, Peter Hessler, Leslie T. Chang e Han
Dong.
Ler mais

Fernando Pinto deixa presidência da TAP
Após mais de 17 anos na liderança executiva da TAP, Fernando Pinto vai
abandonar o cargo no final deste mês. A UCCLA deixa uma palavra de
agradecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do seu mandato, com a
organização.
Ler mais

Saída da Embaixadora Fernanda Lichale

Perante a notícia da saída da Embaixadora de Moçambique em Portugal
Fernanda Lichale, a UCCLA agradece a colaboração manifestada nas
múltiplas atividades desenvolvidas em conjunto. A UCCLA deseja, ainda, os
maiores sucessos ao novo Embaixador que será indigitado.
Ler mais

Coleção “História Geral de África”
Nesta edição damos a conhecer a coleção “História Geral de África”, um
projeto editorial da UNESCO, iniciado em 1964, que conta a história de
África a partir da perspetiva dos próprios africanos. O património cultural, os
povos, as relações com outras civilizações são, assim, revelados numa
coleção de 8 volumes, elaborada por diversos especialistas.
Ler mais

Timor-Leste

Regime duodecimal aprovado em Timor-Leste
O Governo timorense aprovou, esta semana, um decreto sobre a execução
orçamental em regime duodecimal, necessário no arranque do ano em
Timor-Leste, uma vez que não foi aprovado o Orçamento Geral do Estado
para 2018.
Ler mais

A UCCLA nas Redes Sociais
A UCCLA está presente em diversas plataformas digitais, com um alcance de
cerca de 40 mil seguidores. Conheça as nossas páginas.
Ler mais

Questionário de satisfação - Notícias UCCLA

Entrámos num novo ano. Um ano de novos projetos, novas apostas, novas
iniciativas e novos desafios. Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre
a Notícias UCCLA, a nossa publicação periódica que leva até si,
quinzenalmente, o que de mais relevante acontece na UCCLA, nas nossas
cidades e empresas associadas e nos países que delas fazem parte. Dê-nos
sugestões e ideias para melhorarmos. Obrigado pela sua colaboração!
Ler mais
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