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Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

O novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), que
 substitui a Diretiva 95/46/CE, entrou em vigor no dia 25 de maio, mas carece
 ainda de ser objeto de regulamentação pelas autoridades portuguesas.
 Porém, face à circunstância de a UCCLA ter várias publicações em
 plataformas digitais, entre as quais a Notícias UCCLA, e ser uma
 organização intermunicipal internacional, estamos a articular com a Câmara
 Municipal de Lisboa a forma e os termos com que, dentro do prazo
 estipulado para a regulamentação, se observarão as disposições do RGPD.
 Sem prejuízo do que precede e por respeito por todos os que recebem
 presentemente a Notícias UCCLA, solicitamos que os que não a desejem
 continuar a receber nos comuniquem por via eletrónica - uccla@uccla.pt

Ler mais

Lisboa, Portugal

"Dos Movimentos de Libertação às
 Independências" em análise na UCCLA

Assinalando o Dia de África, a UCCLA foi palco do debate subordinado ao
 tema «Dos Movimentos de Libertação às Independências», no dia 25 de
 maio, numa iniciativa conjunta com a Mercado de Letras Editores.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita de José Cassandra à UCCLA

No decorrer da visita de trabalho a Lisboa, o Governador da Região
 Autónoma do Príncipe e presidente da Comissão Executiva da UCCLA, José
 Cassandra, reuniu, no dia 30 de maio, com o Secretário-Geral da UCCLA,
 Vitor Ramalho, com vista ao conhecimento dos projetos que estão em curso
 na organização.

Ler mais
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Praia, Cabo Verde

Visita da vereadora Maria Aleluia Andrade à
 UCCLA

Decorreu no dia 16 de maio, uma visita de cortesia à UCCLA da vereadora
 Maria Aleluia Barbosa Andrade, com o Pelouro da Cooperação e das
 Relações Internacionais da Câmara Municipal da Praia (Cabo Verde), tendo
 sido recebida pelo Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Encontro técnico de urbanismo na Ilha de
 Moçambique

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique,
 decorreu, no dia 31 de maio, um encontro na área do urbanismo para
 análise da organização dos bairros, relativamente ao cadastro de imóveis,
 terrenos baldios e quarteirões. Este encontro, que teve lugar no salão nobre
 do conselho municipal, contou com a participação do técnico da UCCLA,
 Carlos Brito, do técnico do conselho municipal na área de Urbanização e
 Cadastro, Abdala Tajuite, e de líderes comunitários do Município da Ilha de
 Moçambique.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com a Associação dos Jovens
 Agricultores de Portugal

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, teve, no dia 23 de maio, uma
 reunião com o presidente da Associação dos Jovens Agricultores de
 Portugal, Firmino Cordeiro, com vista à articulação de sinergias no que se
 refere à cooperação com os países lusófonos.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Encontro com técnicos de cobrança na Ilha de
 Moçambique

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique,
 teve lugar, no dia 1 de junho, um encontro entre os técnicos de cobrança do
 Imposto Predial Autárquico (IPRA) e o técnico da UCCLA Carlos Brito, no
 Conselho Municipal da Ilha.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Lançamento da obra vencedora do Prémio
 Literário UCCLA

Vai decorrer no dia 13 de junho, pelas 18 horas, no auditório da APEL da
 Feira do Livro de Lisboa (Parque Eduardo VII), o lançamento da obra
 vencedora da 3.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos,
 Novas Obras em Língua Portuguesa - atribuída ao livro “Equilíbrio Distante”
 da autoria de Óscar Ruben Lopez Maldonado.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Mês da Criança na Ilha de Moçambique

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique e
 das comemorações dos 200 anos da Ilha de Moçambique, o Conselho
 Municipal da Ilha de Moçambique e a UCCLA promovem diversas ações
 lúdico-pedagógicas de animação do livro e da leitura na Ilha, que conta já
 com duas bibliotecas abertas ao público.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no Encontro Triângulo
 Estratégico: América Latina-Europa-África

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, participou e interveio, no dia
 15 de maio, no painel “Cidades e Economia Digital” no âmbito do VII
 Encontro Triângulo Estratégico: América Latina-Europa-África, promovido
 pelo IPDAL – Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participou na Conferência de
 Neurociência e Educação

Teve lugar no dia 14 de maio, a conferência «Inteligência, Ética, Educação
 Contemplativa: onde ciência, tradições e potencial humano se encontram»,
 ministrada por Regina Migliori, no auditório Armando Guebuza da
 Universidade Lusófona, em Lisboa, e que contou com a presença da técnica
 da UCCLA Princesa Peixoto, em representação do Secretário-Geral Vitor
 Ramalho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no seminário da RDP
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 África

A RDP África organizou, no dia 23 de maio, o Seminário Internacional
 subordinado ao tema “Provedor de Justiça, Estado de Direito e Cidadania”,
 que decorreu na Universidade Lusófona, e que contou com a presença do
 técnico José Bastos, em representação do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
 Ramalho.

Ler mais

Porto, Portugal

UCCLA participou na reunião da Fundação
 Portugal-África

Decorreu no dia 10 de maio, no Porto, a reunião da Assembleia de
 fundadores da Associação Portugal - África, da qual a UCCLA faz parte e
 onde esteve representada pelo técnico José Bastos, em nome do
 Secretário-Geral, Vitor Ramalho. A reunião foi presidida por Fernando Ulrich,
 representante do fundador principal, o Banco BPI.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação da StartUp brasileira “Cozinha de
 Rosália”

Terá lugar no dia 7 de junho, às 18h30, a apresentação da “Cozinha de
 Rosália”, gastronomia brasileira - sabores de um país continental - com
 degustação e prova de vinhos, nas instalações da UCCLA e Casa da
 América Latina. Trata-se de uma iniciativa da UCCLA, Casa da América
 Latina e StartUp “Cozinha de Rosália”, com o apoio da Embaixada do Brasil
 e do seu parceiro estratégico a ADHOCWINE.

Ler mais

Portugal

UCCLA estará presente no Festival Literário
 Internacional do Interior - Palavras de Fogo

Em homenagem às vítimas dos incêndios florestais em Portugal, a Arte-Via
 Cooperativa lança a 1.ª edição do Festival Literário Internacional do Interior -
 FLII - Palavras de Fogo, que irá decorrer de 15 a 18 de junho, nos seguintes
 concelhos: Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Lousã,
 Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrogão
 Grande, Penela, Sertã e Tábua. A UCCLA estará representada pelo
 coordenador cultural, Rui Lourido.

Ler mais

Curso Livre da História de Angola
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Com o objetivo de transmitir um conhecimento amplo e cronologicamente
 estruturado acerca do que significou, dos tempos pré-históricos aos nossos
 dias, a realidade geográfica, política e cultural que é Angola, a UCCLA
 acolhe, até ao mês de julho, o Curso Livre da História de Angola ministrado
 e coordenado pelo Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto. Trata-se de uma
 iniciativa conjunta entre a Mercado de Letras Editores e a UCCLA.

Ler mais

UCCLA felicita Germano Almeida - Prémio
 Camões 2018

O conceituado autor d’O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo
 (1991), Germano Almeida venceu o Prémio Camões, o principal do espaço
 da literatura em língua portuguesa. Cabo Verde, a ilha da Boavista, onde
 Germano Almeida nasceu em 1945, e a ilha de São Vicente e em especial a
 cidade do Mindelo, onde o escritor reside, estão de parabéns. A UCCLA
 felicita o escritor Germano Almeida, por vencer o Prémio Camões de 2018 e
 congratula-se pelo facto de ter a sua assídua colaboração em várias
 iniciativas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

88.ª Feira do Livro de Lisboa

Está a decorrer até ao dia 13 de junho, a 88.ª edição da Feira do Livro de
 Lisboa, no Parque Eduardo VII, uma organização da APEL - Associação
 Portuguesa de Editores e Livreiros - e da Câmara Municipal de Lisboa. O
 evento é a montra da edição em Portugal, onde mais de duas centenas de
 pavilhões e centenas de editores, chancelas, alfarrabistas e livreiros estão
 presentes.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Colóquio de encerramento das Comemorações
 do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na
 CPLP

Vai decorrer, no dia 5 de junho, o Colóquio de encerramento das
 Comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP sob o
 lema: Crioulos de Base Portuguesa: Património Linguístico, no Auditório da
 Sede da CPLP, em Lisboa.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Lançamento do livro “Dia dos Irmãos”

Decorreu no dia 27 de maio, em Lisboa, o lançamento do livro “Dia dos
 Irmãos” coordenado por José Ribeiro e Castro - amigo da lusofonia e da
 UCCLA - que reúne crónicas e testemunhos de vários autores a propósito
 do tema.

Ler mais

Brasília, Brasil

Congresso Internacional Cidades Lixo Zero em
 Brasília

A cidade de Brasília vai ser palco do 1º. Congresso Internacional Cidades
 Lixo Zero, nos dias 5 a 7 de junho, com o objetivo de demonstrar as
 melhores formas de tratamento de resíduos sólidos. O evento decorrerá no
 Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Ler mais

Lisboa e Cascais, Portugal

Lisboa e Cascais vão ter sistema de alerta de
 tsunami

Lisboa e Cascais, em Portugal, vão ter um sistema de alerta de tsunami no
 Tejo. Este é um projeto da Área Metropolitana de Lisboa cujos eixos de
 atuação passam pela mitigação dos impactos das alterações climáticas.

Ler mais

Beira, Moçambique

Inauguração de terminal de garrafas de gás
 doméstico

Foi inaugurado no porto da Beira, em Moçambique, o primeiro terminal
 automatizado de gás para uso doméstico, construído de raiz no país. A
 unidade vai fornecer países vizinhos e as regiões centro e norte de
 Moçambique, que consomem 25% do gás engarrafado vendido no país,
 quota que deverá crescer, tendo em conta as projeções de crescimento
 demográfico.

Ler mais

M’Banza Congo, Angola
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Melhorias no saneamento básico em M’Banza
 Congo

A administração municipal de M’ Banza Congo, em Angola, propõe-se
 trabalhar afincadamente para a melhoria do sistema de recolha e tratamento
 de resíduos sólidos em todos os seus bairros.

Ler mais

Sal, Cabo Verde

Obras de requalificação e reabilitação do Alto
 Santa Cruz e do Alto São João no Sal

A Câmara Municipal do Sal e o Ministério das Infraestruturas e Ordenamento
 de Território e Habitação de Cabo Verde procederam, dia 14 de maio, ao
 arranque das obras de requalificação e reabilitação das zonas de Alto Santa
 Cruz e Alto São João, enquadradas no âmbito do Programa de
 Requalificação e Reabilitação do Ambiente.

Ler mais

Porto Alegre, Brasil

Porto Alegre escolhida para ser exemplo no
 tratamento do cancro

A cidade de Porto Alegre, no Brasil, foi selecionada como Cidade-Desafio do
 City Cancer Challenge (C/Can 2025), iniciativa liderada pela União
 Internacional de Controle do Câncer (UICC) que tem como objetivo conduzir
 algumas cidades no mundo à liderança no planeamento e implementação de
 soluções de tratamento do câncer. Porto Alegre é a primeira cidade na
 América Latina nomeada.

Ler mais

Macau, China

Formação de quadros bilingues em Macau

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os
 Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau) e a Universidade da cidade de
 Macau assinaram um acordo de cooperação no âmbito da formação de
 quadros bilingues. A cooperação bilateral poderá contribuir para a elevação
 de Macau como plataforma na formação de quadros bilingues em chinês e
 português.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Sentir Portugal em Timor-Leste
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Uma feira do livro e uma feira de sabores, concertos e vários debates com
 empresas portuguesas ativas em Timor-Leste são os elementos centrais do
 programa "Sentir Portugal" que assinala em Díli,em junho, o Dia de Portugal.
 O conjunto de eventos arrancam a 7 de junho com uma feira do livro e a
 atuação do grupo folclórico da Escola Portuguesa Ruy Cinatti no Timor
 Plaza, o maior centro comercial de Díli.

Ler mais

Macau, China

EasyGo para turistas em Macau

Foi criado em Macau a página eletrónica “EasyGo”, que fornece informações
 aos visitantes sobre as principais instalações do Instituto para os Assuntos
 Cívicos e Municipais. O “EasyGo” proporcionará sugestões de percursos a
 pé e de autocarro, bem como serviços de visita guiada por voz, com uma
 apresentação escrita a dar a conhecer a história do local para onde os
 visitantes se estão a dirigir.

Ler mais

Luanda, Angola

Feira Internacional de Luanda - FILDA 2018

A 34.ª edição da Feira Internacional de Luanda - FILDA 2018 - será realizada
 de 10 a 14 de julho, no novo Parque de Exposições de Luanda, localizado
 na Zona Económica Especial. Esta edição tem como lema “Diversificar a
 Economia, Desenvolver o Sector Privado”.

Ler mais

Angola e Portugal

Nomeação do novo Embaixador de Angola em
 Portugal

A UCCLA saúda o novo Embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto
 Saraiva de Carvalho Fonseca, desejando os maiores sucessos no cargo. A
 UCCLA saúda, também, o Embaixador cessante, José Marcos Barrica, que
 teve sempre com a UCCLA uma relação de grande proximidade,
 contribuindo de forma muito decisiva para a concretização das diversas
 iniciativas da organização.

Ler mais
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Livro "Nzinga de Angola"

Nesta edição destacamos o livro “Nzinga de Angola”, da autoria de Linda M.
 Heywood, que retrata a emocionante história da polémica rainha angolana
 que resistiu heroicamente aos colonizadores portugueses.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Campanha de combate ao paludismo em São
 Tomé e Príncipe

O Governo de São Tomé e Príncipe lançou uma nova campanha de
 distribuição gratuita de mosquiteiros impregnados, à população, no combate
 ao paludismo no arquipélago. Está a decorrer também outra campanha de
 pulverização no domicílio através da introdução de um produto que ataca o
 mosquito transmissor da doença.

Ler mais

Brasil e Portugal

Consulado português lança projeto multicultural
 Bahia-Portugal

O Consulado Português na Bahia, Brasil, lançou o projeto multicultural
 “Bahia-Portugal: Pontos Que Nos Unem”, uma nova marca para celebrar
 intercâmbios culturais e históricos, entre a Bahia e Portugal. O projeto vai
 reunir eventos ligados à literatura, às artes plásticas, à filosofia e à música,
 até ao dia 19 de junho, “colocando em diálogo portugueses e brasileiros que
 construíram pontes culturais e promoveram os enlaces sobre o Atlântico”.

Ler mais

Guiné-Bissau

Isenção na taxa de circulação rodoviária na
 Guiné-Bissau

O governo da Guiné-Bissau anunciou a isenção de qualquer tipo de
 pagamento da taxa de circulação rodoviária para os transportes públicos a
 nível nacional. Esta medida enquadra-se na estratégia do governo sobre a
 implementação da melhoria do ambiente de negócios no setor de
 comercialização da castanha de caju.

Ler mais

Timor-Leste

Cooperação Portuguesa inaugura Laboratório de
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 Biologia em Timor-Leste

Foi inaugurado em Aileu, Timor-Leste, no dia 22 de maio, o Laboratório de
 Biologia da Clínica Uma Ita Nian e que contou com o apoio da Cooperação
 Portuguesa. Este projeto tem como objetivo a formação de jovens na área
 da educação, orientados para um estilo de vida saudável, e a sua promoção
 nas escolas rurais de Aileu.

Ler mais
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