
Almada | Angra do Heroísmo | Assomada | Bafatá | Beira | Belas | Belém | Belo Horizonte | Benguela | Bissau | Bolama | Brasília | Cacheu | Cascais
 | Cazenga | Coimbra | Covilhã | Dili | Gabu | Guimarães | Huambo | Ilha de Moçambique | Lisboa | Loures | Luanda | M'Banza Congo | Macau |
 Maputo | Mértola | Nampula | Natal | Odivelas | Oecussi-Ambeno | Oeiras | Porto | Porto Alegre | Praia | Ribeira Grande de Santiago | Rio de Janeiro
 | Salvador | Santo António do Príncipe | São Filipe | São Tomé (Água Grande) | São Vicente (Mindelo) | Sintra | 

Notícias UCCLA - N.º 10
São Tomé e Príncipe

Acordo de parceria para o transporte de pilhas e
 acumuladores de São Tomé e Príncipe

Teve lugar, no dia 28 de junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
 Lisboa, a assinatura de um protocolo para o transporte de pilhas e
 acumuladores de São Tomé e Príncipe para Lisboa, com vista à sua
 reciclagem. Este acordo resultou de um projeto executado pela UCCLA, em
 2010, do tratamento de resíduos sólidos e da criação de uma Estação de
 Tratamento e Reciclagem por Compostagem, aprovada pela União Europeia
 e Instituto Camões, no valor de 1,4 milhões de euros.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Cidade da Praia acolheu Encontro da Rede
 “Proteção Civil”

Decorreu na cidade da Praia, em Cabo Verde, o 5.º Encontro Técnico da
 Rede Temática “Proteção Civil”, de 27 de junho a 1 de julho, sobre o lema
 “Proteção Civil: experiências do passado, desafios do futuro”. A sessão de
 abertura, ocorrida a 28 de junho, contou com a intervenção do Ministro da
 Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, do presidente da
 Câmara Municipal da Praia, Óscar Humberto Santos, e do representante da
 UCCLA, José Bastos.

Ler mais

Portugal

Encontro da UCCLA com delegação da Província
 de Jiangsu

Com vista ao estreitamento de relações de cooperação, nomeadamente com
 as cidades e províncias lusófonas amigas, o Secretário-Geral da UCCLA,
 Vitor Ramalho, recebeu, dia 24 de junho, a delegação do Governo Popular
 da Província de Jiangsu, presidida pelo Vice-Governador da Província,
 Zhang Lei.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Representante Permanente do Brasil junto da
 CPLP recebido na UCCLA
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O novo representante permanente do Brasil junto à Comunidade dos Países
 de Língua Portuguesa (CPLP), embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e
 Mello Mourão, foi recebido na sede da UCCLA pelo Secretário-Geral, Vitor
 Ramalho, no dia 27 de junho, para a presentação de cumprimentos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro de José Luís Hopffer

Decorreu, dia 1 de julho, nos Paços do Concelho de Lisboa, a apresentação
 pública do livro “Rememoração do Tempo e da Humidade (Poema de Nzé
 de Sant’y Ago)” do poeta caboverdeano José Luís Hopffer Almada e
 dirigente da Associação Caboverdeana de Lisboa. O evento contou com o
 apoio da UCCLA.

Ler mais

Portugal

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

Perante a grande adesão de participação na 1.ª edição do Prémio Literário
 UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foi
 anunciada a realização da 2.ª edição, cujas candidaturas decorrem até ao
 dia 31 de janeiro de 2017.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Concursos dinamizam a participação comunitária

O Conselho Municipal da Ilha de Moçambique, em colaboração com a
 UCCLA, lançou dois concursos que pretendem dinamizar a participação e
 promover uma melhor consciencialização comunitária. São eles "Desenho e
 engenho" direcionado para os jovens e "ValorArte: Reciclar é uma arte"
 destinado a todos os munícipes e famílias.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Jornadas Pedagógicas de promoção do livro e da
 leitura

http://www.uccla.pt/noticias/representante-permanente-do-brasil-junto-da-cplp-recebido-na-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-do-livro-de-jose-luis-hopffer
http://www.uccla.pt/noticias/2a-edicao-do-premio-literario-uccla-novos-talentos-novas-obras-em-lingua-portuguesa
http://www.uccla.pt/noticias/concursos-dinamizam-participacao-na-ilha-de-mocambique


Decorreu uma Jornada Pedagógica com as escolas do ensino primário do
 Distrito da Ilha de Moçambique - orientada e dinamizada pelos técnicos das
 bibliotecas públicas da Ilha de Moçambique - e que contaram com a
 participação de 65 professores de todas as Zonas de Influência Pedagógica
 do Distrito. Estas jornadas têm como desafio o diálogo, a partilha e a
 reflexão conjunta em comunidade de aprendizagem entre professores,
 gestores escolares e técnicos bibliotecários, reforçando a motivação coletiva
 para a qualidade do ensino primário e promoção da escrita e leitura.

Ler mais

Sintra, Portugal

Encontro de Culturas em Sintra

Decorre de 29 de junho a 3 de julho, na Quinta da Ribafria, em Sintra, o
 “Encontro de Culturas”, no âmbito das comemorações do Dia do Município.
 O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, marcou presença no dia de
 abertura do evento.

Ler mais

Porto, Portugal

Lança plano alargado para ajudar os sem-abrigo

A Câmara do Porto, em Portugal, vai lançar um plano para alargar a
 capacidade de respostas à população sem-abrigo na cidade. O plano inclui
 quatro pilares de ação: uma nova equipa de rua, um novo espaço de
 acolhimento de emergência, restaurantes sociais e alojamento de longa
 duração.

Ler mais

Porto Alegre, Brasil

Novo Albergue Municipal em Porto Alegre

Foi inaugurado em Porto Alegre, no Brasil, o novo albergue municipal, um
 equipamento pioneiro no país que também irá acolher, também, os animais
 de estimação dos seus utentes. Com um atendimento digno, multidisciplinar,
 com acessibilidade para 150 pessoas, que oferece dormidas, cuidados de
 higiene, alimentação e serviço de enfermagem, além do canil para 15
 animais de estimação, de forma a diminuir a resistência de pessoas em
 situação de rua.

Ler mais

Luanda, Angola
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Jardim do Livro Infantil

Terá lugar de 30 de junho a 3 de julho, no Palácio de Ferro, em Luanda,
 Angola, a 10.ª edição do Jardim do Livro Infantil. No certame, além da
 exposição e venda de livros de escritores nacionais e estrangeiros, haverá
 igualmente sessões de leitura, exibição de filmes educativos, jogos infantis,
 declamação de poesia, dança, concursos de desenho, workshops, entre
 outros atrativos.

Ler mais

Natal, Brasil

Programa Cozinha Comunitária

O programa “Cozinha Comunitária” foi lançado pela Prefeitura de Natal, no
 Brasil, com o objetivo de garantir à população o acesso a alimentos com
 valor nutricional adequado. A Cozinha Comunitária é destinada à
 preparação de refeições variadas e nutritivas para crianças dos 6 meses aos
 7 anos que apresentam algum risco nutricional, por deficiência ou excesso
 de peso.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Programa Minha Casa, Minha Vida

Foram entregues novas moradias no Rio de Janeiro, no Brasil, ao abrigo do
 programa “Minha Casa, Minha Vida”, com o objetivo de distribuir casas a
 pessoas com baixa renda mensal. Desde 2009 até hoje, já foram entregues
 ou contratadas 59.666 unidades, através de parceria entre a Prefeitura do
 Rio e o Governo Federal.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa reforça apoio a crianças e jovens

A Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, assinou um protocolo com a
 Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e
 Jovens em Risco, com vista ao acompanhamento e resposta rápida face a
 situações de crianças e jovens em eventual situação de perigo. O objetivo
 deste protocolo, que reforça a cooperação entre as duas instituições, visa
 melhorar a capacidade de atuação das CPCJ na cidade, atribuindo mais oito
 técnicos, aos 25 já existentes.

Ler mais

Luanda, Angola

Criação do Jardim Botânico de Luanda
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Vai ser construído em Luanda, em Angola, o Jardim Botânico de Luanda com
 o objetivo de promover o conhecimento científico e cultural, em volta da
 conservação da natureza através do turismo ecológico. O projeto visa,
 ainda, valorizar a biodiversidade angolana e beneficiar em simultâneo a
 cidade capital com um importante espaço verde público com oportunidades
 de lazer em diversas formas.

Ler mais

Angra do Heroísmo, Portugal

Inaugurada Central de Valorização Energética

Foi inaugurada em Angra do Heroísmo, em Portugal, a Central de
 Valorização Energética, com o objetivo de melhorar os processos de
 reciclagem e reutilização de resíduos. A nova Central vai permitir o
 processamento de 35 mil toneladas de lixo por ano, com capacidade para
 produzir 2,8 megawatts de energia, o equivalente à eletricidade necessária
 para a Zona Histórica de Angra do Heroísmo.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Maior mobilidade em Maputo

O melhoramento e a abertura de vias de acesso ao interior dos bairros
 periféricas da cidade de Maputo, em Moçambique, estão a proporcionar uma
 maior mobilidade aos munícipes, permitindo uma melhor ligação a outros
 pontos da cidade mais inacessíveis. Estas intervenções, aliadas à Estrada
 Circular de Maputo, que liga o Centro Internacional de Conferências
 Joaquim Chissano e a vila de Marracuene, são apontadas como soluções
 criadas pelo Município para permitir uma maior mobilidade entre o norte e o
 centro da cidade.

Ler mais

Macau, China

Nova ligação marítima em Macau

Macau, na China, terá uma nova ligação marítima entre Hong Kong e Zhuhai,
 diminuindo, assim, o percurso entre estas cidades. O projeto faz parte da
 nova rede de estradas planeadas na China, ligando as costas oeste e leste
 do Rio das Pérolas.

Ler mais

Guiné-Bissau
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Banco de desenvolvimento empresta 46 ME para
 obras na Guiné-Bissau

O Banco Oeste Africano de Desenvolvimento (BOAD) vai emprestar cerca de
 46 milhões de euros à Guiné-Bissau para a construção de uma estrada de
 ligação Buba - Catió e de uma linha elétrica de alta tensão no país.

Ler mais

Timor-Leste

Investe na língua portuguesa

O ensino da língua portuguesa tem crescido em Timor-Leste desde a
 restauração da independência do país, em 2002. Há poucos anos, o país
 formou a primeira turma de estudantes de português, nomeadamente
 políticos e funcionários públicos, que tiveram que aprender a língua de
 forma a contribuir para a afirmação política do país.

Ler mais

Portugal

Biblioteca online tem mais de três mil livros
 gratuitos em português

Uma biblioteca online disponibiliza, gratuitamente, mais de 3.000 livros em
 português, além de ter 25 reedições de títulos que estavam desaparecidos e
 um espaço de edição de originais de novos autores. O projeto Bibliotrónica
 Portuguesa nasceu no Departamento de Literaturas Românticas da
 Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pela professora Ângela
 Correia e alunos, mas autonomizou-se no ano passado para um endereço
 próprio.

Ler mais

Angola

Nações Unidas financia projeto de pesca em
 Angola

Angola vai beneficiar de financiamento das Nações Unidas na área das
 pescas com o objetivo de reduzir a pobreza no meio rural. O projeto visa
 reforçar a capacidade institucional, melhorar a participação das
 comunidades na economia, aumentar a quantidade e qualidade na produção
 de peixe e melhorar as infraestruturas para a sua comercialização nas
 províncias de Luanda, Bengo, Malange e Cuanza Norte.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Sistema de alerta de catástrofes naturais em São
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 Tomé e Príncipe

O Instituto Nacional de Meteorologia de São Tomé e Príncipe foi equipado
 com 24 estações hidro-meteorológicas, financiadas pelo Fundo Global para
 o Ambiente e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o
 Desenvolvimento), com o objetivo de prevenir catástrofes naturais, monitorar
 as mudanças climáticas e contribuir para o sucesso da atividade agrícola e
 piscatória.

Ler mais

Cabo Verde

Eleições autárquicas em Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde anunciou para dia 4 de setembro as eleições
 autárquicas, para os 22 municípios do arquipélago. Elísio Freire, ministro da
 Presidência do Conselho de Ministros, explicou que o desejo do Governo é
 que o ato, para além de proporcionar uma maior participação dos eleitores
 cabo-verdianos, seja também muito bem organizado.

Ler mais
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