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Lisboa, Portugal

Inauguração da nova sede da UCCLA e da Casa
 da América Latina

Foi com casa cheia e com grande dignidade que a UCCLA e a Casa da
 América Latina abriram as suas portas e inauguram as novas sedes, no dia
 30 de setembro, na presença do primeiro-ministro, António Costa, da
 presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, do
 presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, do presidente da
 Câmara Municipal de Maputo, David Simango, e de tantas outras
 personalidades de referência nacional e das cidades que representam as
 duas instituições.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Inauguração da Exposição “[Co]Habitar”

No dia em que se assinalou a abertura da nova sede da UCCLA e da Casa
 da América Latina, dia 30 de setembro, teve lugar a inauguração da
 exposição de arte contemporânea “[Co]Habitar”, pelo Primeiro-Ministro de
 Portugal António Costa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Os rostos da inauguração da nova sede

No âmbito da inauguração da nova sede da UCCLA e da Casa da América
 Latina, dia 30 de setembro, muitas foram as personalidades que marcaram
 presença. Veja a reportagem fotográfica do dia.

Ler mais

Portugal
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Livro dos 30 anos da UCCLA

Foi distribuído, dia 30 de setembro, o livro comemorativo que assinala e
 sintetiza as três décadas da UCCLA. De acordo com o Secretário-Geral,
 Vitor Ramalho, o livro “retrata, pela imagem mais do que quaisquer
 declarações, o trabalho real que foi desenvolvido” pela instituição ao longo
 dos 30 anos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião da Comissão Executiva da UCCLA

Decorreu, dia 30 de setembro, a 2.ª reunião da Comissão Executiva da
 UCCLA, nas novas instalações da organização, presidida por David
 Simango, presidente da Comissão Executiva e presidente do Conselho
 Municipal de Maputo. Na agenda estavam diversos assuntos, entre eles a
 situação dos projetos da UCCLA e sua situação financeira, a aprovação do
 Plano de Atividades para 2017, entre outros.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Governador de Cacheu

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, dia 6 de outubro, o
 Governador Regional de Cacheu, Rui Gonçalves Cardoso, e o vice-
presidente da Federação das Associações Guineenses em Portugal, Arnaldo
 Afonso da Costa. O objetivo da reunião foi o de recolher junto da UCCLA
 apoio em diversas áreas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate sobre “Justiça Económica”

A Casa de Moçambique promoveu, com o apoio da UCCLA e do Alto
 Comissariado para as Migrações, um debate sobre “Justiça Económica”, no
 dia 28 de setembro. A abertura do evento coube à Procuradora Geral da
 Republica Portuguesa, Joana Marques Vidal, ao Secretário-Geral da
 UCCLA, Vitor Ramalho, e ao presidente da Casa de Moçambique, Enoque
 João.

Ler mais

Porto, Portugal

Secretário-Geral da UCCLA presente na

http://www.uccla.pt/noticias/livro-dos-30-anos-da-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/reuniao-da-comissao-executiva-da-uccla-0
http://www.uccla.pt/noticias/reuniao-com-governador-de-cacheu
http://www.uccla.pt/noticias/debate-sobre-justica-economica-0


 conferência sobre lusofonia

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente, dia 7 de
 outubro, na conferência subordinada ao tema "O Empreendedorismo no
 Espaço Lusófono: Passado, Presente & Futuro", nas instalações da ANJE -
 Associação Nacional de Jovens Empresários, na cidade do Porto. Na
 ocasião deu a conhecer a UCCLA e falou do papel que a organização pode
 ter na dinamização das relações económicas com as cidades.

Ler mais

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

Está a decorrer até ao dia 31 de janeiro de 2017, a 2.ª edição do Prémio
 Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa.
 Trata-se de uma iniciativa conjunta da UCCLA, Editora A Bela e o Monstro e
 Movimento 2014, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.
 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 escritores.

Ler mais

Paris, França

UCCLA presente no Fórum Económico
 Internacional sobre África

Sob o lema “As cidades africanas para o desenvolvimento de África”
 realizou-se, em Paris, dia 29 de setembro, o 16.º Fórum Económico
 Internacional sobre África, organizado pelo Centro de Desenvolvimento da
 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A
 UCCLA marcou presença, a convite da organização, com os técnicos João
 Guimarães e José Bastos.

Ler mais

Paris, França

UCCLA presente no Fórum Económico e
 Empresarial das Mulheres Africanas na Diáspora

A UCCLA esteve presente, nos dias 27 e 28 de setembro, no 3.º Fórum
 Económico e Empresarial das Mulheres Africanas na Diáspora, organizado
 pela OFAD (Organização das Mulheres Africanas na Diáspora), nas
 instalações da Escola Nacional de Administração, em Paris. Este terceiro
 encontro, que contou com grande participação feminina e masculina, foi
 subordinado ao tema “O crescimento africano: inclusivo ou económico? As
 mulheres interrogam-se”.

Ler mais

Paris, França

Encontro "Investindo no Crescimento das Cidades
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 Africanas" contou com a participação da UCCLA

A UCCLA participou no encontro realizado, dia 30 de setembro, na sede da
 OCDE em Paris, subordinado ao tema “Investindo no Crescimento das
 Cidades Africanas”. Foram abordados os temas da mobilização do setor
 privado, da construção de novas infraestruturas, do acesso aos mercados,
 das novas tecnologias na eficiência e sustentabilidade, das oportunidades
 de negócio e do investimento.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Parque infantil na Ilha de Moçambique

No quadro da Cooperação Portuguesa, e em articulação com o Conselho
 Municipal da cidade da Ilha de Moçambique, a UCCLA prestou apoio técnico
 na elaboração do parque infantil da Ilha de Moçambique. A inauguração teve
 lugar no dia 17 de setembro - aniversário da cidade - e contou com a
 presença do autarca da Ilha, Saide Amur Gimba.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Feira do Livro de Maputo

O Jardim Tunduro vai ser palco da Feira do Livro de Maputo, que decorrerá
 de 6 a 8 de outubro, um evento organizado pelo Conselho Municipal de
 Maputo e pela UCCLA e que tem por objetivo celebrar e promover a
 literatura moçambicana e internacional. A feira tem como lema o “Livro: o
 Espelho da Vida”, um tema escolhido no quadro de um concurso dirigido a
 estudantes das escolas secundárias de Maputo.

Ler mais

Salvador, Brasil

Prefeitura lança programa para estimular emprego
 em áreas mais pobres

Vai ser lançado em Salvador, no Brasil, o programa “Salvador Emprego” que
 pretende estimular a procura de emprego e renda, nas áreas mais pobres da
 cidade, a partir de isenções fiscais do Imposto sobre a Propriedade Predial
 Urbana, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e do Imposto
 Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis.

Ler mais

Macau, China

Instalação de novos parquímetros
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Vão ser instalados em Macau parquímetros de última geração em que os
 pagamentos podem ser efetuados de forma eletrónica. Os cerca de 11 mil
 parquímetros que existem atualmente em Macau vão ser substituídos, de
 forma faseada e sem qualquer encargos para o Governo, pela
 concessionária que gere este tipo de estacionamento pago no território.

Ler mais

Cabo Verde

Jorge Carlos Fonseca reeleito Presidente de
 Cabo Verde

Jorge Carlos Fonseca foi reeleito, dia 2 de outubro, Presidente da República
 de Cabo Verde com 73,8 por cento dos votos no território nacional. O
 Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, felicitou o Presidente reeleito. A
 tomada de posse está marcada para o dia 20 de outubro.

Ler mais

Angola

Angola vai ter regiões metropolitanas

Angola vai passar a ter uma nova organização administrativa que tem em
 vista a criação de regiões metropolitanas, de acordo com a nova lei de
 bases da organização administrativa do território. Esta nova legislação é tida
 como um dos passos necessários à realização das primeiras eleições
 autárquicas no território.

Ler mais

Guiné-Bissau

Criação da Agência de Promoção de
 Investimentos

Vai ser criada na Guiné-Bissau, com o apoio da União Europeia, uma
 agência de promoção de investimentos que estará sob a tutela do Ministério
 da Economia e Finanças guineense e irá servir como interlocutor principal
 dos investidores. Com a iniciativa, a União Europeia espera melhorar o
 ambiente de negócios, promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo
 do país, assim como reforçar o setor privado, em alinhamento com o plano e
 os objetivos estratégicos nacionais.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Lançamento da campanha a “Maior Lição de
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 Mundo”

São Tomé e Príncipe lançou uma campanha intitulada a ”Maior Lição de
 Mundo”, no âmbito do projeto Everyone, com objetivo de divulgar junto das
 escolas do primeiro ciclo do ensino básico, entre a 3.ª a 8.ª classe, sobre o
 conceito de igualdade de género.

Ler mais

Portugal e Timor-Leste

Cooperação jornalística entre Timor-Leste e
 Portugal

O Governo timorense aprovou um protocolo de cooperação com Portugal
 sobre a formação de profissionais de comunicação social em língua
 portuguesa. O projeto pretende dar formação aos profissionais de
 comunicação social timorenses, no sentido de melhorar uma transmissão de
 informação fidedigna em língua portuguesa, contribuindo assim para o
 aumento da literacia mediática, económico-financeira e jurídica e para o
 fomento do conhecimento geral da população.

Ler mais

António Guterres é o novo Secretário-Geral da
 ONU

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, dia 6 de outubro, por
 unanimidade e aclamação, o antigo primeiro-ministro português António
 Guterres para o cargo de secretário-geral da organização. O português vai
 suceder a Ban Ki-moon e entra em funções a 1 de janeiro de 2017. O
 Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, endereçou uma carta de
 felicitação.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Poemas" da autoria de António Jacinto

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Poesia" da autoria de Alexandre Dáskalos
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Ler mais
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