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Macau e Província de Jiangsu, China

Visita de delegação da UCCLA a Macau e
província de Jiangsu – Importantes resultados
A convite do governo da província chinesa de Jiangsu deslocou-se a Macau
e a três cidades de Jiangsu, de 20 a 28 de outubro, uma delegação da
UCCLA. O convite envolveu a participação e intervenção em diversas
atividades, como: 6.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial
da Província de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa; 3.ª
Reunião Conjunta para a Cooperação Universitária entre Jiangsu, Macau e
os Países de Língua Portuguesa; e, entre outros, a realização de reuniões
sobre o parque de cooperação de Yangzhou, Macau e os países de língua
oficial portuguesa.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA participou no Seminário Internacional
sobre Autoridades Locais
Decorreu, nos dias 3 e 4 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, o
Seminário Internacional “Autoridades Locais rumo a 2030: Diálogos para o
Desenvolvimento" que contou com a participação do Secretário-Geral da
UCCLA, Vitor Ramalho. Na ocasião o responsável afirmou que “no essencial
trata-se de conceber o desenvolvimento numa lógica humanista e que tenha
de facto o cidadão como destinatário dele. Isso só é alcançável com
políticas de proximidade”.
Ler mais
Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA promove iniciativas de reforço de
capacidades e participação dos cidadãos em
higiene e limpeza públicas
A UCCLA, com a colaboração das cidades de Lisboa e Maputo, tem em
curso um conjunto de ações na Ilha de Moçambique orientadas para o
incremento das competências institucionais e operacionais dos serviços
municipais e fortalecimento da participação dos cidadãos.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Portugal e Cabo Verde

Intercâmbio técnico no âmbito do Projeto
Educação Pré-Escolar
Com o objetivo de proporcionar um conjunto diversificado de experiências
educativas e culturais que promovessem uma relação crítica e criativa com a
ação do projeto Educação Pré-Escolar, a UCCLA em parceria com a
Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago (Cabo Verde) realizou um
programa de intercâmbio, que decorreu de 12 de setembro a 22 de outubro.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Ações de promoção do livro e da leitura
No âmbito do Projeto Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de
Moçambique decorrem ações semanais de promoção das literacias, do livro
e da leitura nas escolas primárias do distrito, em intercâmbio de práticas,
biblioteca pública municipal e bairros. As atividades culturais e educativas
regulares desenvolvidas nos bairros levam a biblioteca à rua e envolvem
crianças, habitualmente excluídas do ambiente de encontro, com histórias e
livros.
Ler mais
Portugal

Missão solidária de Lisboa a África
Um casal de jornalistas, Glória e Manolo Oliveira, vão percorrer mais de
22.000 km e cruzar cerca de vinte países numa viagem de descoberta e
redescoberta que conta com o apoio da Câmara de Lisboa. O casal foi
recebido nos Paços do Concelho pelo vereador do pelouro das Relações
Internacionais, Carlos Manuel Castro, e pelo representante da UCCLA, João
Laplaine Guimarães. Uma viagem de uma vida, a que há 40 anos partilham
juntos, e que tem também um caráter solidário, pois o objetivo é entregar
material escolar às crianças da aldeia de Chivadango, no interior de
Moçambique.
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

Lisboa, Portugal

Exposição “[Co]Habitar”
Até ao dia 30 de janeiro de 2017 pode visitar a exposição “[Co]Habitar”, no
novo espaço da UCCLA e da Casa da América Latina (Avenida da Índia, n.º
110), em Lisboa - mostra que reúne um conjunto de obras das artistas Lia
Chaia e Andrea Brandão que exploram o espaço habitável em diferentes
vertentes.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Construção de uma escola profissional
A cidade de Água Grande, em São Tomé e Príncipe, vai construir uma
escola profissional para dar a continuidade à formação profissional dos
estudantes da região. Pretende-se com a construção formar os jovens com
qualidade para o mercado de trabalho, uma vez que há um aumento
significativo de estudantes na região a quererem prosseguir os seus
estudos.
Ler mais

São Filipe, Cabo Verde

Projeto de apoio a crianças vulneráveis
A Fundação Donana, em parceria com a Associação “Crianças Coração de
Ouro”, está a desenvolver um projeto de apoio às crianças vulneráveis da
cidade de São Filipe, em Cabo Verde. O projeto beneficia um grupo de dez
crianças que recebem o acompanhamento escolar, apoio alimentar e
formação em educação para a cidadania, assim como apoio em material
escolar oferecido pela Fundação.
Ler mais
Luanda, Angola

Reabertura do Museu de História Natural de
Angola
A cidade de Luanda, em Angola, vai reabrir, após vários meses de obras de
restauro, o Museu Nacional de História Natural de Angola. O Museu incluirá
atividades científicas e educativas baseadas no próprio acervo, constituído
por coleções de geologia, de estudo dos moluscos, peixes, aves, fósseis,
insetos, anfíbios e répteis, e mamíferos, prevendo visitas de estudantes. A
reabertura ao público do museu insere-se nas comemorações dos 41 anos
da independência de Angola - 11 de novembro de 1975.
Ler mais
Natal, Brasil

Implementação do Sistema Municipal de Políticas

Públicas sobre Drogas
A Prefeitura do Natal, no Brasil, aprovou o Sistema Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas (Sismud) com o objetivo de articular, integrar,
organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso
abusivo de estupefacientes, atendendo, igualmente à reinserção social de
utilizadores e dependentes, bem como à repressão ao tráfico de drogas na
cidade.
Ler mais
Cascais, Portugal

Corrida Juntos contra a Fome
Vai realizar-se no dia 27 de novembro, em Cascais, Portugal, a 3.ª edição da
Corrida Juntos contra a Fome. A corrida solidária pretende contribuir para a
angariação de fundos a aplicar em iniciativas-projeto, oportunamente
identificadas por organizações de base comunitária dos estados membros.
Atualmente estão já em curso projetos na Guiné-Bissau, Cabo Verde e São
Tomé e Príncipe, executados com recursos financeiros obtidos em
diferentes atividades promovidas pela campanha.
Ler mais

Brasil

Eleições Municipais no Brasil
Decorreram, dia 30 de outubro, as Eleições 2016 para os municípios
brasileiros. No que respeita às cidades UCCLA: Marcelo Crivella é o novo
prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Kalil é o novo rosto de Belo Horizonte
e Nelson Marchezan Junior é o novo prefeito de Porto Alegre.
Ler mais

Angola

Criação do Cadastro Social Único
O Governo angolano vai criar um Cadastro Social Único, uma plataforma online onde serão registados os potenciais beneficiários e benefícios já
atribuídos a pessoas ou a famílias, para diminuir situações de injustiça social
e em que o Governo pretende acompanhar a execução de políticas sociais
dos cidadãos em situação de pobreza.
Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe

Alteração de voos entre Lisboa e São Tomé e

Príncipe
No horário de inverno a STP AIrways, a companhia nacional de São Tomé e
Príncipe, vai passar a fazer a ligação Lisboa-São Tomé às quintas-feiras e
sábados. Com esta medida a STP AIRWAYS pretende proporcionar às
empresas e empresários um melhor ambiente de negócios e dinamizar as
oportunidades da transformação-socioeconómica a que o país assiste.
Ler mais

Guia de Investimento sobre a Guiné-Bissau
Foi lançando um Guia de Investimento sobre a Guiné-Bissau com o objetivo
de dar a conhecer o ambiente económico para quem quer investir no país. O
guia faz um enquadramento sobre o ambiente de negócios, a estrutura
produtiva e o comércio internacional relativo à Guiné-Bissau. Por outro lado
lista os incentivos ao investimento disponíveis, explica as leis cambiais e de
propriedade intelectual bem como o sistema contabilístico, fiscal e aduaneiro
do país africano.
Ler mais

Aprovada proposta para que o português seja
língua oficial na ONU
Foi anunciada na XI Cimeira da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) a proposta para que o português seja uma língua oficial
nas Nações Unidas (ONU). Atualmente, a ONU tem seis línguas oficiais: o
castelhano, o inglês, o mandarim, o russo, o francês e o árabe.
Ler mais

Timor-Leste

Ensino de português em Timor-Leste
As escolas portuguesas em Timor-Leste, que integram a rede do projeto
Centros de Aprendizagem e Formação Escolar, terão pela primeira vez
centenas de alunos matriculados no 7.º ano de escolaridade. Os futuros
docentes irão juntar-se aos 130 que estão já de serviço em Timor, com o
estatuto de "agentes de cooperação", cujos contratos anuais foram
renovados.
Ler mais

Criação de aplicação para promoção da Língua

Portuguesa
Com o objetivo de promover o ensino do português como língua estrangeira,
o Instituto Camões vai lançar uma aplicação móvel (app) para facilitar a
aprendizagem do idioma. A app “Língua Portuguesa Camões” dará acesso
ao Centro Virtual Camões e aos cursos à distância num formato otimizado
para plataformas móveis.
Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "Caminhada" da autoria de Ovídio Martins
Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "Chigubo" da autoria de José Craveirinha
Ler mais
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