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Portugal

Audiência com Secretária de Estado dos
 Negócios Estrangeiros e da Cooperação

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, foi recebido, dia 16 de
 novembro, pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
 Cooperação Portuguesa, Teresa Ribeiro. Na audiência o Secretário-Geral
 apresentou os objetivos atuais da UCCLA e sensibilizou para o apoio por
 parte das instituições tuteladas pela Secretaria de Estado, especialmente o
 Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate na UCCLA com Primeiro-Ministro de Cabo
 Verde

No seguimento da inauguração da nova sede, a UCCLA tem programado
 realizar diversas intervenções com responsáveis de cidades e de países de
 língua oficial portuguesa sobre temas que marcam a atualidade e constituem
 preocupações emergentes das populações. A primeira intervenção será feita
 pelo primeiro-ministro de Cabo Verde e anterior presidente da Comissão
 Executiva da UCCLA, Ulisses Correia e Silva, no dia 12 de dezembro, pelas
 17 horas, e versará sobre o tema “Cabo Verde e a Parceria Estratégica com
 a União Europeia. Que perspetivas?”. Venha assistir!

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita do Administrador de Díli à UCCLA

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, vai receber, dia 21 de
 novembro, pelas 9h30, o Administrador de Díli, Gaspar Soares, e o vereador
 Carlos Manuel Castro, responsável pelo pelouro das Relações
 Internacionais da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da formação de
 quadros autárquicos.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA promove formação na área da Nutrição e
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 da Higiene e Segurança Alimentar

Decorreu de 17 de outubro a 1 de novembro, no Centro de Saúde da Ilha de
 Moçambique, uma iniciativa da UCCLA na área da Nutrição e da Higiene e
 Segurança Alimentar, em colaboração com o Governo Distrital da Ilha de
 Moçambique e o Conselho Municipal da cidade da Ilha de Moçambique.
 Pretendeu-se promover a sensibilização de diferentes profissionais de saúde
 para a problemática da desnutrição e para a importância da sua
 identificação e tratamentos precoces, assim como para a importância da
 segurança alimentar para a Saúde Pública e para a Hotelaria, Restauração
 e Turismo.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Fórum empresarial “Educar, Sentir e Ver" na
 UCCLA

A Casa de Moçambique vai promover um fórum empresarial sobre educação
 cujo tema é “Educar, Sentir e Ver”, no dia 13 de dezembro, pelas 9h30, na
 sede da UCCLA (sita na Avenida da Índia, n.º 110), em Lisboa. O
 Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e o presidente da Casa de
 Moçambique, Enoque João, farão a abertura do evento.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participou no Congresso da Comunidade
 Sindical dos Países de Língua Portuguesa

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente e interveio no
 VIII Congresso da Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa -
 CSPLP, que se realizou nos dias 14 e 15 de novembro, em Lisboa. Na
 intervenção que proferiu, o Secretário-Geral da UCCLA fez um
 enquadramento da atual situação dos países de língua oficial portuguesa,
 todos eles afetados pelos efeitos da crise, com causas diversas entre as
 quais a baixa do preço das commodities que afetam os orçamentos dos
 países exportadores delas.

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
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Lisboa, Portugal

Exposição “[Co]Habitar”

Pode visitar, até ao dia 30 de janeiro de 2017, 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

Díli, Timor-Leste

Escola privada de língua portuguesa abre em Díli

Uma escola privada de língua portuguesa vai ser inaugurada em Díli, Timor-
Leste, com o objetivo de melhorar o sistema educativo. A Escola da Criança
 Fernando Sylvan, localizada próximo da Praia dos Coqueiros, na zona
 ocidental da capital timorense, vai acolher 110 alunos. A nova escola conta
 já com três professores contratados em Portugal, um berçário, sala de
 reuniões, refeitório e outras salas que vão acolher, numa primeira fase, os
 alunos do pré-escolar e dos primeiros dois anos do 1.º ciclo.

Ler mais

Cazenga, Angola

Cazenga aposta na educação ambiental dos
 munícipes

O município do Cazenga, em Angola, aposta na educação ambiental dos
 munícipes com o objetivo de melhorar, de forma permanente, o ambiente do
 município com o uso racional de energia elétrica. Equipas de mobilização e
 sensibilização da associação dos ambientalistas e ecologistas de Angola,
 indicados pelo Ministério do ambiente, estão a trabalhar em vários bairros.

Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

São Vicente ajuda Aldeias SOS

A Camara Municipal de São Vicente, em Cabo Verde, vai disponibilizar às
 Aldeias SOS, nos próximos quatro anos, o montante mensal de 200 contos
 para ajudar no acolhimento de 30 crianças de rua. A autarquia vai ainda
 fornecer, ao centro, água potável para consumo humano, água residual para
 a rega de plantas, e ajudar as crianças, quando estiverem a frequentar as
 escolas, no pagamento das propinas e com kits escolares.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Aplicativo mostra evolução urbana do Rio de
 Janeiro

http://www.uccla.pt/eventos/exposicao-cohabitar
http://www.uccla.pt/noticias/escola-privada-de-lingua-portuguesa-abre-em-dili
http://www.uccla.pt/noticias/cazenga-aposta-na-educacao-ambiental-dos-municipes
http://www.uccla.pt/noticias/sao-vicente-ajuda-aldeias-sos


As transformações urbanas que a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil,
 atravessou ao longo de pouco mais de duas décadas, não foram poucas e
 saltam aos olhos. Graças a uma parceria do Instituto Pereira Passos com a
 agência espacial norte-americana NASA, as informações referentes a este
 período encontram-se ao alcance de qualquer cidadão. Basta aceder à
 aplicação “Evolução urbana do Rio de Janeiro - 1984/2016” lançada em
 setembro, e que permitirá acessar a imagens de 1984.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Novas regras de fiscalização alimentar na Guiné-
Bissau

O Ministério de Saúde Pública da Guiné-Bissau vai passar a fiscalizar o
 cumprimento de normas de higiene em todos os estabelecimentos
 comerciais, restaurantes e vendedores ambulantes de produtos alimentares
 no país. A fiscalização passa pela verificação do estado de conservação e
 prazo de validade dos alimentos a serem comercializados, mas também,
 pelas condições de higiene de quem os vende.

Ler mais

Macau, China

Linhas de Ação Governativa de Macau

O chefe do executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, apresentou as
 Linhas de Ação Governativa para o próximo ano, onde se prevê despesas
 equivalentes a 1.431 milhões de euros com o tradicional pacote de apoios
 sociais que inclui subvenções e comparticipações e a distribuição de
 cheques à população.

Ler mais

Guimarães, Portugal e Guiné-Bissau

Profissionais de saúde da Guiné-Bissau estagiam
 em Guimarães

Ao abrigo de um programa de estágios, apoiado pela Fundação Calouste
 Gulbenkian, dois médicos e uma enfermeira guineenses estão a realizar
 estágio no Hospital de Guimarães para adquirir mais competências no
 tratamento de doentes. Os profissionais de saúde vêm adquirir
 conhecimentos, durante três meses, sobre cuidados de saúde, em áreas
 como Anestesiologia, Ginecologia e Obstetrícia, especialidades que ainda
 não existem na Guiné-Bissau.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Japão oferece ajuda alimentar a São Tomé e
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 Príncipe

O governo de São Tomé e Príncipe e do Japão assinaram um novo acordo
 relativo a ajuda alimentar referente ao ano fiscal 2016, cujo montante
 ascende a 240 Milhões de Yen japoneses, cerca de 1.750 Mil Euros. A
 referida ajuda, de três mil toneladas de arroz, tem como objetivo contribuir
 na carência alimentar, no bem-estar da população e no desenvolvimento
 socioeconómico do país.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Quinaxixe" da autoria de Arnaldo Santos

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Cancioneiro Angolano" da autoria de Gonzaga
 Lambo

Ler mais
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