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 21
2 de dezembro de 2016
Lisboa, Portugal e Timor-Leste

Administrador de Díli visitou a UCCLA
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, dia 21 de novembro,
o Administrador de Díli, Gaspar Soares, o adido da Educação, Rojer Rafael
Soares, e o vereador com o pelouro das Relações Internacionais da Câmara
Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Castro. O objetivo do encontro foi a
criação de estratégias de cooperação na área da formação autárquica e na
compreensão da legislação autárquica em língua portuguesa.
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! A entrada é livre!
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA acolhe Congresso “Angola 40 Anos
depois da Independência”
A UCCLA vai ser palco do Congresso “Angola 40 Anos depois da
Independência - Formação, Desenvolvimento e Cooperação”, organizado
pela Casa Cultura Angolana Welwitschia, no próximo dia 6 de dezembro, a
partir das 9 horas. Contará com a participação de diversas personalidades e
onde serão abordados os desafios que se colocam a Angola numa ótica de
desenvolvimento sustentado.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA na Conferência “A Responsabilidade
Social das Organizações da CPLP”
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, foi o moderador do painel
“Responsabilidade social corporativa” enquadrado na III Conferência “A
Responsabilidade Social das Organizações da CPLP”, dia 30 de novembro.
A conferência decorreu no âmbito da campanha “Juntos Contra a Fome!”, no
auditório da Associação Mutualista Montepio, em Lisboa.
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
nova sede da UCCLA (sita na Avenida da Índia, n.º 110), em Lisboa. A
abertura do evento será feita pelo Secretário de Estado da Educação, João
Costa, Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e pelo presidente da
Casa de Moçambique, Enoque João.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no I Fórum Económico
Portugal-China
A UCCLA participou no I Fórum Económico Portugal-China, que se realizou
na Feira Internacional de Lisboa, nos dias 15 e 16 de novembro. Reforçar as
relações bilaterais, criando um evento único, que contribua para melhorar a
interação entre os agentes económicos, empresariais e institucionais foram
os objetivos do evento.
Ler mais

Braga, Portugal

Apresentado livro vencedor da primeira edição do
Prémio Literário UCCLA
A UCCLA esteve presente em Braga, Portugal, no dia 24 de novembro, para
mais uma apresentação do livro “Era uma vez um Homem”, vencedor da 1.ª
edição do Prémio Literário UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em
Língua Portuguesa.
Ler mais

Cascais, Portugal

UCCLA participou na III Semana da Educação em

Cascais
A UCCLA participou, dia 21 de novembro, na III Semana da Educação de
Cascais, na apresentação da Plataforma Educar Melhor em Cascais, uma
comunidade aprendente local que pretende impulsionar práticas educativas
inovadoras, com grupos de trabalho no setor da educação pré-escolar. A
participação da UCCLA decorreu no âmbito do projeto de parceria “Aprender
para o Desenvolvimento” com Cascais.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Concurso para concessão do espaço de
restauração da sede da UCCLA e Casa da
América Latina
Decorre até às 18 horas do dia 15 de janeiro de 2017, as candidaturas para a
concessão do espaço para restauração adjacente às sedes da UCCLA e da
Casa da América Latina, sito na Avenida da Índia, n.º 110, em Lisboa.
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”
Poderá 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

Nampula, Moçambique

Distribuição de redes mosquiteiras

Foram distribuídas 1 milhão e 700 mil redes mosquiteiras em 11 dos 23
distritos da província de Nampula, em Moçambique, com o objetivo de
proteger a população contra a malária. A Direção Provincial da Saúde de
Nampula está a trabalhar com outros ramos de atividade para a
sensibilização das comunidades no uso correto dos meios de proteção
contra o mosquito, principal vetor e propagador da malária, uma das
doenças na origem de muitas mortes e internamentos nas unidades
sanitárias.
Ler mais

Belo Horizonte, Brasil

Inaugurado Centro de Educação Ambiental
A prefeitura de Belo Horizonte, no Brasil, inaugurou um Centro de Educação
Ambiental com o objetivo de criar consciência ambiental. A finalidade é
estimular atividades como oficinas de educação ambiental, noções de
agricultura urbana e cultivo de ervas medicinais, além de facilitar o acesso a
um ambiente voltado para práticas sustentáveis.
Ler mais

Mbanza Congo, Angola

Criação de gabinete para gestão e conservação
de Mbanza Congo
A cidade de Mbanza Congo, em Angola, vai passar a ter um gabinete técnico
responsável pela gestão e conservação do património do centro histórico, no
âmbito da candidatura a património mundial da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O gabinete irá assumir a
elaboração de programas de melhoria da qualidade de vida da população,
mas também emitir pareceres sobre projetos e obras de construção,
reabilitação e restauro naquela área.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Inauguração da maior biblioteca municipal
A Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, inaugurou a maior biblioteca da
cidade - Biblioteca de Marvila - enquadrada no programa estratégico criado
em 2011 que propõe uma nova visão para a Rede de Bibliotecas de Lisboa.
Constituída por dois edifícios, um construído de raiz e um segundo
recuperado, o edifício da Quinta das Fontes, a Biblioteca de Marvila ocupa
uma área de 2600m2, cujo epicentro integra o Lagar de Azeite, elemento de
memória e de descoberta na biblioteca e envolvente.
Ler mais

Macau, China

Macau precisa de intérpretes e tradutores de

português
A administração de Macau necessita de 200 tradutores e intérpretes de
português para cargos nos organismos públicos. Além da abertura de cursos
de formação para funcionários públicos, haverá bolsas para estudantes que
se inscrevam em cursos de português no ensino superior e incentivos para
optarem pelas carreiras em que há mais falta destes profissionais.
Ler mais
Timor-Leste

Lançada campanha para prevenir o problema da
violência sexual
Foi lançada em Timor-Leste a campanha "Café Consentimento" para
prevenir o grave problema da violência sexual no país, onde se explica de
forma simples que qualquer ato sexual é como aceitar uma chávena de café:
nos dois casos requer-se consentimento. A campanha inclui um filme
distribuído nas redes sociais para educar os jovens sobre a importância do
consentimento no ato sexual e uma carta de compromisso público sobre o
que todos podem fazer para promover relações sexuais saudáveis e
respeitosas.
Ler mais
Guiné-Bissau

Umaro Sissoco empossado Primeiro-Ministro da
Guiné-Bissau
O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou Umaro Sissoco
como novo primeiro-ministro do país. Umaro Sissoco, 44 anos, general na
reserva das Forças Armadas guineenses, vai liderar o quinto governo da
legislatura iniciada em 2014, e que desde há um ano está marcada por forte
instabilidade política.
Ler mais
Angola

Angola Energia 2025
Inserido no Programa Nacional de Desenvolvimento Energético, “Angola
Energia 2025”, a Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica de
Angola passará a interligar todas as capitais provinciais do país com o
objetivo de otimizar e articular investimento nas diferentes fontes de energia,
com vista ao consumo interno e às exportações. A estratégia “Angola
Energia 2025” marca a rotura com as soluções paliativas e assume o
compromisso de garantir o acesso à energia elétrica, à generalidade da
população angolana, como forma de promover o desenvolvimento humano.
Ler mais
São Tomé e Príncipe

UNICEF financia programa de cooperação

São Tomé e Príncipe vai receber através do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF) um novo programa de cooperação, avaliado em seis
milhões de dólares, com o objetivo de reforçar a capacidade dos jovens e
adolescentes. Com uma duração de cinco anos (2017-2021), o programa
tem como eixo fundamental a proteção social, o desenvolvimento da criança
no âmbito da saúde, educação parental e pré-escolar, a violência contra as
crianças, a luta contra a gravidez precoce e contra o trabalho infantil.
Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "Canções Populares de Nova Lisboa" com um
ensaio interpretativo de Alfredo Margarido
Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "A Literatura Angolana" da autoria de Carlos
Ervedosa
Ler mais
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