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Lisboa, Portugal

Conferência com Primeiro-Ministro de Cabo Verde
 na UCCLA
Foi perante uma sala cheia que o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses
 Correia e Silva, abordou o tema “Cabo Verde e a Parceria Estratégica com a
 União Europeia. Que perspetivas?”, no auditório da sede da UCCLA, dia 12
 de dezembro. A relação entre Cabo Verde e a União Europeia, relativamente
 a perspetivas de futuro, os grandes eixos do acordo cambial, a parceria para
 a mobilidade, a segurança, a Macaronésia, foram alguns dos temas
 abordados.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu Congresso “Angola 40 Anos
 depois da Independência”
A UCCLA foi o palco do Congresso “Angola 40 Anos depois da
 Independência - Formação, Desenvolvimento e Cooperação”, organizado
 pela Casa Cultura Angolana Welwitschia, no dia 6 de dezembro, e onde
 foram abordados os desafios que se colocam a Angola numa ótica de
 desenvolvimento sustentado. Os temas em análise foram as questões da
 economia, petróleo, segurança, saúde, justiça, mulher angolana,
 comunicação social, formação, cooperação, cultura.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Fórum empresarial “Educar, Sentir e Ver" na
 UCCLA
A Casa de Moçambique organizou, na sede da UCCLA, dia 13 de dezembro,
 um fórum empresarial sobre a educação com o tema “Educar, Sentir e Ver”.
 A abertura do evento esteve a cargo do Secretário de Estado da Educação,
 João Costa, Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e do presidente da
 Casa de Moçambique, Enoque João.

Ler mais

Mértola, Portugal
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Encontro para a Proteção e Valorização dos
 Centros Históricos em Mértola
O Cineteatro Marques Duque, em Mértola, Portugal, vai ser o palco do V
 Encontro Técnico da Rede de “Proteção e Valorização dos Centros
 Históricos”, que decorrerá nos dias 19 e 20 de janeiro. O Secretário-Geral da
 UCCLA, Vítor Ramalho, fará a abertura do encontro. Os temas em debate
 serão “Gestão e Dinamização de Centros Históricos” e “Processos de
 Candidatura a Património da Humanidade”.

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

2.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa -
 Prazo de candidaturas alargado
As candidaturas à segunda edição do Prémio Literário UCCLA “Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa” foram alargadas até ao dia
 21 de março de 2017. 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, e 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
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Água Grande, São Tomé e Príncipe

Água Grande solidária com famílias vítimas de
 incêndio
A Câmara Distrital de Água-Grande, em São Tomé e Príncipe, procedeu à
 entrega de um lote de materiais de construção a cerca de 29 famílias são-
tomenses que foram vítimas de incêndios e que perderam todos os seus
 bens consumidos pelo fogo.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro recebe certificado de Património
 Mundial da Unesco
A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, recebeu o certificado oficial da
 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
 (UNESCO) que confere à paisagem urbana carioca o título de Património
 Mundial na categoria Paisagem Cultural Urbana. Entre os principais
 elementos naturais que influenciaram na decisão da Unesco estão o Pão de
 Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o Jardim
 Botânico e a famosa praia de Copacabana, além da entrada da Baía de
 Guanabara.

Ler mais

Portugal e Guiné-Bissau

Sintra reforça solidariedade com a Guiné-Bissau
A Câmara Municipal de Sintra, em Portugal, colabora na Campanha
 “Madrinha Única” com o objetivo de apoiar crianças órfãs ou extremamente
 carenciadas na Guiné-Bissau. A campanha visa contribuir no apoio escolar
 de crianças abandonadas, órfãs ou carenciadas, e ainda na doação de
 material escolar (mesas e cadeiras) para dez jardins-de-infância na Guiné
 Bissau.

Ler mais

Huambo, Angola

Aumento das ligações domiciliárias de água
Treze mil novas ligações domiciliárias foram efetuadas de janeiro a novembro
 deste ano nos bairros periféricos da cidade do Huambo, em Angola, no
 quadro da reabilitação e ampliação da rede de abastecimento de água. As
 ligações foram feitas nos bairros Santo António, Calomanda, Aviação, Santa
 Iria e São João tendo em vista a cobertura de abastecimento de água a toda
 a população da cidade.

Ler mais

Maputo, Moçambique
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Maputo com novo sistema de saneamento e
 drenagem
A cidade de Maputo, em Moçambique, conta com uma nova postura
 municipal que irá nortear a exploração dos sistemas de saneamento e
 drenagem para assegurar o seu pleno funcionamento. Aprovado pela
 Assembleia Municipal da cidade de Maputo, o documento surge da
 desadequação da anterior postura, aprovada em 2001, ao cenário atual que
 a urbe apresenta, caracterizado pelo crescimento da população e dos
 empreendimentos.

Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Cidade Velha terá empresa municipal a cuidar da
 gestão do circuito turístico local
A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde, criou a
 empresa municipal “Serviço Autónomo de Turismo”, que irá fazer a gestão
 do circuito turístico da Cidade Velha. A empresa pretende criar
 oportunidades e condições que permitam empoderar as famílias, criar
 emprego jovem, dinamizar, estimular a economia local e nacional, permitindo
 assim ao município tirar o maior proveito do estatuto de Património Mundial
 da Humanidade.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento de guia turístico inclusivo
A Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, lançou o guia turístico inclusivo
 "Lisboa para Todos", para que os portadores de cadeiras de rodas se
 possam deslocar na cidade com a máxima segurança e conforto. O livro, em
 formato de bolso pretende ser um instrumento para divulgar a oferta de
 Lisboa enquanto destino de turismo acessível, tendo capítulos sobre zonas a
 visitar, transportes, restaurante e outros elementos que são importantes para
 as pessoas com deficiência.

Ler mais

Macau, China

Desenvolvimento urbano em Macau
O Governo da Região Especial de Macau apresentou o relatório da
 Estratégia do Desenvolvimento Urbano de Macau com o objetivo de ajudar o
 Governo na construção da Lei de Planeamento Urbanístico. As estratégias
 inseridas no relatório incluem o posicionamento e os objetivos de
 desenvolvimento da RAEM em termos urbanos, os princípios básicos que
 deverão nortear esse crescimento, bem como as estratégias de gestão do
 trânsito ou das áreas marítimas atribuídas por Pequim a Macau.

Ler mais
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Guiné-Bissau

Tomada de posse do novo Governo da Guiné-
Bissau
O novo Governo da Guiné-Bissau, liderado pelo primeiro-ministro Umaro
 Sissoco Embaló, tomou posse dia 13 de dezembro, e conta com 24
 Ministérios e 13 Secretarias de Estado.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste com estatuto de Observador na
 Organização Mundial de Comércio
Timor-Leste recebeu o estatuto de membro observador da Organização
 Mundial do Comércio (OMC) com o objetivo de criar um grupo de trabalho
 para negociar as condições de plena adesão à organização. O Governo
 considera a adesão um importante contributo para a participação económica
 na região.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "Consciencialização na Literatura Caboverdiana" de
 Onésimo Silveira

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA
Nesta edição poderá ler "Negritude e Humanismo " de Alfredo Margarido

Ler mais

 
ADP | AFRICONSULT | ANEPE | AULP | BARDAJÍ, HONRADO & PINHEL | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC | BPI | CARRIS | CEAL/ISEC | CGD |
 COFACO AÇORES | CRBA | CUNHA VAZ & ASSOCIADOS | DIORAMA | EDITUR | EMEL | EMEP | GALPENERGIA | GFI PORTUGAL | GRUPO
 ENTREPOSTO | IIM | INATEL | LAM | LISNATAL | LUSA | MONTEPIO GERAL | PARQUES DO EDT | SABSEG SEGUROS | SONANGOL | SRS
 ADVOGADOS | TAAG | TAP | TECNICIL | TV PONTA NEGRA | VISABEIRA GLOBAL |

UCCLA Avenida da Índia, 110, 1300-300 Lisboa, Portugal
Telefone: (+351) 218 172 950 - E-mail: uccla@uccla.pt

UCCLA no Facebook | UCCLA no Flickr | UCCLA no Linkedin | UCCLA no Sapo Videos
www.uccla.pt

http://www.uccla.pt/noticias/tomada-de-posse-do-novo-governo-da-guine-bissau
http://www.uccla.pt/noticias/timor-leste-com-estatuto-de-observador-na-organizacao-mundial-de-comercio
http://www.uccla.pt/sites/default/files/consciencializacao_litera_caboverde.pdf
http://www.uccla.pt/sites/default/files/negritude_e_humanismo.pdf
mailto:uccla@uccla.pt
http://www.facebook.com/pages/Uccla/195546630470980
http://www.flickr.com/photos/uccla/
http://pt.linkedin.com/pub/uccla-uni%C3%A3o-das-cidades-capitais-de-l%C3%ADngua-portuguesa/86/262/563
http://videos.sapo.pt/uccla
http://www.uccla.pt/

