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No limiar de um novo ano

Esta é a última Notícias UCCLA de 2016. No limiar de um novo ano,
 desejamos a todas as entidades associadas da UCCLA que 2017
 corresponda aos projetos que idealizaram realizar. Às cidades, para
 melhorar o bem-estar dos munícipes, com políticas de proximidade. Às
 empresas, para que contribuem para o reforço da criação da riqueza e com
 ela para uma mais justa distribuição. Aos líderes dos povos de língua oficial
 portuguesa que aprofundem, ainda mais, as ações em prol dos interesses
 comuns dos nossos povos, falantes hoje da quarta língua mundial, o que
 não é questão de somenos. Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCCLA

Ilha de Moçambique, Moçambique

Atividades de urbanismo promovidas pela UCCLA

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, o
 representante da UCCLA, Carlos Brito, deslocou-se à Ilha de Moçambique,
 de 30 de outubro a 8 de dezembro, com vista à formação de quadros
 municipais da área urbana, ao levantamento topográfico de diversos locais e
 sessões de avaliação do trabalho já realizado.

Ler mais

Luanda, Angola

Cidade de Luanda acolhe Assembleia Geral da
 UCCLA e Fórum Empresarial

A cidade de Luanda, em Angola, vai acolher a reunião da XXXIII Assembleia
 Geral da UCCLA, a Comissão Executiva da UCCLA e um Fórum
 Empresarial, no próximo mês de abril de 2017. A titularidade da presidência
 da Assembleia Geral da UCCLA pertence à cidade de Luanda, competindo
 ao General Higino Carneiro - presidente da Comissão Administrativa de
 Luanda e Governador Provincial de Luanda - de abrir a sessão.

Ler mais

Mértola, Portugal

Encontro para a Proteção e Valorização dos
 Centros Históricos em Mértola
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O Cineteatro Marques Duque, em Mértola, Portugal, vai acolher o V Encontro
 Técnico da Rede de “Proteção e Valorização dos Centros Históricos”, que
 terá lugar 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

Praia, Cabo Verde

Rede das Cidades Educadoras

O ano de 2017 marcará uma nova etapa na relação da UCCLA com a Rede
 das Cidades Educadoras. Assim a realização de uma reunião, na cidade da
 Praia, em Cabo Verde, agendada para fevereiro de 2017, tem como
 finalidade a criação de uma rede cabo-verdiana de Cidades Educadoras,
 que será um instrumento importante para consagrar a língua portuguesa
 como uma das línguas oficiais desta organização.

Ler mais

Em 2017…

O ano de 2017 irá produzir alterações significativas em grande parte dos
 países de língua oficial portuguesa. O primeiro dia do ano marcará a posse
 do novo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, da Secretária
 Executiva da CPLP, Maria do Carmo Trovoada Silveira, e dos prefeitos das
 cidades brasileiras associadas da UCCLA - Belém, Belo Horizonte, Natal,
 Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador.

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
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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

Portugal

Campanha de Natal da Missão Kanimambo

Até ao dia 20 de janeiro de 2017 pode dar um pouco mais de alegria às
 crianças com albinismo em Moçambique, com a doação de um brinquedo ou
 de um livro infantil. A campanha de Natal é da responsabilidade da Missão
 Kanimambo e conta com o apoio do Wall Street English.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Construção de estradas

O Concelho Municipal da cidade de Maputo, em Moçambique, aplicou, este
 ano, mais de 800 milhões de meticais na construção de estradas na capital
 do país. A informação foi tornada pública pelo autarca David Simango, no
 âmbito de uma visita de trabalho que efetuou ao Distrito Municipal Ka
 Maxaquene, na qual procedeu ao lançamento da primeira pedra para a
 reabilitação da Avenida da Malhangalene.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau
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Lançada cooperativa de reciclagem de lixo

Com a finalidade de melhorar os serviços da Câmara Municipal de Bissau,
 através do Projeto de Gestão de Resíduos Urbanos na recolha de lixos, foi
 lançada a Cooperativa de Reciclagem de Lixo na cidade de Bissau. O
 projeto conta com o financiamento da União Europeia e terá a duração de
 dois anos.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro com avanços na política da saúde
 mental

Com a ampliação do número de centros de atenção psicossocial, 30
 unidades municipais, 2 estatais e 1 federal e a criação de novas residências
 terapêuticas, a prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, encerra o ano de
 2016 com avanços importantes na política da saúde mental.

Ler mais

Macau, China

Região Administrativa Especial de Macau
 completou 17 anos

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), na China, assinalou, no
 dia 20 de dezembro, 17 anos da passagem da soberania de Portugal para a
 China. O Chefe do Executivo da RAEM salientou que o território está em
 fase de ajustamento económico, sendo que as perspetivas locais são
 encaradas com cautela.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Requalificação da Marginal 12 de Julho

Financiada pelo governo da Holanda, a Marginal 12 de Julho - uma das mais
 antigas da África Lusófona - na cidade de São Tomé vai ser requalificada. O
 projeto, avaliado em 650 mil euros, inclui obras de proteção de toda a orla
 costeira. As autoridades holandesas estão disponíveis para ajudar, ainda, na
 implementação da escola de turismo em São Tomé, no reforço de
 assistência técnica no setor das pescas e agropecuário, no investimento em
 recursos humanos e na transparência nas tecnologias.

Ler mais

Timor-Leste

Promulgação do Orçamento de Estado para 2017
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O presidente da República de Timor-Leste, Taur Matan Ruak, promulgou o
 Orçamento Geral do Estado para 2017 - aprovado pelo parlamento, por
 unanimidade, no dia 9 de dezembro. Este Orçamento não prevê qualquer
 alteração ao valor das contas públicas para 2017 proposto pelo Governo,
 que preveem gastos de 1,39 mil milhões de dólares, os mais baixos desde
 2010, e receitas de 1,41 mil milhões.

Ler mais

Angola

TAAG com novas rotas

A Transportadora Aérea Angolana TAAG vai passar a voar para Maputo,
 Londres e Paris devido à aquisição de duas novas aeronaves. Para 2017 a
 TAAG compromete-se a continuar a aposta na formação dos seus quadros e
 colaboradores nacionais, para adquirirem competências e capacidades para
 assumirem posições de maior responsabilidade na companhia.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "A Casa dos Estudantes do Império e o lugar da
 literatura na consciencialização política" da autoria de Inocência Mata

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler a publicação especial sobre a revista Mensagem -
 Boletim associativo publicado pela Casa dos Estudantes do Império, em
 Lisboa

Ler mais
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