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Lisboa, Portugal

Inauguração da exposição “Conexões Afro-Ibero-
Americanas”

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai
 inaugurar a exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”, no dia 21 de
 fevereiro, às 19 horas, na sede da UCCLA. Trata-se de uma iniciativa da
 UCCLA e do Coletivo Multimédia Perve, que conta com o apoio da Câmara
 Municipal de Lisboa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita da Secretária de Estado dos Negócios
 Estrangeiros e da Cooperação à UCCLA

A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa
 Ribeiro, visitou a UCCLA, dia 24 de janeiro, a convite do seu Secretário-
Geral, Vitor Ramalho, com o objetivo de aprofundar relações de cooperação.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com presidente da Câmara da Praia

O presidente da Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, Óscar Santos,
 foi recebido pelo Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, no dia 23 de
 janeiro, com o objetivo do reforço da cooperação já existente.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Lançamento do site institucional da Ilha de
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 Moçambique

Foi lançado, dia 26 de janeiro, o site institucional do Conselho Municipal da
 cidade da Ilha de Moçambique, constituindo, desta forma, mais um passo na
 aproximação com a população e com os visitantes da Ilha. Nele irão constar
 informações históricas, legislação, órgãos municipais, notícias, fotografias e
 será possível aceder a informações de entidades existentes na Ilha.

Ler mais

Mértola, Portugal

Mértola acolheu Encontro para a Proteção e
 Valorização dos Centros Históricos

O Cineteatro Marques Duque, em Mértola, Portugal, foi o palco do V
 Encontro Técnico da Rede de “Proteção e Valorização dos Centros
 Históricos”. A abertura do encontro esteve a cargo do Secretário-Geral da
 UCCLA, Vítor Ramalho, do presidente da Câmara de Mértola, Jorge Rosa, e
 do Coordenador das Redes Temáticas, Renato Costa. De referir que é
 primeira iniciativa que ocorre na vila de Mértola após a adesão como
 Membro Observador da UCCLA, em maio de 2016.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Rede Educativa SUL iniciou atividade

A Casa da América Latina e a União das Cidades Capitais de Língua
 Portuguesa inauguraram, dia 27 de janeiro, a rede educativa SUL, com a
 oficina Especialistas de Lugar. A rede educativa SUL pretende proporcionar
 leituras e experiências aos visitantes, estimulando a interação com a
 programação, colocando questões, promovendo viagens e percursos
 imaginados pelas propostas/obras dos artistas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do álbum “Correntes” na UCCLA

Terá lugar dia 16 de fevereiro, pelas 17 horas, o lançamento do álbum
 “Correntes” do grupo Modus de Fado, numa iniciativa conjunta da UCCLA e
 da Chá de Caxinde. O evento decorrerá nas instalações da UCCLA na
 Avenida da India, n.º 110, em Lisboa.

Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa
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Decorrem até ao dia 21 de março as candidaturas à segunda 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, 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

Luanda, Angola

Construção de um complexo de saúde

A cidade de Luanda, em Angola, irá receber um complexo clínico de saúde
 com o objetivo de combater as falhas existentes neste setor. A construção
 será suportada por um financiamento proveniente da Florida, Estados
 Unidos da América, numa área de 350 mil metros quadrados, que albergará
 um centro de hemodiálise, dois laboratórios para a produção de
 medicamentos naturais e químicos, uma universidade e um instituo superior
 para formação de médicos naturalistas.

Ler mais

Beira, Moçambique

Inauguração do canal de Chiveve

Foi inaugurado na cidade da Beira, em Moçambique, o canal de Chiveve,
 uma infraestrutura construída no âmbito do Programa Estratégico de
 Resiliência Climática, e que irá resolver um dos principais problemas da
 cidade, a drenagem e o saneamento do meio. A infraestrutura vai ajudar na
 prevenção de doenças como a malária e a cólera, e contribuir para a
 melhoria da qualidade de vida da população.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Inauguração da Via Olímpica

A Via Olímpica, uma parte do Parque Olímpico do Rio de Janeiro (Membro
 Efetivo da UCCLA), no Brasil, foi restaurado e aberto a toda a população.
 Trata-se de um espaço de lazer, que conta com pistas de skate, quadras
 polidesportivas, entre outros equipamentos.

Ler mais

Bissau, Cacheu e Sintra, Guiné-Bissau e Portugal

Cidades da Guiné-Bissau recebem formação
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 técnica em Sintra

Os municípios de Bissau e Cacheu, na Guiné-Bissau, receberam uma ação
 de formação na autarquia de Sintra, em Portugal, no âmbito do protocolo de
 geminação e cooperação entre estas cidades. O programa de formação
 contempla as áreas de instalação e administração de redes, ambiente e
 resíduos sólidos, noções gerais de planeamento, licenciamento e gestão
 urbanística, entre outros.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Biblioteca Nacional mais próxima dos cidadãos

O Governo cabo-verdiano pretende que a Biblioteca Nacional seja um
 espaço mais próximo do cidadão, com raízes nos municípios e através de
 políticas municipais. A Biblioteca Nacional assume um papel preponderante
 na conservação do património literário e, sobretudo, em fomentar o acesso
 ao conhecimento através do livro com a catalogação e a divulgação do
 património escrito e literário nacional.

Ler mais

Macau, China

Aeroporto de Macau quer retomar ligação aérea a
 Portugal

A empresa responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Macau
 está em conversações com duas companhias aéreas com o objetivo de
 garantir o restabelecimento da ligação entre o território e Portugal. De referir
 que a rota, operada pela TAP durante cerca três anos, foi suspensa em
 1998 por falta de rentabilidade.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Construção do primeiro arranha-céus em Díli

Em Díli, Timor-Leste, vai ser construído o primeiro arranha-céus, através de
 uma parceria com uma empresa chinesa. A construção do Timor Fortuna
 Central Plaza terá um investimento de 70 milhões de dólares que incluirá a
 construção de um edifício com duas torres de 17 andares, zonas comerciais
 e de lazer, escritórios e apartamentos, numa área total de construção de
 mais de 60 mil metros quadrados.

Ler mais

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau elimina vistos para atrair turistas
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 portugueses

O Governo da Guiné-Bissau está a preparar uma medida para acabar com
 os vistos de entrada no país como forma de incentivar a ida de turistas
 portugueses. A aposta está sobretudo no arquipélago de Bijagós, um
 santuário natural com 88 ilhas repleto de vida selvagem - onde é possível
 avistar os únicos hipopótamos de água salgada.

Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe

Portugal ajuda São Tomé a combater alterações
 climáticas

Portugal vai doar 1,5 milhões de euros a São Tomé e Príncipe para a
 execução de projetos sobre alterações climáticas, durante os próximos
 quatro anos. O valor apresentado será retirado de um montante de 10
 milhões de euros do antigo fundo Português de Carbono, atualmente Fundo
 Ambiental, destinado a apoiar os países da CPLP que combatem as
 alterações climáticas.

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/guine-bissau-elimina-vistos-para-atrair-turistas-portugueses
http://www.uccla.pt/noticias/portugal-ajuda-sao-tome-combater-alteracoes-climaticas
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/

