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Notícias UCCLA - N.º 3

Vitor Ramalho - Secretário-geral da UCCLA

A Páscoa, referência incontornável da quadra familiar, justifica que hoje me
 dirija à grande família de língua oficial portuguesa, através de mais este
 número da “Notícias UCCLA”. Com votos da fraternal solidariedade da
 UCCLA

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu Delegação da Província de
 Jiangsu

O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu uma delegação da
 província de Jiangsu, presidida por Zhang Songping, Diretor-geral Adjunto
 do Departamento de Assuntos Internacionais do Governo da província de
 Jiangsu, cujo objetivo era o estreitamento de relações de cooperação.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
 Moçambique - Ação estruturante na área da
 Educação

Na Ilha de Moçambique decorrem diversas atividades educativas, sociais e
 culturais numa união de esforços para a melhoria das competências básicas
 de leitura e escrita e promoção do livro, compreensão e expressão oral com
 crianças e jovens.

Ler mais

Portugal

UCCLA presente no Encontro "Mobilidade
 Académica na CPLP"

http://www.uccla.pt/noticias/uccla-recebeu-delegacao-da-provincia-de-jiangsu
http://www.uccla.pt/noticias/cluster-da-cooperacao-portuguesa-da-ilha-de-mocambique-acao-estruturante-na-area-da


No âmbito das comemorações dos 20 anos da CPLP, a UCCLA esteve
 presente no Encontro subordinado ao tema “Mobilidade Académica - uma
 Reflexão sobre o Presente um Desafio para o Futuro”, que pretendeu
 destacar a importância da transversalidade da Educação, da Ciência, da
 Tecnologia e da Inovação a todas as áreas que convergem para a inclusão
 social.

Ler mais

Portugal

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa

Decorrem até ao dia 31 de março, as candidaturas ao Prémio Literário
 UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. Trata-se de
 uma iniciativa conjunta da UCCLA, Movimento 2014 e da Editora A Bela e o
 Monstro, destina-se a promover e divulgar a literatura em língua portuguesa
 e tem como objetivo estimular a produção de obras literárias em língua
 portuguesa por novos escritores.

Ler mais

TAP, Portugal

TAP Portugal entre as melhores companhias
 aéreas do mundo

A 4.ª edição do estudo “As melhores companhias aéreas” da eDreams
 distingue a Luxair, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines e Aegean
 Airlines como as melhores do mundo, aparecendo a portuguesa TAP
 (Membro Apoiante da UCCLA) na 10.ª posição desta lista.

Ler mais

Luanda, Angola

Inauguradas três escolas e uma biblioteca distrital

Foram inauguradas, no dia 7 de março, novas infraestruturas sociais no
 Município de Luanda, pelo Governador da Província e presidente da
 Comissão Administrativa da Cidade de Luanda, Higino Carneiro.

Ler mais

Cascais, Portugal

Cascais vence organização do XV Congresso

http://www.uccla.pt/noticias/uccla-presente-no-encontro-mobilidade-academica-na-cplp
http://www.uccla.pt/noticias/premio-literario-uccla-novos-talentos-novas-obras-em-lingua-portuguesa-1
http://www.uccla.pt/noticias/tap-portugal-entre-melhores-companhias-aereas-do-mundo
http://www.uccla.pt/noticias/inauguradas-tres-escolas-e-uma-biblioteca-distrital-em-luanda


 Internacional das Cidades Educadoras 2018

Um júri internacional reconheceu Cascais (Membro Associado da UCCLA),
 em Portugal, como o concelho com melhor qualidade de vida, entre todas as
 cidades que concorram à organização do XV Congresso Internacional das
 Cidades Educadoras 2018.

Ler mais

Angola

TAAG

A TAAG, Linhas Aéreas de Angola (empresa apoiante da UCCLA), é a
 transportadora oficial da UCCLA, nos diversos eventos que são realizados.
 Esta decisão decorre de um protocolo, firmado entre as duas entidades, com
 a finalidade de divulgar a marca TAAG, de forma corporativa para o
 mercado nacional e internacional, bem como o apoio da TAAG nas diversas
 iniciativas promovidas pela UCCLA.

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro promove inclusão de pessoas com
 deficiência no mercado de trabalho

A inserção no mercado de trabalho é um desafio para a maioria das pessoas
 com deficiência. Para tentar diminuir este problema, a Prefeitura do Rio de
 Janeiro (Membro Efetivo da UCCLA), no Brasil, criou a Gerência de Inclusão
 no Mundo do Trabalho (GIT).

Ler mais

Natal, Brasil

Assinado projeto de lei para criação do Parque
 Tecnológico de Natal

A prefeitura de Natal (Membro Associado da UCCLA), no Brasil, e a
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte assinaram, dia 15 de março, o
 projeto de lei que autoriza a criação do Parque Tecnológico de Natal.

Ler mais

Cabo Verde

Ulisses Correia e Silva é o novo Primeiro-Ministro

http://www.uccla.pt/noticias/cascais-vence-organizacao-do-xv-congresso-internacional-das-cidades-educadoras-2018
http://www.uccla.pt/noticias/rio-de-janeiro-promove-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho
http://www.uccla.pt/noticias/assinado-projeto-de-lei-para-criacao-do-parque-tecnologico-de-natal


 de Cabo Verde

O Movimento para a Democracia (MpD), liderado por Ulisses Correia e Silva,
 venceu as eleições legislativas em Cabo Verde, dia 20 de março, com
 maioria absoluta. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, felicitou
 Ulisses Correia no novo cargo – Ulisses Correia foi presidente da Comissão
 Executiva da UCCLA.

Ler mais

Portugal

Universidade de Aveiro atribui bolsa a estudantes
 do Brasil, PALOP e Timor-Leste

A Universidade de Aveiro, em Portugal, abriu um período de pré-
candidaturas aos seus cursos superiores de 1.º ciclo (licenciaturas e
 mestrados integrados), dirigido a candidatos internacionais e vai atribuir
 bolsas aos melhores estudantes do Brasil, dos Países Africanos de Língua
 Oficial Portuguesa (PALOP) e de Timor-Leste.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Governo leva luz elétrica a quatro comunidades

O governo de São Tomé e Príncipe inaugurou uma extensão de rede
 elétrica, com cerca de sete quilómetros, para quatro comunidades do distrito
 de Lembá, ao Norte de São Tomé, propiciando uma melhoria de qualidade
 de vida dos seus habitantes.

Ler mais

Timor-Leste

Governo de Timor-Leste assina memorando de
 entendimento com a Sociedade Civil para 2016

Timor-Leste, o país que preside à CPLP procura, mais uma vez, dar o
 exemplo da relação do Estado com a sociedade civil através da assinatura
 de um Memorando de Entendimento, formalizado a 18 de março e cujo
 objetivo é o desenvolvimento nacional.

Ler mais

Guiné-Bissau

Ministro do Turismo da Guiné-Bissau em Lisboa

http://www.uccla.pt/noticias/ulisses-correia-e-silva-e-o-novo-primeiro-ministro-de-cabo-verde
http://www.uccla.pt/noticias/universidade-de-aveiro-atribui-bolsa-estudantes-do-brasil-palop-e-timor-leste
http://www.uccla.pt/noticias/governo-leva-luz-eletrica-quatro-comunidades
http://www.uccla.pt/noticias/governo-de-timor-leste-assina-memorando-de-entendimento-com-sociedade-civil-para-2016


A Guiné-Bissau marcou presença na Feira internacional de Turismo, em
 Lisboa, com uma delegação chefiada pelo titular da pasta do Turismo e
 Artesanato, Malam Djaura. Na ocasião foi assinado um protocolo de
 cooperação no domínio do turismo com o ministro da Economia português,
 Manuel Caldeira Cabral, e teve lugar o lançamento do Guia Turístico “À
 Descoberta da Guiné-Bissau”.

Ler mais

Macau, China

“Macau na construção de uma herança” vai ser
 tema de palestra

“A construção de uma herança: cultura, agência local e a cidade” é o tema de
 uma palestra proferida por Sheyla Schuvartz Zandonai e que pretende
 analisar como a herança e o património se tornaram um ponto importante
 enquanto agentes rumo à criação de uma outra imagem e experiência de
 Macau, mais distante do jogo e mais próxima da perceção e entendimento
 das pessoas acerca da sua cidade.

Ler mais
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