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UCCLA

Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho
A presente Notícias UCCLA reflete as atividades que, nos mais variados
domínios, a UCCLA vem desenvolvendo, de aproximação das cidades
associadas com o apoio das empresas que também dela fazem parte.
Desde a XXXIII.ª Assembleia Geral, realizada no Governo da Província de
Luanda, no dia 19 de abril - aberta pelo ministro da Administração do
Território de Angola, Bornido de Sousa, e pelo presidente da Mesa da
Assembleia Geral da UCCLA, General Higino Carneiro, que prestigiaram o
evento com intervenções de grande qualidade - até ao Fórum Económico,
que ocorreu no Centro de Congressos do polo industrial de Luanda, no dia
20 de abril - aberto pela ministra do Ambiente, Fátima Jardim, perante cerca
de 200 participantes, a maioria deles empresários - foram incontáveis os
eventos que, em tão curto espaço de tempo, foram levados a efeito
prestigiando a nossa instituição e contribuindo para valorizar as cidades
nossas associadas. Os eventos descritos na presente Notícias UCCLA falam
por si. No que respeita às iniciativas em boa hora realizadas em Luanda,
não podemos deixar de manifestar a gratidão da UCCLA pelo incansável
acolhimento que o General Higino Carneiro determinou que fosse prestado a
todas as delegações que nos acompanharam a Luanda. Uma palavra de
reconhecimento é ainda devida ao presidente da Associação Empresarial de
Luanda, Francisco Viana, pela recetividade que concedeu a todos quantos
participaram no Fórum Económico.
Luanda, Angola

Assembleia Geral da UCCLA na cidade de
Luanda
Decorreu no dia 19 de abril, no Salão Nobre do Governo da Província de
Luanda, Angola, a reunião da XXXIII Assembleia Geral da UCCLA, presidida
pelo General Higino Carneiro, presidente da mesa da Assembleia Geral da
UCCLA e tendo como vice-presidente o Governador da Região Autónoma
do Príncipe, José Cassandra. A cerimónia de abertura contou com a
participação do Ministro da Administração do Território da República de
Angola, Bornito de Sousa.
Ler mais

Luanda, Angola

Novas adesões à UCCLA
No âmbito da Assembleia Geral da UCCLA, ocorrida no dia 19 de abril, em

Luanda, foram admitidas as seguintes adesões à UCCLA: Santiago de
Compostela (Membro Observador), as empresas portuguesas Gebalis e
Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal (Membros Apoiantes), e a
Associação Empresarial de Luanda (Membro Apoiante).
Ler mais

Portugal

Thiago Rodrigues Braga vence Prémio Literário
UCCLA
O vencedor da 2.ª edição do Prémio Literário UCCLA: Novos Talentos,
Novas Obras em Língua Portuguesa foi atribuído à obra “Diário de Cão” de
Thiago Rodrigues Braga, natural de Corumbá, Goiás, Brasil. A Menção
Honrosa foi atribuída ao trabalho poético “Asa Norte” da autoria de Rafaela
Nogueira Barbosa, natural do Rio de Janeiro, Brasil. Os resultados da 2.ª
edição do Prémio Literário serão apresentados publicamente no dia 7 de
maio, a partir das 17h30, no auditório da UCCLA.
Ler mais
Viana, Angola

Viana acolheu Fórum Económico sobre “Cidades
Sustentáveis”
Teve lugar no dia 20 de abril, no Centro de Congressos de Viana, Angola,
um Fórum Económico subordinado ao tema “Cidades Sustentáveis”, numa
parceria entre a UCCLA, Associação Empresarial de Luanda e com o apoio
da Comissão Administrativa da cidade de Luanda. A sessão de abertura
contou com as intervenções do Governador da Província de Luanda,
General Higino Carneiro, da Ministra do Ambiente de Angola, Fátima Jardim,
do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e do presidente da AEL e do
FELP, Francisco Viana.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Importantes eventos culturais na UCCLA
O encerramento da exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01”, a
divulgação do vencedor do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa e poesia Cabo-verdiana pelo grupo de
Francisco Fragoso serão as iniciativas que a UCCLA vai organizar no dia 7
de maio, a partir das 17h30.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Visitas à exposição “Conexões Afro-IberoAmericanas”
Poderá visitar até ao dia 7 de maio a exposição “Conexões Foram muitas as
entidades e personalidades que visitaram a exposição “Conexões AfroIbero-Americanas 2.01” patente na UCCLA, desde 21 de fevereiro. Veja o
registo dessas visitas.
Ler mais

Bruxelas, Bélgica

Deslocação a Bruxelas para futuras parcerias de
cooperação
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, deslocou-se a Bruxelas, no
dia 26 de abril, e reuniu com responsáveis da Direção Geral para o
Desenvolvimento e Cooperação Internacional com o objetivo de se iniciarem
contatos com vista à outorga de um contrato programa com a UCCLA, para
futuras parcerias de cooperação.
Ler mais

Paris, França

UCCLA participa em iniciativa da Universidade de
Sorbonne
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, foi convidado pela
Universidade de Sorbonne, em Paris, para fazer uma intervenção, no dia 27
de abril, sobre a importância económica do turismo em Portugal.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA na Assembleia Geral da EMEP
A UCCLA esteve representada por José Bastos na Assembleia Geral da
EMEP - Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia, em Cabo
Verde, no dia 29 de abril, para aprovação do Relatório e Contas da
empresa, assim como para a preparação da próxima Assembleia Geral.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Oficina de Desenho na UCCLA
No âmbito da exposição "Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01", a UCCLA
organizou, dia 29 de abril, uma Oficina de Desenho, ministrada por Lyu
Serrão e Patrícia Silva, nas instalações da organização.
Ler mais

Odivelas, Portugal

Bienal de Culturas Lusófonas
Inicia-se no dia 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa, a VI Bienal de Culturas
Lusófonas, em Odivelas, Portugal. Trata-se de uma iniciativa organizada
pela Câmara Municipal de Odivelas, que conta com o patrocínio da CPLP e
da Missão do Brasil junto à CPLP, e tem como parceiros a UCCLA e o
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro de poesia de Alda Barros na
UCCLA
Terá lugar no dia 11 de maio, pelas 17 horas, o lançamento do livro de
poesia "A Flor Branca de Baobá" da autoria de Alda Barros, nas instalações
da UCCLA. Haverá, também, um momento poético com declamação de
poesia ao som do intérprete e compositor de São Tomé e Príncipe, Tonecas
Prazeres.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Documentário sobre a Casa dos Estudantes do
Império
A Cinemateca Nacional apresentou, dia 2 de maio, o filme “A Casa”, de Rui
Simões, um documentário que aborda a Casa dos Estudantes do Império,
uma instituição criada, no Estado Novo, para controlar os estudantes
ultramarinos em Lisboa, Coimbra e Porto, e que acabou por ser fundamental
nas lutas das independências das colónias portuguesas. A sessão de
apresentação, em Portugal, está enquadrada no programa CPLP
Audiovisual e é resultado, também, da homenagem que a UCCLA tem
levado a efeito sobre a Casa dos Estudantes do Império.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Projeto para a melhoria dos serviços básicos em
Bissau
O Ministério de Estado da Energia e Indústria da Guiné-Bissau procedeu ao
lançamento das primeiras pedras para instalação de condutas de
distribuição de água potável e construção de reservatórios, reabilitação dos
existentes e extensão da rede elétrica da cidade de Bissau.
Ler mais

Macau, China

Festival de Artes de Macau
Vai realizar-se em Macau, na China, entre 28 de abril e 31 de maio, o 28.º
Festival de Arte subordinado ao tema “Heterotopia”. O Festival de Artes de
Macau explora as diversas possibilidades do espaço. Para esta edição
foram concebidos 25 excelentes programas, com mais de uma centena de
eventos e atividades.
Ler mais

Díli, Timor-Leste

Semana da Língua Portuguesa em Timor-Leste
Decorre em Díli, em Timor-Leste, de 2 a 6 de maio, a Semana da Língua
Portuguesa. A semana, organizada em conjunto pela Embaixada de
Portugal em Díli e pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
arranca com a inauguração de uma exposição sobre a história da língua
portuguesa. A mostra, que pretende destacar o lugar que a língua
portuguesa ocupa no mundo, está direcionada em particular para o público
escolar e deverá promover visitas a outros estabelecimentos de ensino.
Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde começa a emitir Cartão Único de
Cidadão
Cabo Verde vai começar a substituir os atuais bilhetes de identidade pelo
Cartão Único de Cidadão com o objetivo de criar uma maior segurança e
simplificação à vida dos cidadãos, a partir de junho. O novo cartão permite,
inclusive, ao cidadão ligações com vários serviços através da internet.
Ler mais

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau distribui redes mosquiteiras contra o
paludismo

O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau anunciou que irá fazer a distribuição
de mais de um milhão de redes mosquiteiras impregnadas de longa duração
para prevenir e combater o paludismo. A campanha, denominada ‘Durma
seguro, durma sempre debaixo da tenda’, tem o apoio do Fundo Global,
Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância,
Programa da ONU para o Desenvolvimento e de várias organizações nãogovernamentais nacionais e internacionais.
Ler mais
Moçambique

Banco Mundial aprova nova estratégia de apoio a
Moçambique para 2017-2021
O Conselho de Administração do Grupo Banco Mundial aprovou, dia 27 de
abril, uma nova estratégia para Moçambique válida para os anos fiscais de
2017-2021. O documento centra-se num conjunto de objetivos que refletem
o plano quinquenal do Governo de Moçambique e tem como prioridades a
promoção do crescimento diversificado, investimento em capital humano e a
melhoria da sustentabilidade.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Construção de infraestruturas em São Tomé e
Príncipe
A República Popular da China vai doar a São Tomé e Príncipe uma verba de
146 milhões de dólares a ser aplicada na construção de infraestruturas, ao
abrigo da cooperação económica bilateral.
Ler mais

Brasil e Portugal

Cabo submarino de fibra ótica ligará Portugal ao
Brasil
Um cabo submarino de fibra ótica vai ligar Sines (Portugal) a Fortaleza
(Brasil) num projeto de um consórcio hispano-brasileiro que deverá estar
concluído em 2018 e permitirá uma ligação direta entre a Europa e o Brasil,
sem passar pelos Estados Unidos.
Ler mais

ADP | AFRICONSULT | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LUANDA | AULP | BARDAJÍ, HONRADO & PINHEL | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC |
BPI | CARRIS | CEAL/ISEC | CGD | COFACO AÇORES | CRBA | CUNHA VAZ & ASSOCIADOS | DIORAMA | EMEL | EMEP | GALPENERGIA |
GEBALIS | GRUPO ENTREPOSTO | IIM | INATEL | LAM | LUSA | MONTEPIO GERAL | ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS DE PORTUGAL |
PARQUES DO EDT | SABSEG SEGUROS | SONANGOL | SRS ADVOGADOS | TAAG | TAP | 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

