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Macau, China

Delegação da UCCLA em Macau

Na sequência da deslocação a Macau, a convite do governo desta Região
 Administrativa Especial, de uma delegação da UCCLA - integrada pelo
 presidente da Assembleia Geral General Higino Carneiro, em representação
 da cidade de Luanda, e pelo Secretário-Geral Vitor Ramalho - esteve
 também presente o presidente da Associação Empresarial de Luanda, que é
 também da Federação Empresarial de Língua Portuguesa, Francisco Viana.
 A delegação, que esteve no território de 11 a 15 de junho, teve reuniões
 com diversas entidades.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Prémio Literário UCCLA - Apresentação da obra
 vencedora da 2.ª edição e lançamento da 3.ª
 edição

Foi apresentada, dia 16 de junho, a obra vencedora da 2.ª edição do Prémio
 Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa,
 atribuída ao livro “Diário de Cão” de Thiago Rodrigues Braga, na Feira do
 Livro de Lisboa. Na ocasião foi comunicada a abertura da 3.ª edição do
 Prémio Literário UCCLA, cujas candidaturas decorrerão até ao dia 31 de
 janeiro de 2018.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita do Governador da Região Autónoma do
 Príncipe à UCCLA

O Governador da Região Autónoma do Príncipe, José Cassandra, visitou a
 UCCLA e as suas instalações, no dia 6 de junho, tendo reunido com o
 Secretário-Geral, Vítor Ramalho. Na ocasião houve troca de opiniões e o
 Governador inteirou-se das atividades programadas pela UCCLA para os
 próximos tempos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com delegação de São Tomé e Príncipe
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Em representação do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, o
 responsável da área institucional da organização, João Laplaine Guimarães,
 recebeu, dia 12 de junho, o vereador do Desenvolvimento Económico Local,
 Urbanização e Habitação de Água Grande, Gualter Vera Cruz, e a
 presidente da Associação Men Non, Ilidiacolina Vera Cruz, numa visita de
 cortesia e para debater alguns assuntos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA na comemoração do Dia de Camões e
 das Comunidades

A comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades foi
 assinalada na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, em
 Lisboa, dia 9 de junho, que contou com a presença da técnica Princesa
 Peixoto, em representação da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participou na Conferência “Women in
 Business Friendly Cities”

A UCCLA esteve presente na 1.ª conferência Women in Business Friendly
 Cities - Que Lisboa Queremos? no dia 8 de junho, no Fórum Lisboa, com a
 intervenção da técnica Princesa Peixoto no tema Educação com a proposta
 de 3 Metas e respetivos Métodos para o setor.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na celebração do Dia
 Internacional da Criança

Assinalando o “Dia Internacional da Criança”, a Secretária Executiva da
 CPLP, Maria do Carmo Trovoada, e representantes dos estados membros,
 acolheram um grupo de 50 crianças de duas escolas do distrito de Lisboa,
 na sede da CPLP, no dia 2 de junho. A UCCLA é membro da Comissão
 Temática para os Assuntos Culturais da CPLP e esteve representada pelos
 técnicos Rui Lourido e Filomena Nascimento.

Ler mais

Olivença, Espanha
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UCCLA assinala Dia de Portugal em Olivença

A convite do Alcaide de Olivença, Manuel José Gonzáles Andrade, e no
 âmbito das comemorações do 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e
 das Comunidades, a UCCLA esteve representada por Carlos Luís, em nome
 do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, na cidade de Olivença.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher X Encontro de Escritores
 Moçambicanos na Diáspora

O X Encontro de Escritores Moçambicanos na Diáspora terá lugar nos dias
 29 e 30 de junho, na sede da UCCLA, e é organizado pelo Círculo de
 Escritores Moçambicanos na Diáspora (CEMD). O Secretário-Geral da
 UCCLA, Vítor Ramalho, estará na sessão de abertura, pelas 14 horas.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Cidade da Praia apresenta candidatura à Rede de
 Cidades Criativas da UNESCO

A cidade da Praia, em Cabo Verde, vai apresentar a sua candidatura à Rede
 de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação,
 a Ciência e a Cultura (UNESCO), no tema música. A autarquia manifestou
 esta candidatura, tendo em conta que a criatividade e a música, através de
 diversos géneros musicais próprios, nomeadamente a morna, o funaná, a
 coladeira, o batuque e o finason, têm marcado a história de Cabo Verde e,
 em particular, desta cidade.

Ler mais

Oecusse-Ambeno, Timor-Leste

Nova ponte em Oecusse

Foi inaugurada na zona ocidental do enclave timorense de Oecusse a Ponte
 de Noefefan que atravessa a ribeira de Tono, permitindo que mais de 3.600
 famílias residentes possam ter acesso à capital e aos seus serviços,
 incluindo acesso a escolas e ao Hospital de Referência, enquanto o Estado
 passa a ter mais acesso para o desenvolvimento de outros serviços nessas
 zonas, incluindo eletricidade e água e saneamento.

Ler mais

Belas, Angola

Construção de novas unidades sanitárias em
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 Belas

As autoridades administrativas do município de Belas, em Angola, vão
 construir várias instituições sanitárias. Dos projetos prevê-se a construção
 do Hospital Municipal de Belas no distrito do Kilamba e outro no bairro
 Mundial, enquanto os centros médicos e postos de saúde devem ser
 erguidos na comuna da Barra do Kuanza, distrito do Ramiro, Bita Tanque,
 Tanque Seco, Quenguela e Luquembo.

Ler mais

Salvador, Brasil

Novo edifício do Museu da Música Brasileira em
 Salvador

A prefeitura de Salvador deu o primeiro passo para a instalação do futuro
 Museu da Música Brasileira, no imóvel conhecido como a Casa dos Azulejos
 Azuis, no Comércio. A obra será coordenada pelas entidades da prefeitura e
 executada por uma empresa especializada, contratada por meio de licitação,
 e a intervenção tem duração de seis meses e conta com investimento de
 R$945 mil.

Ler mais

Macau, China

Construção de uma nova Estação de Tratamento
 de Água em Macau

O Governo de Macau e a Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau
 “Macao Water” vão construir a Estação de Tratamento de Água de Seac Pai
 Van. De referir que na última década, a população de Macau aumentou
 quase 26% e o consumo de água 44%, sobretudo nas ilhas. Estima-se que
 o uso geral de água continue a aumentar gradualmente nos próximos dois a
 três anos a uma taxa anual entre dois e quatro por cento.

Ler mais

Luanda, Angola

FILDA 2017

A Feira Internacional de Luanda (FILDA) está de regresso e realiza-se nos
 entre os dias 26 e 30 de julho, na Baía de Luanda, sob o lema “Diversificar a
 economia e potenciar a produção nacional, visando uma Angola auto-
suficiente e exportadora”. Quanto aos países convidados, destaque para
 África do Sul, Turquia, Espanha, Portugal e Alemanha.

Ler mais

Brasília, Brasil

Feira do Livro de Brasília aborda o tema da
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 Inclusão e Cidadania

Decorre de 16 a 25 de junho, a 33.ª Feira do Livro de Brasília, subordinada
 ao tema da inclusão e da cidadania. O evento reúne 90 standes e cerca de
 50 expositores de livrarias e editoras de várias partes do país. Além da
 venda de livros, a feira terá espaço para a realização de debates, conversa
 com autores, homenagens, leitura de poemas e saraus.

Ler mais

Beira - Nampula - Porto, Moçambique e Portugal

Cooperação médica entre Portugal e Moçambique

Um grupo de especialistas portugueses vai estar em Nampula e na Beira, em
 Moçambique, entre 10 e 15 de julho, para concluir um projeto iniciado em
 fevereiro de formação de alunos de medicina na área da cirurgia pediátrica.
 A formação é promovida pela Health4Moz, uma Organização Não
 Governamental (ONG) de Desenvolvimento criada em 2013 no Porto
 (Portugal) para apoiar a formação de docentes em Moçambique.

Ler mais

Guiné-Bissau

Campanha de vacinação gratuita na Guiné-Bissau

O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau iniciou uma campanha de vacinação
 gratuita para crianças entre os seis meses e os cinco anos, com vitamina A,
 e de desparasitação. A vacinação é uma das intervenções de saúde pública
 de maior sucesso e mais eficaz em termos de custos, com significativo
 contributo para a redução de mortes das crianças.

Ler mais

Angola

Angola lança nova fase da vacina contra a febre-
amarela

As autoridades sanitárias angolanas iniciaram a sétima fase da campanha de
 vacinação contra a febre-amarela, que deverá atingir mais de 2,7 milhões de
 habitantes, não abrangidos durante o surto que Angola enfrentou em 2016.

Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe

Portugal disponibiliza linha de crédito a São Tomé
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 e Príncipe

A Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de
 Portugal assinou com o Governo são-tomense, uma convenção que atribui a
 São Tomé e Príncipe uma linha de crédito de 10 milhões de euros, para
 fomentar o setor privado.

Ler mais

Guiné-Bissau

Construção de uma nova central elétrica na
 Guiné-Bissau

O Governo da Guiné-Bissau e a empresa portuguesa EFACEC assinaram
 um contrato para a construção de um sistema de evacuação de energia
 elétrica que vai permitir estabelecer a ligação entre Bissau e a nova central
 elétrica a construir em Bor.

Ler mais

Falecimento de colaboradora da UCCLA

A ação que a UCCLA desenvolve só faz sentido em resultado do trabalho
 coletivo de todos os colaboradores da UCCLA. Infelizmente, no dia 14 de
 junho, a UCCLA foi privada de poder continuar a contar com o contributo de
 Maria Clara Martins Santos, que nos deixou após doença prolongada.

Ler mais
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