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Santiago de Compostela, Espanha

UCCLA e Santiago de Compostela organizam
 jornada “A Língua como Oportunidade”
“A Língua como Oportunidade” é o tema das jornadas que a UCCLA e o
 Concello de Santiago de Compostela vão realizar no dia 10 de Julho, pelas
 10 horas, na cidade de Santiago de Compostela, contando com o apoio da
 Academia Galega de Língua Portuguesa. Assinalando a entrada do
 município de Santiago de Compostela para a UCCLA, como Membro
 Observador, as duas organizações decidiram realizar umas jornadas que
 abordem a importância da língua, nomeadamente na vertente económica.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA promoveu ação de formação na área do
 urbanismo na Ilha de Moçambique
No âmbito no Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de Moçambique,
 decorreu uma ação de formação, de 29 de maio a 9 de junho, sobre o
 levantamento do edificado através de GPS (Sistema de Posicionamento
 Global), para elaboração/atualização do cadastro existente na Ilha de
 Moçambique. Pretende-se com esta atividade estabelecer metodologias de
 trabalho para a organização de um cadastro comum às várias instituições
 que atuam no território municipal da Ilha de Moçambique.

Ler mais

Portugal

UCCLA esteve presente no Encontro Internacional
 de Patrimónios da Humanidade da UNESCO
A Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, a Douro Generation -
 Associação de Desenvolvimento e a Rede de Aldeias Vinhateiras
 organizaram o Encontro Internacional “Objetivos do Desenvolvimento
 Sustentável - Agenda 2030 com os Patrimónios Mundiais da UNESCO”,
 entre 8 e 10 de junho, nas cidades de Lamego e Vila Real, Portugal. O
 Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, fez-se representar pelo técnico
 João Laplaine Guimarães.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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UCCLA acolheu Encontro de Escritores
 Moçambicanos na Diáspora
O X Encontro de Escritores Moçambicanos na Diáspora, organizado pelo
 Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, decorreu nos dias 29 e 30
 de junho, na UCCLA. A sessão de abertura contou com as intervenções do
 Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, do presidente da Casa de
 Moçambique, Enoque João, do presidente da Matriz Portuguesa, João
 Micael, e do curador dos Encontros, Delmar Maia Gonçalves.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento de livro sobre a Casa dos Estudantes
 do Império na UCCLA
A UCCLA vai ser palco do lançamento do livro “Casa dos Estudantes do
 Império - Subsídios para a História do período mais decisivo da CEI (1953 a
 1961)" de Hélder Martins, no dia 12 de julho, às 18 horas. A apresentação do
 livro contará com as intervenções de Filipe Matusse, do Embaixador José
 Augusto Duarte e do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “Evocações” na UCCLA
No dia em que se assinala o 42.º aniversário da Independência de Cabo
 Verde, dia 5 de julho, a UCCLA será palco do lançamento do livro
 “Evocações” de Francisco Fragoso/Kwame Kondé, pelas 18 horas. A obra
 será apresentada por Inês Lourenço e Maria João Lima.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA como parceira do Workshop “Oficinas de
 Muhipiti” na Ilha de Moçambique
Vai decorrer, de 19 a 29 de julho, o Workshop “Oficinas de Muhipiti:
 Planeamento estratégico, património, desenvolvimento”, na Ilha de
 Moçambique, numa cooperação entre o projeto “Patrimónios de Influência
 Portuguesa” da Universidade de Coimbra, Portugal, e a Faculdade de
 Arquitetura e Planeamento Físico da Universidade Lúrio, Nampula,
 Moçambique, e que conta com a parceria da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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UCCLA apoia Gala Arte Solidária São Tomé e
 Príncipe
Vai decorrer no dia 1 de julho, a II Gala Arte Solidária STP, na Casa do
 Alentejo, em Lisboa, Portugal - que conta com o apoio da UCCLA. Trata-se
 de uma campanha a favor dos doentes santomenses de Junta Médica em
 Portugal. É um evento artístico e de sensibilização em prol da causa dos
 doentes santomenses que são acompanhados pela Embaixada de São
 Tomé e Príncipe em Portugal e que necessita de apoio para se materializar.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA presente na conferência “25 anos de
 Cimeiras Ibero americanas - Um olhar sobre o
 futuro”
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, esteve presente na
 conferência sobre os “25 anos de Cimeiras Ibero americanas – Um olhar
 sobre o futuro”, proferida por Rebeca Grynspan, Secretária-Geral
 Iberoamericana, no dia 26 de junho, numa iniciativa da Casa da América
 Latina.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Guiné-Bissau realiza concerto de solidariedade
 com Portugal
A Emergência Solidária Guineense vai realizar em Bissau, dia 6 de julho, um
 concerto de solidariedade e homenagem ao povo português devido aos
 incêndios ocorridos em Pedrógão Grande. Os incêndios no concelho de
 Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocaram 64 mortos e mais de 200
 feridos. Os fundos angariados vão servir para a compra de produtos de
 origem guineense para simbolizar o apoio da Guiné-Bissau a Portugal.

Ler mais

Angra do Heroísmo, Portugal

Município de Angra aposta em Ilhas Ecológicas
Com o objetivo de aumentar a capacidade de recolha de resíduos recicláveis
 e indiferenciados, que dê resposta adequada à grande procura das zonas
 balneares durante o verão, o município de Angra do Heroísmo, em Portugal,
 está a proceder à instalação de ilhas ecológicas nessas zonas - são
 contentores mais higiénicos, mais funcionais e têm um período de vida útil
 mais longo que os contentores tradicionais.

Ler mais

Benguela, Angola
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Benguela ganha estação de treino de prevenção
 rodoviária
A cidade de Benguela, em Angola, inaugurou uma estação de treino de
 prevenção rodoviária com o objetivo de sensibilizar a população estudantil
 para os perigos na estrada. Inserida no projeto “Educação para a Cidadania,
 Participação e Prevenção Rodoviária”, a estação ocupa uma área de 50
 metros quadrados e conta com pavimento asfáltico com adequada
 sinalização vertical e horizontal destinada ao treinamento de alunos das
 escolas selecionadas, para que possam atravessar as ruas com segurança.

Ler mais

Belém, Brasil

Programa Identidade Jovem em Belém
Foi lançado em Belém o maior programa social do Governo Federal para a
 juventude brasileira, o Identidade Jovem (ID Jovem), um documento que
 garante benefícios para jovens dos 15 aos 29 anos, com renda mensal
 familiar de até dois salários mínimos.

Ler mais

M’Banza Congo, Angola

Distribuição de mosquiteiros em M’Banza Congo
Foram distribuídos aos munícipes de M’Banza Congo (Membro Efetivo da
 UCCLA), em Angola, 1.450 mosquiteiros tratados com inseticidas de longa
 duração. A distribuição enquadrou-se no programa de luta contra à malária
 do Ministério da Saúde, financiado pelo governo dos Estados Unidos da
 América, através da Agência Americana para o Desenvolvimento.

Ler mais

Macau, China

Governo estuda quinta ligação entre a península
 de Macau e a ilha da Taipa
O governo de Macau revelou que está a estudar uma quinta ligação entre a
 península e a ilha da Taipa prevendo que, até ao final do corrente ano,
 esteja concluída uma proposta para o início do projeto.

Ler mais

Cabo Verde
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Atribuição de subsídio de desemprego em Cabo
 Verde
O governo de Cabo Verde vai atribuir subsídio de desemprego a partir de
 julho com o objetivo de desenvolver políticas sociais adequadas à redução
 da pobreza. Para se ter direito ao subsídio ter-se-á de estar desempregado
 involuntariamente e ter 180 dias de trabalho com registo de remunerações e
 pagamento das contribuições e quotizações. A atribuição será feita por dois
 principais parâmetros, idade e registo das remunerações. O subsídio será
 pago por um período de dois a cinco meses.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Principal hospital de São Tomé lança novo serviço
 de diagnóstico
O principal centro hospitalar de São Tomé e Príncipe, Ayres de Menezes,
 lançou um novo serviço de diagnóstico, designado Tomografia Axial
 Computorizada (TAC), contribuindo para uma melhoria significativa dos
 serviços de diagnóstico no arquipélago. O equipamento foi instalado há mais
 de um ano pela cooperação de Taiwan, no âmbito de um projeto de
 reabilitação e equipamento de todo o serviço de urgência que custou cerca
 de três milhões de euros.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste apoia vítimas de incêndios em
 Portugal
O Governo timorense aprovou um pacote de assistência de 1,33 milhões de
 euros em ajuda humanitária para apoio às vítimas dos incêndios florestais
 que ocorreram, este mês, em Portugal. Os fundos serão contabilizados no
 componente de apoio humanitário do Orçamento do Estado de 2017. Pelo
 menos 64 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em resultado do
 incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, chegando
 depois aos distritos de Castelo Branco e Coimbra.

Ler mais

Cabo Verde

Criação de Campus Universitário em Cabo Verde
Num projeto totalmente financiado pelo Governo da China, Cabo Verde vai
 construir um Campus Universitário ao nível de países mais desenvolvidos,
 contribuindo desta forma para o desenvolvimento social e académico do
 país. Localizado na zona do Palmarejo Grande, na cidade da Praia, o novo
 campus foi projetado para acolher 4.890 estudantes e 476 professores em
 61 salas de aulas, 5 auditórios, oito salas de informática, oito salas de leitura,
 34 laboratórios, salão multiusos, com capacidade de 654 lugares, refeitórios,
 biblioteca, dormitórios e espaços desportivos.

Ler mais
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Angola

Angola vai ter Sistema Integrado de Gestão de
 Segurança Pública
Angola vai ter um Sistema Integrado de Gestão de Segurança Pública que
 permitirá responder, em tempo útil, às solicitações dos cidadãos em casos
 de alteração da ordem pública, catástrofes e outras de natureza securitária.

Ler mais

Problemas na página da UCCLA no Facebook
Vimos por este meio comunicar que a página da UCCLA no Facebook não
 está a funcionar, desde o passado dia 12 de junho. O problema foi reportado
 ao apoio do Facebook, que nos informou termos sido alvo de invasão. Até ao
 momento o problema não foi resolvido, e o Facebook não nos consegue
 ajudar, pelo que teremos que abrir uma nova página. No dia 30 de junho de
 2017 contabilizamos 14.619 pessoas que nos seguem. Gostaríamos de
 poder contar com todos os nossos seguidores na nossa nova página - em
 breve indicaremos qual o endereço de link.

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

http://www.uccla.pt/noticias/angola-vai-ter-sistema-integrado-de-gestao-de-seguranca-publica
http://www.uccla.pt/noticias/problemas-na-pagina-da-uccla-no-facebook
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/

