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Notícias UCCLA - N.º 4

Portugal

Assembleia Geral da UCCLA na cidade do Porto

A Câmara Municipal do Porto, presidida por Rui Moreira, vai acolher a
 reunião da XXXII Assembleia Geral da UCCLA, no próximo dia 31 de maio,
 nos Paços do Concelho. A titularidade da presidência da Assembleia Geral
 da UCCLA pertence à cidade de Luanda, competindo ao General Higino
 Carneiro - presidente da Comissão Administrativa de Luanda e Governador
 Provincial de Luanda - abrir os trabalhos.

Ler mais

Portugal

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

As candidaturas ao “Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras
 em Língua Portuguesa” promovido pela UCCLA, Editora A Bela e o Monstro
 e Movimento 2014 ultrapassaram todas as expectativas. Até ao último dia do
 prazo, 31 de março passado, deram entrada 865 obras, num total de 722
 autores provenientes de todos os países e regiões onde se fala português e
 de diversos países onde residem falantes da nossa língua comum.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu Diretor Geral da UCCI

O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, no dia 5 de abril, o
 Diretor Geral da UCCI (União das Cidades Capitais Iberoamericanas),
 Antonio Zurita Contreras. O fortalecimento das relações entre as duas
 entidades e o reforço da cooperação entre as cidades membros foi o
 propósito deste encontro.

Ler mais

Mindelo, Cabo Verde

Exposição "Casa dos Estudantes do Império,
 1944-1965. Farol da Liberdade"
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Terá lugar no dia 25 de abril, a inauguração da exposição "Casa dos
 Estudantes do Império, 1944-1965. Farol da Liberdade", no Salão Júlio
 Resende do Centro Cultural Português do Mindelo, em Cabo Verde. Desde
 outubro de 2014 que a UCCLA tem vindo a promover uma vasta
 homenagem à Casa dos Estudantes do Império - criada em 1944, pelo
 regime do Estado Novo, para responder ao reforço do convívio dos
 estudantes universitários das ex-colónias portuguesas, que não possuíam
 instituições de ensino superior nos seus países e que tinham que continuar
 a frequência universitária em Portugal.

Ler mais

Portugal

Lançamento do livro “Os Reis do Kongo-Angola"
 na UCCLA

Terá lugar no dia 14 de abril, pelas 17 horas, o lançamento do livro “Favos de
 Mel - Salalé três três - Os Reis do Kongo-Angola” da escritora angolana
 Kiesse/Olo, nas instalações da UCCLA (Rua de São Bento, n.º 640), em
 Lisboa. A venda do livro irá reverter para o desenvolvimento de projetos nas
 áreas da saúde e da cultura a favor das crianças em Portugal e África.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Casa dos Estudantes do Império - Oferta da
 coleção de livros e Debate

Terá lugar no próximo dia 18 de abril, pelas 18 horas, na sede da Casa de
 Angola (Travessa da Fábrica das Sedas, n.º 3), em Lisboa, a oferta da
 coleção integral dos 22 volumes que os então jovens estudantes
 universitários associados da Casa dos Estudantes do Império (CEI)
 publicaram na coleção Autores Ultramarinos e que a UCCLA reeditou por
 ocasião da homenagem aos associados, em conjunto com o jornal SOL.

Ler mais

Moçambique

Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
 Moçambique - Formação na totalidade das
 escolas do Distrito da Ilha de Moçambique

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique,
 decorreu de 15 a 24 de março, diversas ações de formação na totalidade
 das escolas primárias do Distrito da Ilha de Moçambique e na Escolinha da
 Ilha de Moçambique (educação pré-escolar).

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Protocolo de colaboração entre a UCCLA e a
 Fundação João Lopes

Teve lugar, no dia 6 de abril, a assinatura do protocolo de colaboração entre
 a UCCLA e a Fundação João Lopes, com o objetivo de estreitar relações de
 cooperação e intercâmbio entre as duas instituições. No acordo firmado as
 entidades irão colaborar em diversos domínios, nomeadamente em
 atividades de valorização e dinamização cultural, na participação em
 projetos de investigação sociocultural, na prestação de serviços a
 comunidades lusófonas e em potenciar o acesso a financiamentos de
 projetos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Festival de Arte Urbana

O “Muro”, primeiro Festival de Arte Urbana de Lisboa, vai decorrer de 30 de
 abril a 15 de maio, em vários locais da cidade, mas terá o seu epicentro no
 Bairro Padre Cruz, em Carnide, e irá envolver mais de 30 artistas nacionais
 e internacionais.

Ler mais

Luanda, Angola

Projeto cultural "bata branca" vai às escolas de
 Luanda

Promover nas escolas do município de Luanda (Membro Efetivo da UCCLA),
 em Angola, atividades culturais e recreativas, ao longo do ano letivo, é o
 propósito do projeto "bata branca", numa parceria entre a direção municipal
 da Cultura e Turismo de Luanda e a direção Provincial da Educação.

Ler mais

Beira, Moçambique

Nova toponímia inclui Chissano e Dhlakama

Na cidade da Beira (membro Associado da UCCLA), em Moçambique, os
 nomes de Joaquim Chissano, antigo Presidente da República, e de Afonso
 Dhlakama, líder da Renamo - ambos subscritores do Acordo Geral da Paz -
 constam de uma vasta lista nominal aprovada, pela Assembleia Municipal da
 Beira, para a nova toponímia da cidade.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferências de Lisboa: A Globalização do
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 Desenvolvimento

A 2.ª edição das Conferências de Lisboa sobre o tema “A Globalização do
 Desenvolvimento” terá lugar nos dias 5 e 6 de maio, na Fundação Calouste
 Gulbenkian. Este evento permitirá uma reflexão política continuada e
 abrangente sobre os principais temas da agenda internacional, com
 destaque para a sustentabilidade dos modelos de crescimento, governação,
 paz e segurança internacional. A UCCLA é uma das entidades
 organizadoras.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Sistema de Abastecimento de água

Foi lançada a primeira pedra do projeto de expansão do Sistema de
 Abastecimento de Água na Região de Maputo na cidade de Maputo
 (Membro Efetivo da UCCLA), em Moçambique, como forma de minimizar a
 crise de água potável.

Ler mais

Guimarães, Portugal

Lançada plataforma de gestão territorial em
 tempo real

A Câmara Municipal de Guimarães (Membro Efetivo da UCCLA), Portugal,
 disponibilizou a plataforma “MyCity”, um serviço que pretende revolucionar o
 processo de notificação e gestão de ocorrências. Possibilitar aos munícipes
 a participação na gestão do espaço público e aumentar a eficácia na
 resolução de ocorrências comunicadas ao Município são alguns dos
 objetivos deste sistema interativo.

Ler mais

Belém, Brasil

Sistema de bicicletas partilhadas

A cidade de Belém (Membro Associado da UCCLA), no Brasil, recebeu o
 projeto Bike Belém que tem como objetivo a partilha de bicicletas na cidade
 e foi uma oferta da Prefeitura de Belém, em conjunto com a empresa
 concessionária Samba Transportes Sustentáveis, em parceria do Hapvida.

Ler mais

Gfi, Portugal

Gfi Portugal contrata profissionais na área das
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 Tecnologias da Informação e Comunicação

A Gfi Portugal (Membro Apoiante da UCCLA) vai contratar 200 profissionais
 na área das Tecnologias da Informação e Comunicação. A maioria das
 vagas será para as cidades de Lisboa, Porto e Aveiro e destinam-se a
 profissionais com formação superior nas áreas das Tecnologias de
 Informação ou Gestão.

Ler mais

Macau, China

Centro de Exposição dos Produtos Alimentares
 dos Países de Língua Portuguesa

Mais de 700 produtos alimentares de países de língua portuguesa estão,
 desde o dia 31 de março, expostos em Macau e acessíveis para compra
 através de um portal desenvolvido pelo Governo da região. A abertura deste
 espaço insere-se na estratégia de transformar Macau na plataforma de
 promoção das relações económicas entre a China e os países de língua
 portuguesa.

Ler mais

Angola

Raid TT do Kwanza Sul

Vai decorrer, na primeira quinzena de junho, mais uma edição do Raid TT do
 Kwanza Sul, Angola, sob o mote “Pelas terras do Progresso”, numa iniciativa
 da Província do Cuanza Sul e da Câmara Municipal de Almada (Membro
 Associado da UCCLA), em Portugal, e com o apoio institucional da UCCLA.

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.

Guiné-Bissau
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Recebe encontro China/CPLP

O Governo da Guiné-Bissau vai acolher, de 9 a 11 de abril, o encontro de
 empresários da China e da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa
 (CPLP) sobre o tema “Guiné-Bissau: Plataforma para Internacionalização
 empresarial na África Ocidental”.

Ler mais
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