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Macau, China

UCCLA na Feira Internacional de Macau

Decorreu no dia 19 de outubro, a abertura oficial da Feira Internacional de
 Macau, o maior certame anual de caráter económico e comercial de Macau.
 Nesta edição Angola é o “país parceiro” e a UCCLA marcou a sua presença
 com um stand onde deu a conhecer a sua atividade, os seus projetos e
 ações, as suas cidades e empresas. No mesmo stand estava representada
 a Câmara Municipal de Cascais e o FELP - Fórum de Empresários de
 Língua Portuguesa.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA promove VII Encontro de Escritores de
 Língua Portuguesa em Cabo Verde

A cidade da Praia, em Cabo Verde, vai acolher, de 26 a 29 de outubro, o VII
 Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, num evento organizado pela
 UCCLA em colaboração com a Câmara Municipal da Praia. Conheça todo o
 programa

Ler mais

Ilha de Santiago e Ilha do Sal, Cabo Verde

VI Encontro Técnico da Rede Temática da
 UCCLA ”Proteção Civil”

Decorreu entre os dias 11 e 18 de outubro, na ilha de Santiago (Município de
 São Miguel / Calheta) e na ilha do Sal, em Cabo Verde, o VI Encontro
 técnico da Rede Temática da UCCLA ”Proteção Civil”, que incluiu duas
 ações de formação. Os conteúdos, a linguagem e clareza, quer das
 apresentações, quer das sessões de formação, possibilitaram aos
 destinatários, técnicos e corpo operacional dos Serviços de Proteção Civil e
 de Bombeiros, a aquisição de conhecimentos teórico/práticos, que foram
 ilustrados com exercícios simulados, em São Miguel e no Sal.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Intercâmbio Municipal com o Conselho Municipal
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 de Maputo

Numa visita de intercâmbio municipal, a UCCLA e a Câmara Municipal de
 Lisboa receberam, dia 17 de outubro, a vereadora da Saúde e Acção Social
 do Conselho Municipal de Maputo, Yolanda Manuel. No âmbito do
 programa, decorreram reuniões com o vereador dos Direitos Sociais da
 Câmara de Lisboa, com as técnicas da Área Social da UCCLA e, ainda, uma
 visita ao Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento da obra “A Guerra na África Austral”
 na UCCLA

A UCCLA acolheu, dia 12 de outubro, o lançamento da obra “A Guerra na
 África Austral - Análise da Estratégia Total Nacional da África do Sul
 1948/1994” da autoria do Tenente-General Miguel Júnior. O lançamento
 contou com as intervenções do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
 do autor do prefácio, António José Telo, de Francisco Proença Garcia, da
 editora Cláudia Peixoto e do autor do livro Miguel Júnior.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Seminário sobre Medicina Tropical - Direitos e
 Desafios na UCCLA

A UCCLA foi palco, no dia 11 de outubro, do Seminário “Medicina Tropical -
 Direitos e Desafios”, que contou com as intervenções, na sessão de
 abertura, do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e do presidente do
 Conselho Fiscal da ALDIS - Associação Lusófona do Direito da Saúde,
 Ferreira Ramos. Um seminário que reuniu vários especialistas e onde foram
 abordados temas como o sigilo médico, as organizações internacionais, a
 medicina do viajante, as doenças tropicais, assim como a história da
 medicina tropical em Portugal e nas colónias.

Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu lançamento do livro sobre a
 liberdade de imprensa em Moçambique

Decorreu no auditório da UCCLA, no dia 3 de outubro, o lançamento do livro
 “25 anos de liberdade de imprensa em Moçambique (1991-2016): história,
 percurso e percalços” da autoria do jornalista e jurista Tomás Vieira Mário,
 num evento organizado pela Casa de Moçambique em Portugal. O livro
 aborda as condições sociais, políticas e económicas adversas em que os
 jornalistas moçambicanos e a comunicação social do país, de um modo
 geral, se bateram contra diferentes forças hostis ao pleno exercício da
 liberdade de imprensa.

Ler mais
Lisboa, Portugal

Conferência da Academia do Protocolo -
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 Relações Multiculturais dos Países Afro-Ibero-
Americanos na UCCLA

A UCCLA foi o palco da 1.ª Conferência da Academia do Protocolo -
 Relações Multiculturais dos Países Afro-Ibero-Americanos, organizada pela
 Matriz Portuguesa e que decorreu no dia 18 de outubro. A abertura da
 conferência esteve a cargo de João Laplaine Guimarães, em representação
 do Secretário-Geral da UCCLA, e de João Micael, diretor-geral da Academia
 de Protocolo e presidente da Matriz Portuguesa.

Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA vai participar no encontro A Mulher na
 Sociedade

Realiza-se no espaço do Lisboa Design Show, dia 21 de outubro, pelas 15
 horas, o encontro “A Mulher na Sociedade” no auditório SOFALCA, na Feira
 Internacional de Lisboa, Pavilhão 3, Parque das Nações. O encontro tem
 como objectivo sensibilizar e alertar o público presente e os visitantes do
 Lisboa Design Show sobre os esforços necessários para uma resposta à
 desigualdade de oportunidades e de género, tantas vezes associada às
 heranças históricas e ao sistema social.

Ler mais

3.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa

Estão a decorrer, até ao dia 31 de janeiro de 2018, as candidaturas à 3.ª
 edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em
 Língua Portuguesa. O Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa tem como objetivo estimular a produção de
 obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto)
 e da poesia, em língua portuguesa, por novos talentos escritores.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Morreu o presidente do Conselho Municipal de
 Nampula

Faleceu, dia 4 de outubro, o presidente do Conselho Municipal de Nampula,
 Mahamudo Amurane, vítima de baleamento. Nesta hora a UCCLA expressa
 as mais sentidas condolências à família e à população de Nampula. De
 referir que o autarca moçambicano Mahamudo Amurane estava muito
 presente nas diferentes atividades da UCCLA e era uma personalidade
 transparente e rigorosa, que defendia o serviço público de forma exemplar,
 não aceitando nenhum tipo de cedências que não fossem a defesa dos
 interesses coletivos.

Ler mais

Covilhã, Portugal
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Wi-fi gratuito no centro histórico da Covilhã

O centro histórico da Covilhã, em Portugal, e as zonas turísticas do concelho
 vão passar a dispor de rede WI-FI gratuita - um projeto que surge de uma
 candidatura que a autarquia submeteu à Linha de Apoio à Disponibilização
 de Redes Wi-Fi, projeto da Organização Mundial de Turismo e
 implementado pelo Governo através do Turismo de Portugal.

Ler mais

Assomada, Cabo Verde

Vai ter terminal rodoviário

A cidade de Assomada, em Cabo Verde, vai receber, em novembro, um
 terminal rodoviário com capacidade para receber 170 viaturas, num
 investimento orçado em cerca de 15 mil contos. O espaço será
 multifuncional e trata-se de uma obra estruturante enquadrada no projeto de
 requalificação e modernização da cidade.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Nova legislação de resíduos sólidos e líquidos na
 Ilha de Moçambique

A Assembleia Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique aprovou, no dia
 17 de outubro, a nova Postura Municipal de Resíduos Sólidos e Líquidos
 Urbanos para a Ilha de Moçambique. Com este documento, pretende-se
 uma melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da criação de um
 sistema sustentável de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos que garante as
 boas condições de Higiene Ambiental e de Saúde Pública Urbana, para o
 desenvolvimento do Município da Ilha de Moçambique.

Ler mais

Belém, Brasil

Lançamento da segunda fase do programa “Viver
 Belém Servidor”

A prefeitura de Belém, no Brasil, lançou a segunda fase do programa “Viver
 Belém Servidor” que tem por objetivo colocar no mercado imobiliário
 condições favoráveis para aquisição da casa própria, com financiamentos a
 preços mais baixos que os praticados normalmente pelo mercado imobiliário
 local.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Cidade da Praia vai ter casa de atendimento para
 os sem-abrigo
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A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, está a prever investir, durante
 este ano, numa casa para os sem-abrigo com o objetivo de assegurar
 serviços básicos de primeira necessidade como alojamento noturno, higiene
 e vestuário, refeição e apoio técnico especializado. A cidade da Praia tem
 uma taxa da pobreza de 11% da população urbana e 15% na zona rural. A
 maioria das famílias vulneráveis da população concentra-se nas zonas norte
 e oeste da cidade, zonas com maior índice de vulnerabilidade
 socioeconómica.

Ler mais

Cazenga, Angola

Cazenga melhora saneamento básico

Com vista a melhorar a circulação rodoviária, a Administração Municipal do
 Cazenga, em Luanda, Angola, começou a executar pequenas ações de
 saneamento básico, como limpeza das vias, sarjetas e coletores. Esta ação
 tem como principal objetivo garantir o saneamento básico, fluidez das águas
 residuais, recolha de lixo e concluir o projeto da instalação do fornecimento
 de água potável da EPAL, no âmbito das 117 mil ligações domiciliárias, no
 município do Cazenga.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Câmara de Bissau assina acordo com Ordem dos
 Arquitetos do país

A Câmara Municipal de Bissau assinou um acordo de cooperação com a
 Ordem de Arquitetos da Guiné-Bissau, com vista à mudança da fisionomia
 da capital do país, nomeadamente à criação de esforços comuns para tratar
 de questões relacionadas com a arquitetura, ordenamento do território,
 edificação requalificação urbana e questões ambientais da capital Bissau.

Ler mais

Salvador, Brasil

Salvador inaugurou espaço para crianças vítimas
 de violência

A prefeitura de Salvador, no Brasil, inaugurou a primeira sala lúdica
 destinada a crianças vítimas de violência física, psicológica e sexual no
 Centro de Referência Especializado da Assistência Social da Liberdade.
 Estruturada com brinquedos, papel de parede colorido e ferramentas
 próprias para o atendimento especializado, a ludoteca, instalada por meio de
 uma parceria com o Instituto Sabin, possibilitará uma abordagem mais lúdica
 ao público infantil.

Ler mais

Livro "Mulheres Históricas de São Tomé e
 Príncipe"
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Temos incluído nas edições anteriores, da Notícias UCCLA, livros de autores
 concretos. O presente livro “Mulheres Históricas de São Tomé e Príncipe” da
 autoria de Carlos Espírito Santo destina-se a homenagear as mulheres
 africanas cujo papel na sociedade é marcante. O livro refere a ação das
 mulheres que foram referências incontornáveis na luta em prol da
 autodeterminação, como Alda do Espírito Santo e Maria Manuela Margarido
 que, na cultura ombrearam com grandes vultos masculinos da cultura do
 país, como Francisco José Tenreiro e Alfredo Margarido.

Ler mais

Abertas candidaturas para bolsas de estudo
 destinadas a estudantes da CPLP

Estão abertas as candidaturas para bolsas de estudos destinados a
 estudantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na
 Universidade Lusófona. As candidaturas decorrem até 22 de setembro.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Criação de projetos de assistência a famílias
 carenciadas

O Governo de São Tomé e Príncipe e o Banco Mundial estão a criar um
 programa de Assistência Social destinado às famílias mais carenciadas e
 necessitadas do país. O programa, que poderá ter o seu início no próximo
 ano 2018, pretende reforçar os apoios que são dados às famílias
 carenciadas do país e ajudar estas famílias a conseguirem a ter o seu auto
 sustento.

Ler mais

Angola

Eleita para o Conselho de Direitos Humanos da
 ONU

Angola foi eleita para o Conselho de Direitos Humanos da Organização das
 Nações Unidas (ONU), entre 2018 e 2020. O país irá centrar-se na agenda
 do desenvolvimento. Angola já integrou o Conselho de Direitos Humanos
 entre 2007 e 2010 e fez também parte do órgão que o antecedeu, a
 Comissão de Direitos Humanos.

Ler mais

Portugal e Timor-Leste

Portugal doa livros ao Governo timorense
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A Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal doou a Timor-Leste, 78 mil
 livros em português que, posteriormente, o Gabinete de Apoio à Sociedade
 Civil do Gabinete do Primeiro-Ministro de Timor-Leste ofereceu a
 instituições, organizações, bibliotecas, universidades e outros
 estabelecimentos de ensino, públicos e privados, e museus de todo o país.

Ler mais
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