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Lisboa, Portugal

Encontro com Presidente da Câmara de Bissau

Decorreu, dia 22 de novembro, um encontro entre o Secretário-Geral da
 UCCLA, Vitor Ramalho, e o presidente da Câmara Municipal de Bissau,
 Baltazar Alves Cardoso, para apresentação de cumprimentos e abordagem
 de projetos futuros.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Assinatura de protocolos entre a UCCLA e
 diversas entidades

Face às prioridades que, em vários domínios, as cidades associadas da
 UCCLA têm, a UCCLA vai procurar dinamizar protocolos de cooperação
 com entidades privadas e públicas. O protocolo de cooperação com a CITRI,
 empresa que intervém na gestão ambiental e nos resíduos, foi uma dos
 primeiros e concretizado no dia 22 de novembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação da “Crónica de uma amizade fixe”
 de Vitor Ramalho

“Crónica de uma amizade fixe” é o título do livro que Vitor Ramalho irá
 apresentar no dia 5 de dezembro, pelas 18h30, no auditório da UCCLA, para
 dar a conhecer uma amizade com mais de 30 anos. “O livro “Crónica de uma
 amizade fixe” é o resultado de um impulso irreprimível que testemunha o
 que era o homem invulgar que foi Mário Soares e com quem tive o privilégio
 de privar e ser amigo. Nesse sentido é uma homenagem que lhe posto, mas
 também um ato pedagógico, sobretudo dirigido aos mais jovens, para que
 valorizem e defendam uma das artes mais nobres e complexas do ser
 humano, a política com P grande. Isso é muito importante neste mundo hoje
 tão incerto e hedonista. Por isso, sem falsa modéstia, entendo que é um
 livro diferente” - Vitor Ramalho

Ler mais
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Lisboa, Portugal

Apresentação do documentário “A Casa da
 Mensagem” na UCCLA

A UCCLA será o palco da apresentação do documentário “A Casa da
 Mensagem” sobre a Casa dos Estudantes do Império, com "Joaquim
 Chissano, Adriano Moreira, Ruy Migas, Alberto João Jardim e Pepetela,
 entre outros", da autoria de Margarida Mercês de Melo. O evento,
 organizado pela RTP 2 e pela UCCLA, terá lugar no dia 4 de dezembro, a
 partir das 18 horas.

Ler mais

Évora, Portugal

UCCLA esteve presente no Encontro Nacional de
 Entidades Gestores de Água e Saneamento

O Encontro Nacional de Entidades Gestores de Água e Saneamento - ENEG
 2017, realizado na cidade de Évora, no dia 21 de novembro, contou com a
 participação do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, no painel “Uma
 Agenda para a Água nos Países da CPLP”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no I Encontro Estudantil
 da Lusofonia

A Universidade Lusófona de Lisboa organizou, no dia 18 de novembro, o I
 Encontro Estudantil da Lusofonia e que contou com a intervenção do
 Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho - os “nossos povos e países tem
 uma força que não é nada negligenciável” fazendo referência à importância
 que a língua portuguesa tem vindo a desempenhar no mundo globalizado.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Associação Razão D’Arte

A pedido da Razão D’Arte - Associação Cultural dos Artistas da Comunidade
 dos Países de Língua Portuguesa, teve lugar, no dia 15 de novembro, uma
 reunião com o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho. A reunião teve
 como objetivo dar a conhecer a Associação, qual a sua missão e analisar
 possíveis iniciativas de mútuo interesse.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião de trabalho com Comissão Temática da
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 Educação da CPLP

Teve lugar no dia 17 de novembro, na UCCLA, a reunião de trabalho da
 Comissão Temática de Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia
 dos Observadores Consultivos da CPLP de que a UCCLA faz parte, para a
 organização da Conferência “Mobilidade Académica e Juvenil na CPLP -
 Desafios e Soluções” - que decorrerá no dia 29 de novembro, no auditório
 da sede da CPLP, a partir das 9h30.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Condecoração a personalidades de Cabo Verde
 na UCCLA

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, galardoou, no
 dia 16 de novembro, sete personalidades da cultura que, com dedicação,
 talento e obra feita, levam o nome de Cabo Verde além-fronteiras. Foram
 entregues medalhas de mérito cultural do 1.º e 2.º grau, num ato simbólico,
 como forma de reconhecimento “pelo seu especial mérito demonstrado no
 domínio cultural”. O Governo pretende, assim, demonstrar que a cultura
 ocupa um lugar chave no desenvolvimento do país.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro "A Verdade da Minha
 Jornada - Da Fazenda ao Palco Internacional" na
 UCCLA

A UCCLA foi o palco do lançamento do livro "A Verdade da Minha Jornada -
 Da Fazenda ao Palco Internacional" da autoria do Embaixador Adão Pinto,
 Cônsul-Geral de Angola em Nova Iorque, no dia 24 de novembro. De acordo
 com o prefácio trata-se de uma "obra que nos relembra a benção da vida, a
 dignidade da herança africana e o anseio de liberdade e de prosperidade do
 seu país".

Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu conferência “Poéticas da Terra: a
 poesia contemporânea da CPLP”

A Missão do Brasil junto à CPLP organizou a conferência “Poéticas da Terra:
 a poesia contemporânea da CPLP", no dia 22 de novembro, no auditório da
 UCCLA. A abertura do evento contou com a participação do Secretário-
Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e do Embaixador do Brasil junto da CPLP,
 Gonçalo Mourão. A conferência foi apresentada por Mauricio Salles
 Vasconcelos, da Universidade de São Paulo, com moderação de Ana Paula
 Tavares, da Universidade de Lisboa, e com a participação do poeta Mariano
 Marovatto.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Quarteto de Corda & Canto em concerto na
 UCCLA

O grupo brasileiro Quarteto Corda & Canto esteve em concerto na UCCLA e
 na Casa da América Latina, no dia 23 de novembro, num evento promovido
 pelas duas entidades. Com mais 10 anos de existência, o grupo tem levado
 a riqueza da música brasileira a diferentes cidades portuguesas,
 marroquinas e espanholas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participará na Conferência “Mobilidade
 Académica e Juvenil na CPLP: desafios e
 soluções”

Terá lugar no dia 29 de novembro, a partir das 9 horas, a Conferência
 “Mobilidade Académica e Juvenil na CPLP: desafios e soluções”, no
 auditório da sede da CPLP. O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho,
 será orador convidado no Painel 4, pelas 15h30, no tema “Instituições
 Mediadoras da Mobilidade Académica na CPLP – Partilha de Boas
 Práticas”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher Concurso Internacional de
 Clarinete de Lisboa

O 4.º Concurso Internacional de Clarinete de Lisboa vai decorrer no auditório
 da UCCLA, entre os dias 27 e 30 de novembro. Este concurso pretende
 contribuir para a visibilidade internacional do desenvolvimento do Clarinete
 em Portugal. Participam mais de 30 candidatos, vindos de inúmeros países
 da Europa, Ásia, América.

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

Ilha de Moçambique, Moçambique

Reportagem sobre o Cluster da Cooperação na
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 Ilha de Moçambique

Foi transmitido, dia 20 de novembro, uma reportagem na RTP 1 sobre o
 Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de Moçambique, num projeto
 apoiado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e que a UCCLA
 é uma das entidades executantes. Uma parceria determinante em áreas
 como a educação, a formação profissional, o urbanismo e o turismo.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Criada Agência Metropolitana dos Transportes de
 Maputo

O Conselho de Ministros de Moçambique criou a Agência Metropolitana dos
 Transportes de Maputo (AMT), uma instituição pública com autonomia
 administrativa e financeira que vai planificar e gerir o sistema integrado de
 transportes em Maputo, Matola, Boane e Marracuene. O projeto está orçado
 em mais de um milhão de dólares americanos, estando já disponíveis, nesta
 primeira fase, 16 vagões e 100 autocarros, que efetuarão a conexão entre
 as cidades de Maputo e Matola e o distrito de Boane.

Ler mais

Belém, Brasil

Prefeitura abre programa Novembro Azul e
 intensifica atendimento na saúde

A prefeitura de Belém, no Brasil, abriu oficialmente o programa ‘Novembro
 Azul’ que visa intensificar as ações do município de orientação e prevenção
 de doenças entre os homens, principalmente o câncer de próstata. Em 2016
 mais de 160 mil homens foram atendidos na atenção básica de saúde, com
 serviços oferecidos nas Unidades Municipais de Saúde e Estratégias Saúde
 da Família. Já em 2017, até o mês de outubro, foram atendidos 86.705
 pacientes do sexo masculino nas mesmas unidades.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Novo terminal de cruzeiros de Lisboa

Foi inaugurado, dia 10 de novembro, o novo terminal de cruzeiros de Lisboa,
 num projeto do arquiteto Carrilho da Graça. Da obra fazem parte um edifício
 com 13.800 metros quadrados em três andares e capacidade para 800 mil
 passageiros por ano, o que representa um aumento de 300 mil face aos
 números atuais. O cais tem 1.490 m2 e capacidade para receber navios de
 vários tipos e dimensões. O novo terminal permitirá também o embarque e
 desembarque máximo de 4.500 passageiros, terá estacionamento para 360
 veículos ligeiros e 80 autocarros ou táxis turísticos, um terraço panorâmico e
 internet gratuita.

Ler mais

Salvador, Brasil
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Valorização do Centro Histórico de Salvador

A prefeitura de Salvador, no Brasil, assinou um acordo de cooperação para a
 valorização e promoção do Centro Histórico de Salvador com a associação
 portuguesa de desenvolvimento de Lisboa Douro Generation. O projeto tem
 como objetivo elaborar estratégias de gestão e desenvolvimento do
 património cultural imaterial reconhecido pela UNESCO.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Metro-bus arranca dentro de semanas em Maputo

A primeira fase do sistema integrado de transportes da região metropolitana
 de Maputo, Moçambique, está previsto arrancar até 5 de dezembro, com a
 entrada em operação das automotoras. Orçado em mais de um milhão de
 dólares, o metro-bus é liderado pela empresa moçambicana Fleetrail em
 parceria com a Caminhos de Ferro de Moçambique. Espera-se, com projeto
 integrado de transporte de passageiros, transportar-se 3,6 milhões de
 pessoas em 2018, reduzir o tráfego rodoviário nas estradas nacionais
 números 1 e 4, tornar os transportes públicos mais eficientes e seguros, bem
 como contribuir para a redução dos acidentes rodoviários.

Ler mais

Macau, China

Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, em Macau, China, infraestrutura central
 no projeto da Grande Baía Guandong-Hong Kong-Macau, ficará concluída
 até ao final do ano. Com uma extensão total de 55 quilómetros, permitirá
 reduzir de quatro horas para meia hora o percurso por estrada de Zhuhai
 para Hong Kong.O projeto foi elaborado a fim de permitir a navegação
 marítima num dos canais com maior movimento do mundo, o Canal Lingding
 Ocidental, no centro do estuário do Rio das Pérolas, por onde passam
 diariamente mais de quatro mil embarcações.

Ler mais

Moçambique e Portugal

Portugal e Moçambique assinam Programa
 Estratégico de Cooperação

No âmbito da visita a Moçambique da Secretária de Estado dos Negócios
 Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro, teve lugar a
 assinatura do Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e
 Moçambique, para o período 2017-2021. Em termos setoriais concentra-se
 essencialmente nas áreas da educação, ciência, saúde, assuntos sociais,
 justiça, segurança, defesa, energia, ambiente, e apoio às finanças públicas e
 setor privado e as suas intervenções serão preferencialmente desenvolvidas
 nas províncias de Maputo, Sofala e Nampula.

Ler mais
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Livro “Tempos de um tempo que passou” de
 Jorge Querido

Numa altura em que será exibido o documentário sobre a Casa dos
 Estudantes do Império, e a sua importância histórica, a UCCLA assinala
 nesta edição o livro “Tempos de um tempo que passou” de Jorge Querido,
 um caboverdiano que esteve envolvido nas lutas de libertação de Cabo
 Verde e um dirigente da Casa dos Estudantes do Império.

Ler mais

Cabo Verde e China

Cabo Verde e China negoceiam acordo aéreo

Cabo Verde e a China estão a negociar um acordo aéreo que deverá permitir
 às companhias chinesa Capital Airlines e cabo-verdiana TACV voarem entre
 os dois países. O chefe da diplomacia cabo-verdiana abordou também com
 as autoridades chinesas novas perspetivas da cooperação na área da
 defesa, ordenamento do território, segurança portuária e economia marítima.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Informatização do Registo Civil e Notariado em
 São Tomé e Príncipe

O governo de São Tomé e Príncipe iniciou a informatização do Registo Civil
 e Notariado que contempla a digitalização e catalogação de 360 mil registos
 de nascimento, casamentos e óbitos e o desenvolvimento de um sistema
 integrado de gestão de arquivos. A informatização está integrada no Projeto
 de Apoio a Melhoria da Qualidade e Proximidade dos Serviços Públicos dos
 países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor Leste (PASP/PALOP-
TL).

Ler mais

Cabo Verde

Plano de Educação em Cabo Verde

Cabo Verde deverá receber em breve um financiamento da Parceria Global
 para a Educação avaliado em 1,4 milhões de dólares, cerca de 140 milhões
 de escudos, para apoiar o setor da educação.

Ler mais

Timor-Leste

Governo de Timor-Leste prepara estratégia para
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 eliminar a malária

O governo de Timor-Leste, através do seu ministério da saúde, está a
 preparar uma estratégia para eliminar a malária no país até 2021, que
 envolve todos os sectores, incluindo a saúde pública e privada,
 organizações religiosas e forças de defesa e segurança.

Ler mais

Angola

Bilhete de Identidade de última geração chega a
 Angola

Dotado de um micro-chip, o novo Bilhete de Identidade de Angola, lançado
 no dia 20 de novembro, vai reunir, para além dos habituais dados
 biográficos, as informações de quatro outros documentos, como
 identificação fiscal, número de segurança social, boletim de nascimento e
 cartão de eleitor.

Ler mais

Página da UCCLA no Facebook

A página da UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa - no
 Facebook foi alvo de invasão, pelo que tivemos que criar uma nova página.
 Agradecendo, desde já, a sua melhor compreensão enviamos o endereço
 da nova página da UCCLA -
 https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa/

Ler mais
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