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A UCCLA em 2018
Esta é a última edição da Notícias UCCLA de 2017. Deixamos aqui uma
perspetiva do que irá acontecer, de mais relevante, em 2018, na UCCLA e
no seio das suas cidades e empresas. Ao longo do próximo ano iremos,
periodicamente, dando conta dos eventos, projetos e demais informações.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Instituto Camões
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, reuniu, dia 13 de dezembro,
com o presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Luís
Faro Ramos, para apresentação de cumprimentos e dar a conhecer a
UCCLA, ações e projetos realizados, assim como abordar a situação dos
projetos de cooperação em curso com o Camões.
Ler mais

Gabu, Guiné-Bissau

UCCLA na região de Gabu
Decorreu, no dia 12 de dezembro, uma reunião entre Manuel Ferreira de
Almeida, técnico da UCCLA, e o Governador da Região de Gabu, no Leste
da Guiné-Bissau, José Carlos Macedo Monteiro, com a finalidade de dar a
conhecer as perspetivas de realização de um novo projeto de apicultura nas
Regiões de Gabu e Bafatá, no qual participarão como associados as
administrações sectoriais de Gabu, Pitche, Bafatá e Bambadinca, bem como
as Delegações Regionais de Agricultura.
Ler mais

Casa dos Estudantes do Império - Homenagem

Nesta edição destacamos o livro da homenagem que a UCCLA, em 2014 e
2015, fez aos associados da Casa dos Estudantes do Império. Um livro de
testemunhos, vivências e documentos históricos. Esta homenagem
corresponde, sem dúvida, a um desígnio comum dos povos de língua oficial
portuguesa e não é possível conceber-se o futuro sem a preservação da
memória que a todos respeita.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Antigos alunos dos estudos gerais de Luanda em
reunião na UCCLA
Decorreu, no dia 15 de novembro, um encontro entre a Associação dos
Antigos Alunos dos Estudos Gerais Universitários/Universidade de Luanda,
o decano da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto,
Santos Nicolau, e o Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho.
Ler mais

Guiné-Bissau

Colaboração entre a UCCLA/UrbÁfrica e a região
de Biombo
Teve lugar, dia 15 de dezembro, em Quinhamel, na Guiné-Bissau, um
encontro entre a UCCLA/UrbÁfrica, o Governo da Região de Biombo e
representantes das organizações da sociedade civil local, com vista à
preparação do projeto “Biombo, Agir! Agir em parceria para o
desenvolvimento da Região Biombo”, para 2018. Trata-se de uma iniciativa
que conta com a parceria do Município de Oeiras, em Portugal, ao abrigo da
geminação existente com aquela cidade da Guiné-Bissau.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu lançamento do livro “Luanda Avenida dos Combatentes”
Decorreu, no dia 13 de dezembro, o lançamento do livro “Luanda - Avenida
dos Combatentes” da autoria de Sandra Poulson, no auditório da UCCLA,
num evento organizado pelo CEMD - Círculo de Escritores Moçambicanos
na Diáspora.
Ler mais

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

Até 31 de Janeiro de 2018
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

Salvador, Brasil

Planeamento Estratégico para o quadriénio 2017 2020 para Salvador
A prefeitura de Salvador, no Brasil, lançou para os próximos quadros anos
um plano estratégico para a cidade – “Salvador, uma nova cidade para um
novo tempo”. Com um orçamento de R$ 4,1 bilhões, o planeamento detalha
100 metas e 101 projetos que darão suporte às propostas para o próximo
quadriénio da gestão.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

Inauguração do Centro de Cuidados e
Reabilitação
O Governo de Cabo Verde inaugurou, na cidade da Praia, o Centro de
Cuidados e Reabilitação, que vai garantir às pessoas com deficiência o
acesso aos serviços básicos, sobretudo às crianças até aos 6 anos. O novo
espaço, situado na zona de Cidadela, faz parte das medidas de promoção
da inclusão social preconizado pelo Governo e que está enquadrado nas
celebrações do Dia Internacional das Pessoas com deficiência.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Água Grande premeia escola mais limpa
Foi criado pela Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe, o
prémio da escola mais limpa da capital são-tomense, que visa a
preservação do meio ambiente. A iniciativa conta com o apoio do ministério
da Educação, ministério da Saúde, direção do Ambiente e sociedade civil.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Novo projeto de transportes públicos arrancou em
Maputo

Com o objetivo de diminuir o tráfico automóvel nas vias em redor de Maputo,
o governo moçambicano anunciou o arranque de um novo projeto de
transportes públicos, que inclui ligações de automotoras e autocarros aos
subúrbios. O investimento e custos de exploração serão 100% suportados
pelo operador privado, havendo parcerias com a empresa Portos e
Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), detentora da infraestrutura
ferroviária, e com os conselhos municipais de Maputo, Matola e Boane,
assim como com os governos distritais da Machava e Marracuene.
Ler mais

Huambo, Angola

Centro Integrado de Formação Tecnológica no
Huambo
A província do Huambo, em Angola, vai contar com um Centro Integrado de
Formação Tecnológica (Cinfotec), para cobrir as necessidades de formação
na área tecnológica na região. O compromisso é preparar profissionais
altamente qualificados para a indústria do país.
Ler mais

Belém, Brasil

Revitalização de escola infantil
A prefeitura Municipal de Belém, no Brasil, através da Secretaria de
Educação, inaugurou as obras de revitalização da Escola de Educação
Infantil e Ensino Fundamental Maria Lúcia Oliveira Monteiro, localizada no
conjunto Cordolina Fonteles, no bairro do Tenoné. As obras tiveram um
custo de cerca de R$ 300 mil e contemplaram a reforma completa do
telhado, pintura interna e externa, revisão da rede elétrica e do sistema de
abastecimento de água, construção de muro e a readequação dos
ambientes da escola.
Ler mais

Beira, Moçambique

Hospital Geral da Beira conta com novo bloco
pediátrico
A cidade da Beira, em Moçambique, conta com um novo bloco pediátrico no
Hospital Geral, fruto da cooperação entre os governos da China e de
Moçambique. A infraestrutura visa responder às necessidades da população
residente na província de Sofala, da região centro e do país em geral.
Ler mais

Macau, China

Obras viárias em Macau no próximo ano
No próximo ano as estradas de Macau vão receber 617 obras viárias, de
acordo com os pedidos recebidos pelo Grupo de Coordenação de Obras
Viárias, por parte dos serviços públicos e concessionárias. Os trabalhos
estão, principalmente, relacionados com fornecimento de energia elétrica,
construção e reordenamento da rede de esgotos, ligação da rede viária,
substituição de canalizações e construção de viadutos.
Ler mais

Mértola, Portugal

Mértola cria Bolsa de Guias Locais
A Câmara Municipal de Mértola, em Portugal, abriu inscrições para um
projeto-piloto de criação de uma Bolsa de Guias Locais, integrada numa
estratégia local de estruturação de produtos de turismo criativo e
experiencial. O objetivo é melhorar a experiência do turista, proporcionando
visitas genuínas, criativas e implicadas na vivência local da comunidade.
Ler mais

Nampula, Moçambique

Eleições Intercalares em Nampula
O Governo moçambicano anunciou que as eleições autárquicas intercalares
em Nampula, norte do país, vão decorrer a 24 de janeiro de 2018. A
concorrer estão candidatos do partido Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO),
Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) e Partido Humanitário de
Moçambique (PAHUMO).
Ler mais

TAAG, Angola

Nova administração da transportadora aérea
TAAG
O chefe de Estado angolano, João Lourenço, nomeou José João Kuvíngua,
antigo secretário de Estado para os Transportes Terrestres, como presidente
do conselho de administração da transportadora aérea estatal TAAG. A
nova administração integra ainda Américo Borges, William Boutler, Joaquim
Teixeira da Cunha, Patrick Rotsaert, Vipula Mathanga Gunatilleka e Eric
Zinu Kameni.
Ler mais
Cabo Verde

União Europeia formaliza apoio financeiro para a
seca em Cabo Verde

A União Europeia formalizou o apoio, de 7 milhões de euros, a Cabo Verde
para financiar o programa de emergência e resposta à seca e ao mau ano
agrícola que este ano afetou o país. Os 7 milhões de euros da União
Europeia integram o total de 10 milhões mobilizados por Cabo Verde junto
dos parceiros internacionais, onde se incluem ainda contribuições do Banco
Africano de Desenvolvimento a título individual e em parceria com a FAO,
Luxemburgo, Itália, Bélgica, Espanha e Estados Unidos. A estes valores
juntam-se mais 100 milhões de escudos do Orçamento de Estado para 2018
destinados a este programa.
Ler mais
Timor-Leste

Presidente timorense apela ao combate contra a
pobreza no país
O combate contra a pobreza que ainda afeta uma fatia importante da
população em Timor-Leste deve ser "uma prioridade" do Estado, que deve
procurar fortalecer os direitos sociais dos cidadãos, defendeu o Presidente
timorense. Questões como saúde e bem-estar, acesso a melhor
alimentação, vestuário, habitação e serviços sociais, proteção no emprego e
outros aspetos são prioritárias.
Ler mais

Cabo Verde

Plano Nacional de Leitura em Cabo Verde
Cabo Verde vai criar um Plano Nacional de Leitura, com um conjunto de
estratégias e ações, para aumentar os níveis de literacia e os hábitos de
leitura e escrita no país. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Cultura e
das Indústrias Criativas e do Ministério da Educação, que serão
responsáveis pela sua conceção, desenvolvimento, seguimento e avaliação.
Ler mais

Guiné-Bissau

Rede Nacional de Defensores de Direitos
Humanos na Guiné-Bissau
Foi lançada na Guiné-Bissau a Rede Nacional de Defensores de Direitos
Humanos cujo objetivo é proteger, exigir e defender os direitos de quem é
defensor dos Direitos Humanos.
Ler mais

A UCCLA nas Redes Sociais
A UCCLA está presente em diversas plataformas digitais, com um alcance de
cerca de 40 mil seguidores. Conheça as nossas páginas.
Ler mais

Questionário de satisfação - Notícias UCCLA
Agora que estamos a chegar ao final do ano, queremos saber a sua opinião
sobre a Notícias UCCLA, a publicação periódica da UCCLA. Dê-nos
sugestões e ideias para melhorarmos. Obrigado pela sua colaboração.
Ler mais

Boas Festas
A UCCLA deseja a todos os seus leitores um excelente Natal e um próspero
Ano Novo.
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