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Portugal

Melhoria da qualidade de vida das populações de
 Bissau

Foi assinado, dia 2 de março, um protocolo de colaboração entre a UCCLA e
 a Fundação GALP para a realização do “Projeto de Desenvolvimento de
 Energias Domésticas Sustentáveis da Cidade de Bissau”, que visa incentivar
 e estimular a crescente utilização de gás butano, como fonte de energia
 alternativa ao tradicional uso do carvão, junto de agregados familiares dos
 bairros de Bissau.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com presidente da Câmara de
 Vereadores de Salvador

Decorreu no dia 14 de março, uma reunião entre o presidente da Câmara de
 Vereadores de Salvador, Leo Prates, e o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
 Ramalho, com vista ao estreitamente da cooperação entre as duas
 entidades e à criação de sinergias para o futuro.

Ler mais

Cascais, Portugal

Educação para a Cidadania Global promovida
 pela UCCLA com Município de Cascais

Decorreu na sede da UCCLA, dia 28 de fevereiro, a última sessão da Oficina
 de Formação creditada “Educação para a Cidadania Global” com a entrega
 dos certificados de participação aos professores e educadores-de-infância.
 A ação decorreu com a presença do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor
 Ramalho, e do vereador da Educação da Câmara Municipal de Cascais,
 Frederico Pinho de Almeida.

Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Encerramento de
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 candidaturas e próximas iniciativas

Terminaram, no passado dia 28 de fevereiro, as candidaturas à 3.ª edição do
 Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua
 Portuguesa. Deram entrada 805 candidaturas oriundas da Alemanha,
 Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, Guiné-Bissau, Moçambique,
 Paraguai, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

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

A cidade da Praia, em Cabo Verde, vai acolher, de 19 a 21 de abril, a 8.ª
 edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, num evento
 organizado pela UCCLA e pela Câmara Municipal da Praia. Este encontro -
 cujo tema desta edição é “A Cidade e a Literatura: Conexões entre
 Cidadania, Criatividade e Juventude” -, em torno da língua portuguesa,
 contribui para o diálogo e enriquecimento recíproco entre os escritores dos
 diferentes continentes.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Mulher Mirabilis - Março Mulher na UCCLA

No âmbito da exposição “Artes Mirabilis - Coletiva de Artistas Plásticos
 Angolanos", a UCCLA e a Embaixada de Angola em Portugal, com o apoio
 do Ministério da Cultura de Angola, organizaram, no dia 8 de março, a
 iniciativa Mulher Mirabilis - Março Mulher na UCCLA. A iniciativa consistiu na
 visita guiada à exposição pelo curador Lino Damião e pelas artistas
 presentes, e num debate sobre o tema “Ser mulher artista fora do país”
 moderado por Luandino Carvalho.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

“A União Faz a Força” em roda de leitura na
 Biblioteca da Ilha de Moçambique

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique,
 decorreu, no dia 28 de fevereiro, uma roda de leitura e atelier livro para
 crianças na Biblioteca Pública Municipal da Ilha de Moçambique. Foi narrado
 coletivamente o livro “A União Faz a Força” pelas técnicas bibliotecárias
 Fátima Selimo e Assia Janato.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu Seminário sobre “Promoção do
 Destino Moçambique”
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No ano em que se assinalam 200 anos da passagem da Ilha de Moçambique
 ao estatuto de cidade, a Casa de Moçambique organizou o Seminário
 subordinado ao tema “Promoção do Destino Moçambique”, no dia 6 de
 março, no auditório da UCCLA. A abertura do evento contou com a
 presença do Ministro da Cultura e Turismo de Moçambique, Silva Dunduro,
 representante da Embaixada de Moçambique em Portugal, Secretário-Geral
 da UCCLA, Vitor Ramalho, e do presidente da Casa de Moçambique,
 Enoque João.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Obra “A Criança Branca de Fanon” apresentada
 na UCCLA

A UCCLA foi palco da apresentação da obra "A Criança Branca de Fanon" da
 autoria de Alberto Oliveira Pinto, no dia 16 de março. Na presença do
 Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e da editora, Cláudia Peixoto, a
 obra foi dada a conhecer pelos professores Jean-Michel Mabeko Tali e
 Tania Celestino Macedo.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu organizações europeias

No âmbito do projeto "EIQ - Europa em Questão", o Secretário-Geral da
 UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, dia 8 de março, 10 técnicos de 7
 organizações europeias. O grupo visitou a exposição ARTES MIRABILIS,
 coletiva de artistas plásticos angolanos, e realizou uma reunião com o
 objetivo de conhecer a UCCLA, sua missão, projetos e relações com o
 mundo de língua portuguesa e no espaço da União Europeia.

Ler mais

Cascais, Portugal

Assembleia Geral da UCCLA em Cascais

Vai ter lugar no dia 4 de maio, a reunião da Assembleia Geral da UCCLA, na
 vila de Cascais, em Portugal, resultado da deliberação da Assembleia Geral
 ocorrida em Angola. A Assembleia Geral coincidirá com o Encontro Global
 Horasis 2018, que decorrerá de 5 a 8 de maio, em Cascais. Este encontro é
 um dos principais encontros de líderes empresariais e reúne personalidades
 de relevo mundial.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Artes Mirabilis - Coletiva de Artistas Plásticos
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 Angolanos na UCCLA

Numa viagem pela arte e pela cultura angolana, foi inaugurada a exposição
 “Artes Mirabilis - Coletiva de Artistas Plásticos Angolanos", no dia 7 de
 fevereiro - um evento organizado pela UCCLA e Embaixada de Angola em
 Portugal, com o apoio do Ministério da Cultura de Angola e da Câmara
 Municipal de Lisboa. Todas as quintas-feiras, pelas 14 horas, o curador da
 exposição, Lino Damião, irá realizar visitas guiadas pela mostra.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher Curso Livre da História de
 Angola

Com o objetivo de transmitir um conhecimento amplo e cronologicamente
 estruturado acerca do que significou, dos tempos pré-históricos aos nossos
 dias, a realidade geográfica, política e cultural que é Angola, a UCCLA vai
 acolher, de abril a julho, o Curso Livre da História de Angola ministrado e
 coordenado pelo Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto. Trata-se de uma
 iniciativa conjunta entre a Mercado de Letras Editores e a UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Viva Kriola - Homenagem à Mulher Caboverdiana
 na UCCLA

A UCCLA vai ser palco de uma homenagem à Mulher Caboverdiana - Viva
 Kriola - no próximo dia 24 de março, a partir das 16 horas, numa iniciativa
 organizada pelo Comité Miss CPLP e com o apoio da Embaixada de Cabo
 Verde em Portugal.

Ler mais

Oecusse-Ambeno, Timor-Leste

Emissão de passaportes em Oecusse-Ambeno

Os residentes do enclave timorense de Oecusse-Ambeno (Membro Efetivo
 da UCCLA) passam a estar agora menos isolados depois da instalação de
 passaportes biométricos, evitando assim ter que viajar até à capital do país,
 Díli.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Câmara de Lisboa cria espaço para ajudar
 estudantes internacionais
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O Study in Lisbon Lounge é um espaço criado pela Câmara Municipal de
 Lisboa com o objetivo de ajudar os estudantes internacionais na sua estada
 em Lisboa. Funcionará de segunda a sexta-feira, e no local estarão
 representados vários parceiros, para que se possam disponibilizar aos
 alunos internacionais um amplo e diversificado conjunto de serviços. Além
 das informações prestadas pelo próprio Município, poderão ainda ser
 tratados assuntos relacionados com os vistos de residência e passaportes.

Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Projeto de reabilitação de estradas em Água
 Grande

O Governo de São Tomé e da China lançaram o projeto de reabilitação de
 estradas, reparação de esgotos e drenagem de pântanos, avaliado em 146
 milhões de dólares norte-americanos. Nesta primeira fase o projeto envolve
 os dois maiores distritos de São Tomé e Príncipe, Água Grande e Mé-Zochi.

Ler mais

Brasília, Brasil

Revitalização da Praça Lucio Costa

Com o objetivo de resgatar o projeto original e oferecer mais segurança e
 conforto a quem circula no local, a Praça Lucio Costa, localizada no centro
 de Brasília, Brasil, foi revitalizada e reaberta à população. O trabalho
 consistiu na renovação dos pisos e implantação de nova iluminação pública.
 O jardim também passou por manutenção.

Ler mais

Macau, China

Macau inicia programa de formação de quadros
 do sector do turismo de países de língua
 portuguesa

O programa de formação de 2018 destinado a funcionários governamentais
 de turismo dos países de língua portuguesa teve início em Macau, numa
 organização da Direcção dos Serviços de Turismo em cooperação com o
 Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e
 Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Ler mais

Luanda, Angola
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Reabilitação do Hospital Sanatório de Luanda

O Presidente angolano autorizou a contratação de uma empresa de obras
 públicas para reabilitar, ampliar e apetrechar o Hospital Sanatório de
 Luanda, em virtude da urgência em garantir a continuidade dos serviços
 hospitalares.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Paulo Vahanle é o novo presidente da cidade de
 Nampula

Decorreu, no dia 14 de março, a segunda volta da eleição intercalar no
 Conselho Municipal da cidade de Nampula. O candidato da Renamo, Paulo
 Vahanle, venceu o escrutínio com 55.123 votos (correspondentes a 58%),
 contra 39.910 votos (correspondentes a 42%) do candidato da Frelimo,
 Amisse Cololo.

Ler mais

Livro “Arqueologia Angolana”

Aproveitando a exposição “Artes Mirabilis - Coletiva de Artistas Plásticos
 Angolanos”, patente na UCCLA, e a existência de esculturas etnográficas de
 grande valor histórico, damos a conhecer o livro da autoria de Carlos
 Ervedosa “Arqueologia Angolana”.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste e Austrália assinam histórico acordo
 marítimo

Austrália e Timor-Leste assinaram um tratado histórico sobre a fronteira
 marítima permanente que divide os dois países no Mar de Timor - um
 acordo que vem pôr fim à disputa de mais de uma década entre os vizinhos,
 relacionada com os direitos de exploração de reservas de petróleo e de gás
 natural existentes naquele mar.

Ler mais

Documentário “Operação Angola - Fugir para
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 Lutar”

Já se encontra disponível online o documentário “Operação Angola - Fugir
 para Lutar”, escrito e realizado por Diana Andringa, que retrata a história da
 luta pela liberdade de 60 estudantes das então colónias portuguesas que
 fugiram de Portugal, em 1961, para retornarem ao seu país e se juntarem à
 luta pela independência.

Ler mais

UCCLA adere a novas redes sociais

Porque estamos em rede e trabalhamos com o objetivo de promover a
 cooperação entre os nossos membros, as nossas cidades e empresas, com
 base no progresso e no bem-estar da população, a UCCLA aderiu a novas
 plataformas digitais, permitindo, desta forma, chegarmos a mais pessoas.
 Agora estamos, também, no Twitter, Instagram e ISSUU. Acompanhe as
 nossas páginas.

Ler mais

 
ADP | AFRICONSULT | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LUANDA | AULP | BARDAJÍ, HONRADO & PINHEL | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC |
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