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Cascais, Portugal

Cascais acolheu a Assembleia Geral da UCCLA
Decorreu no dia 4 de maio, no Palácio da Cidadela de Cascais, a reunião da
 XXXIV Assembleia Geral da UCCLA, presidida pelo Governador da
 Província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho. A sessão de abertura
 contou com a participação do Ministro da Administração Interna de Portugal,
 Eduardo Cabrita, do presidente da mesa da Assembleia Geral da UCCLA e
 Governador da Província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, do
 presidente da Comissão Executiva da UCCLA e presidente do Governo
 Regional do Príncipe, José Cassandra, do vice-presidente da Comissão
 Executiva da UCCLA e presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos
 Carreiras, e do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho.

Ler mais

Cascais, Portugal

Novas adesões à UCCLA
No âmbito da XXXIV Assembleia Geral da UCCLA, que decorreu no dia 4 de
 maio, na vila de Cascais, Portugal, foram admitidas as seguintes adesões à
 UCCLA: Angoche, Braga, Câmara de Vereadores de Salvador, Chibuto,
 Chokwé, Inhambane, Kilamba Kiaxi, Mandlakazi, Ponta Delgada, Quelimane,
 Sal, Vila Praia do Bilene e Xai-Xai.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Encontro de Escritores de Língua Portuguesa
O Encontro de Escritores de Língua Portuguesa trouxe mais uma vez à
 cidade da Praia um painel diversificado de escritores que, durante três dias,
 analisaram o tema “A Cidade e a Literatura: conexões entre Cidadania,
 Criatividade e Juventude” e onde se homenageou o ensaísta, crítico,
 dramaturgo e artista plástico cabo-verdiano Jaime de Figueiredo.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/cascais-acolheu-assembleia-geral-da-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/novas-adesoes-uccla-0
http://www.uccla.pt/noticias/encontro-de-escritores-de-lingua-portuguesa-3


Bissau, Guiné-Bissau

Acordo de colaboração entre a UCCLA e o
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
A UCCLA e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) firmaram, em
 Bissau, no dia 30 de abril, um acordo de colaboração com vista à realização
 de um estudo orientado para o conhecimento do mercado energético local,
 atitudes, aceitação e modos de utilização doméstica de energias na
 confeção de alimentos, pelos agregados familiares da cidade de Bissau.

Ler mais

Portugal e Moçambique

Reunião com o Instituto Camões
Decorreu, no dia 8 de maio, uma reunião com o vice-presidente do Camões -
 Instituto da Cooperação e da Língua, Gonçalo Teles Gomes, o Secretário-
Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e o presidente do Conselho Municipal da
 cidade da Ilha de Moçambique, Saide Abdurramane Amur Gimba, no âmbito
 do projeto do Cluster da Cooperação Portuguesa, que termina no final deste
 ano.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do Plano Estratégico de
 Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde
 2017-2021
A UCCLA foi palco, no dia 10 de maio, da apresentação do “Plano
 Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 2017-2021”
 pelo Vice-Ministro e Ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com Administrador do Município do
 Cazenga
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu no dia 7 de maio, o
 administrador do Município do Cazenga, Victor Nataniel Narciso, e
 delegação composta por Secretária-Geral e responsáveis de comunicação
 do município, para uma visita de cortesia.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/acordo-de-colaboracao-entre-uccla-e-o-instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisa
http://www.uccla.pt/noticias/reuniao-com-o-instituto-camoes
http://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-do-plano-estrategico-de-desenvolvimento-sustentavel-de-cabo-verde-2017-2021
http://www.uccla.pt/noticias/encontro-com-administrador-do-municipio-do-cazenga


Oscar Maldonado vence Prémio Literário UCCLA
O vencedor da 3.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos,
 Novas Obras em Língua Portuguesa foi atribuído ao livro de poesia
 “Equilíbrio Distante” da autoria de Oscar Ruben Lopez Maldonado,
 Paraguaio, de 48 anos, que reside em São Paulo, no Brasil.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferências de Lisboa na Gulbenkian
As Conferências de Lisboa trouxeram pela terceira vez ao auditório da
 Fundação Calouste Gulbenkian um painel de especialistas que, durante dois
 dias, analisaram o “Desenvolvimento em tempos de incerteza” e onde se
 abordaram temas como o poder, a segurança, a globalização, o planeta, as
 pessoas e a Europa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Alunos do primeiro curso de licenciatura em
 Gastronomia de Portugal visitam UCCLA e CAL
Decorreu na sede da UCCLA e da CAL (Casa da América Latina), a visita de
 estudo da primeira licenciatura em Gastronomia em Portugal, no dia 26 de
 abril, com os responsáveis do curso, alunos e professores das Unidades
 Curriculares de Culturas Gastronómicas de África e Américas.

Ler mais

Cascais, Portugal

Encontro de Educação para a Cidadania Global
 em Cascais
Decorreu no dia 9 de maio, na Escola Secundária de São João do Estoril, um
 encontro de professores e educadores de infância do projeto Educação para
 a Cidadania Global promovido pela UCCLA em parceria com o Centro de
 Formação de Escolas do Concelho de Cascais e com a Câmara Municipal
 de Cascais.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/oscar-maldonado-vence-premio-literario-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/conferencias-de-lisboa-na-gulbenkian
http://www.uccla.pt/noticias/alunos-do-primeiro-curso-de-licenciatura-em-gastronomia-de-portugal-visitam-uccla-e-cal
http://www.uccla.pt/noticias/encontro-de-educacao-para-cidadania-global-em-cascais


Portugal e Moçambique

Visita do Presidente da Ilha de Moçambique a
 Évora
No âmbito da visita do presidente do Conselho Municipal da cidade da Ilha de
 Moçambique, Saide Abdurramane Amur Gimba, a Portugal - para a
 realização da Assembleia Geral da UCCLA - teve lugar, no dia 7 de maio,
 uma visita à cidade de Évora com vista ao fortalecimento das relações entre
 as cidades.

Ler mais

Portugal

UCCLA celebra o MÊS DO BRINCAR com a
 Câmara Municipal de Cascais
Decorre de 5 de maio a 3 de junho o MÊS DO BRINCAR, promovido pela
 Câmara Municipal de Cascais. Porque a educação começa no brincar,
 brincar a sério, o MÊS DO BRINCAR assinala o Dia Mundial do Brincar,
 celebrado a 28 de Maio, e tem como objectivo sensibilizar a comunidade
 para a importância do brincar no desenvolvimento global da criança,
 priorizando a linguagem do brincar, facilitando mais tempo e mais espaços
 de brincadeira livre, acreditando que é a brincar hoje que amanhã nos
 tornamos pessoas mais criativas, mais equilibradas e mais capazes.

Ler mais

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
 acolhe, até ao mês de 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

Luanda, Angola

Nomeação de novo presidente da Comissão
 Administrativa de Luanda
O governador provincial de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, exonerou
 e nomeou novos membros do seu governo, uma medida que visa conferir
 mais dinamismo à instituição que dirige. Assim, por despacho, foi nomeada
 Maria Antónia Nelumba para desempenhar as funções de presidente da
 Comissão Administrativa de Luanda.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/visita-do-presidente-da-ilha-de-mocambique-evora
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-celebra-o-mes-do-brincar-com-camara-municipal-de-cascais
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-vai-acolher-curso-livre-da-historia-de-angola
http://www.uccla.pt/noticias/nomeacao-de-novo-presidente-da-comissao-administrativa-de-luanda


Porto Alegre, Brasil

Porto Alegre vai integrar Sistema Nacional de
 Segurança
Porto Alegre, no Brasil, é o primeiro município que vai integrar o Sistema
 Nacional de Informações de Segurança Pública que permite o acesso a base
 de dados para pesquisas em segurança pública, uma plataforma importante
 para gerir os recursos e as equipes que irão atender as ocorrências.

Ler mais

Braga, Portugal

Braga vai criar Observatório para a Reabilitação e
 Habitação Urbana na Cidade
O Município de Braga, em Portugal, vai criar um Observatório para a
 Reabilitação e Habitação Urbana na cidade, com vista a conjugar medidas
 que permitam garantir o equilíbrio de desenvolvimento dos processos de
 reabilitação urbana e manter a vitalidade da cidade.

Ler mais

Luanda, Angola

Edifícios históricos de Luanda com título de
 Património Histórico-Cultural
Dois edifícios emblemáticos do centro de Luanda, em Angola, construídos
 durante o período colonial português, receberam, oficialmente, este mês, a
 classificação do Governo angolano como Património Histórico-Cultural de
 Angola. São eles o edifício sede da Imprensa Nacional e o edifício da Liga
 Nacional Africana.

Ler mais

Macau, China

Governo de Macau cria zona escolar com
 capacidade para 13 mil alunos
A Zona A dos novos aterros de Macau vai incluir lotes de terrenos destinados
 à construção de equipamentos escolares com capacidade para 13 mil vagas,
 possibilitando o aproveitamento de recursos, nomeadamente com a
 utilização comum de espaços desportivos, centro de juventude e, ao mesmo
 tempo, abrir ao uso público.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/porto-alegre-vai-integrar-sistema-nacional-de-seguranca
http://www.uccla.pt/noticias/braga-vai-criar-observatorio-para-reabilitacao-e-habitacao-urbana-na-cidade
http://www.uccla.pt/noticias/edificios-historicos-de-luanda-com-titulo-de-patrimonio-historico-cultural
http://www.uccla.pt/noticias/governo-de-macau-cria-zona-escolar-com-capacidade-para-13-mil-alunos


Santo António do Príncipe, São Tomé e Príncipe

ONG anuncia tratamento médico especializado à
 população da Ilha do Príncipe
A ONG “Humanity First” anunciou que, em julho, irá prestar assistência e
 tratamento médico especializado à população da Região Autónoma do
 Príncipe, nomeadamente com a disponibilização de especialistas nas áreas
 de urologia, estomatologia e cardiologia.

Ler mais

Cazenga, Angola

Lançamento do projeto cultural Espaço Aplausos
 no Cazenga
Com vista a dar oportunidade aos jovens talentosos do município do
 Cazenga, em Angola, foi lançado, no dia 21 de abril, o projeto Espaço
 Aplausos - Mais Cultura, Mais Cidadania.

Ler mais

Livro “Viagem a Moçambique” de Maria de Jesus
 Barroso Soares
Por ocasião do falecimento do líder da Renamo Afonso Dhlakama, a Notícias
 UCCLA recorda a viagem que Maria Barroso realizou a Moçambique, em
 setembro de 1991, a convite da Conferência Episcopal da África Austral,
 sendo cardeal de Moçambique D. Alexandre dos Santos.

Ler mais

Moçambique

Morreu Afonso Dhlakama
A UCCLA ao tomar conhecimento da morte do líder histórico da Renamo,
 Afonso Dhlakama, recorda que assumiu a presidência do partido com
 apenas 23 anos de idade, tendo-se mantido nessa liderança até à data do
 seu falecimento, aos 65 anos. A UCCLA apresenta ao povo moçambicano as
 condolências da morte de um líder político importante em Moçambique e faz
 votos para que o processo de consolidação da Paz consiga prosseguir,
 como é vontade do povo irmão de Moçambique, tão sacrificado por uma
 guerra fratricida que durou 16 anos.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/ong-anuncia-tratamento-medico-especializado-populacao-da-ilha-do-principe
http://www.uccla.pt/noticias/lancamento-do-projeto-cultural-espaco-aplausos-no-cazenga
http://www.uccla.pt/noticias/livro-viagem-mocambique-de-maria-de-jesus-barroso-soares
http://www.uccla.pt/noticias/morreu-afonso-dhlakama


Timor-Leste

Serviço bancário móvel em Timor-Leste
Está a ser desenvolvido em Timor-Leste um serviço bancário móvel que tem
 por objetivo atingir as populações nas zonas rurais, onde nem sempre há
 acesso a serviços financeiros básicos. O projeto, que se estima alcançar
 cerca de 50 mil pessoas, poderá ajudar a diversificar a economia timorense.

Ler mais

Moçambique

Lançado projeto para a proteção da
 biodiversidade em Moçambique
O Governo moçambicano, em parceria com o programa das Nações Unidas
 para o Desenvolvimento e o Fundo Global para o Meio Ambiente, lançou em
 Maputo, um projeto para o fortalecimento da conservação de espécies
 ameaçadas no país. O projeto, que será implementado até ao ano 2024,
 inclui um fundo no valor cerca de 16,5 milhões de dólares, para financiar
 ações que vão contribuir para o melhor aproveitamento da biodiversidade,
 assim como a expansão das áreas de conservação.

Ler mais

Universidades de países lusófonos juntas para
 oferecer ensino à distância
Universidades de sete países lusófonos juntaram-se na primeira associação
 de educação à distância, com o objetivo de promover a inclusão através do
 ensino e criar uma oferta educativa conjunta. A Associação de Educação à
 Distância dos Países de Língua Portuguesa, criada pela Comunidade dos
 Países de Língua Portuguesa, integra a Universidade Aberta (Portugal),
 Universidade Agostinho Neto (Angola), Universidade de São Paulo (Brasil),
 Universidade de Cabo Verde, Universidade Eduardo Mondlane
 (Moçambique), Universidade de São Tomé e Príncipe e Universidade
 Nacional de Timor-Lorosae.

Ler mais
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