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Guiné-Bissau

Deslocação da UCCLA à Guiné-Bissau

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, deslocou-se à Guiné-Bissau,
 de 3 a 5 de julho, com o objetivo de participar em eventos que envolvem
 projetos que a UCCLA, ou a sua associada Urb-África, têm em curso no
 país.

Ler mais

Lisboa, Portugal

A primeira edição do Curso Livre História de
 Angola chegou ao fim

Durante 14 semanas, a UCCLA foi o palco do Curso Livre História de Angola
 - ministrado e coordenado por Alberto Oliveira Pinto - organizado em
 conjunto com a Mercado de Letras Editores. A última aula desta primeira
 edição, que decorreu no dia 12 de julho, fechou com chave de ouro.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA integrou delegação na área de segurança

A Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna de Portugal, Isabel
 Oneto, deslocou-se à cidade da Praia, entre os dias 3 a 5 de julho, a convite
 do Governo de Cabo Verde, na pessoa do seu Ministro de Administração
 Interna Paulo Augusto Costa Rocha. A UCCLA, representada pelo técnico
 José Bastos, integrou a delegação, bem como o comandante da Polícia
 Municipal de Lisboa, Superintendente Paulo Caldas.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Encontro com representantes da União Nacional
 de Artistas Plásticos

Decorreu no dia 2 de julho, uma reunião com o presidente da Comissão
 Diretiva da União Nacional de Artistas Plásticos (UNAP), Manuel António de
 Oliveira, e o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, com vista ao
 fortalecimento das relações entre as duas instituições.

Ler mais

Salvador, Brasil

Partilha de conteúdos informativos com Salvador

A presidência dos vereadores da Câmara de Salvador, no acordo de
 divulgação de conteúdos com a UCCLA, vai divulgar o documentário “A
 Casa da Mensagem” da autoria de Margarida Mercês de Mello, sobre a
 Casa dos Estudantes do Império, assim como o filme “Operação Angola” de
 Diana Andringa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Livro “Oficinas de Muhipiti” lançado na UCCLA

Decorreu, no dia 29 de junho, o lançamento do livro “Oficinas de Muhipiti -
 planeamento estratégico, património, desenvolvimento”, numa organização
 da UCCLA e Patrimónios de Influência Portuguesa da Universidade de
 Coimbra. O livro foi apresentado pela Secretária de Estado da Ciência,
 Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Casa das Galeotas acolheu debate “Arte e
 Empreendedorismo no Feminino”

Foi num ambiente informal e acolhedor que decorreu, no dia 27 de junho, no
 auditório da Casa das Galeotas, o debate “Arte e Empreendedorismo no
 Feminino - Europa, África e América Latina”, organizado pela UCCLA, Casa
 da América Latina e Associação Mulheres Empreendedoras Europa África.

Ler mais

Sal, Cabo Verde
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XII Cimeira da CPLP

A XII Cimeira dos chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos
 Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai decorrer nos dias 17 e 18 de julho,
 na Vila de Santa Maria, ilha do Sal, em Cabo Verde. A data coincide com o
 aniversário da CPLP, que assinala 22 anos de existência no dia 17.

Ler mais

Oeiras e Bissau, Portugal e Guiné-Bissau

Acordo de cooperação entre Oeiras e Bissau

O município de Oeiras, em Portugal, e o município de Bissau, na Guiné-
Bissau, assinaram, dia 4 de julho, um acordo de cooperação nas áreas do
 ordenamento do território e consultoria técnico-jurídica. O acordo, válido por
 um ano, abrange ainda as áreas do ambiente, espaços verdes, urbanismo e
 habitação, saneamento básico, formação e capacitação de recursos
 humanos.

Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Criação do Banco Social na Ribeira Grande de
 Santiago

A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde, criou o
 projeto “Banco Social” que visa melhorar o nível de vida das famílias,
 combater o assistencialismo e promover a economia local.

Ler mais

Salvador, Brasil

Salvador assina primeiro contrato com Banco
 Mundial

Com vista à ampliação e qualificação nas áreas da saúde, educação e
 promoção social, a prefeitura de Salvador, no Brasil, assinou, no dia 11 de
 julho, na sede do Banco Mundial (Bird), em Brasília, um contrato de
 financiamento de US$ 125 milhões, equivalente a R$ 484 milhões em
 valores atuais - correspondendo à primeira etapa do programa negociado
 com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no total
 de US$ 250 milhões.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Casas Resilientes para os munícipes da Ilha de
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 Moçambique

Foi lançada, no dia 11 de julho, a primeira pedra para a construção de três
 casas resilientes no Município da Ilha de Moçambique. Este projeto nasceu
 de uma iniciativa do Programa da USAID de Adaptação das Cidades
 Costeiras CCAP com o Conselho Municipal da cidade da Ilha de
 Moçambique e a UNHABITAT.

Ler mais

Guimarães, Portugal

Guimarães reconhecida com a Bandeira “Cidade
 de Excelência – Nível III”

A Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, nível III, foi atribuída à
 cidade de Guimarães, em Portugal, pelas práticas inovadoras nos eixos da
 regeneração urbana e do turismo. Os fundamentos para este acontecimento
 prendem-se com o grau de evolução da implementação do Plano de Ação
 Local proposto pelo Município de Guimarães aquando da adesão à Rede de
 Cidades e Vilas de Excelência, incidindo nos eixos “Cidade ou Vila de
 Regeneração e Vitalidade Urbana” e “Cidade ou Vila Turística”.

Ler mais

Huambo, Angola

Expo-Huambo 2018

Vai decorrer no Huambo, em Angola, entre os dias 27 a 30 de setembro, a
 1.ª edição da feira multissectorial denominada “Expo-Huambo/2018”, que
 terá como lema “promover oportunidades, estimular a produção nacional e
 atrair investimento estratégico”.

Ler mais

Macau, China

Médicos portugueses a caminho de Macau

Macau vai receber uma equipa de 8 médicos portugueses que irão
 trabalharem no Centro Hospitalar Conde de São Januário, como forma de
 colmatar a falta de especialistas nesta unidade de saúde.

Ler mais

António Carlos Cortez vence Grande Prémio de
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 Poesia Teixeira de Pascoaes

O livro "A Dor Concreta", de António Carlos Cortez, é o vencedor da edição
 deste ano do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes da
 Associação Portuguesa de Escritores (APE). A UCCLA felicita o poeta
 António Carlos Cortez, consultor do Prémio Literário UCCLA, pela atribuição
 deste galardão.

Ler mais

Livro “Noites de insónia na terra adormecida”

Nesta edição damos a conhecer a primeira obra do escritor guineense Tony
 Tcheka “Noites de insónia na terra adormecida”, cujo enfoque é a relação do
 povo da Guiné-Bissau com as suas emoções.

Ler mais

Portugal e Moçambique

Acordos entre Portugal e Moçambique

No âmbito da III Cimeira Luso-Moçambicana, que decorreu em Maputo,
 Portugal e Moçambique assinaram dez instrumentos bilaterais, entre
 acordos, protocolos e memorandos de entendimento. Segurança social,
 Proteção Civil e Bombeiros, transportes e turismo foram as áreas acordadas
 entre os dois Estados.

Ler mais

Guiné-Bissau

Bairros da Guiné-Bissau declaram renúncia à
 prática de mutilação genital feminina

Líderes comunitários de dez bairros da capital guineense declararam, dia 3
 de julho, a renúncia à prática da mutilação genital feminina, numa cerimónia
 que decorreu no parlamento do país. Comprometeram-se, também, a
 preservar os valores humanistas, a promover os direitos humanos, a não-
violência, para ajudar o desenvolvimento social e económico do país.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Reabilitação de estradas em São Tomé e Príncipe
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As obras de reabilitação de mais de 30 quilómetros da estrada norte de São
 Tomé e Príncipe e toda a zona costeira deverão arrancar no primeiro
 trimestre do próximo ano, num projeto que se destina, essencialmente, a
 beneficiar os transportes de pessoas e bens e o desenvolvimento do
 turismo.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste promove cooperação trilateral com
 Austrália e Indonésia

O novo executivo de Timor-Leste vai reforçar a cooperação trilateral entre a
 Austrália e a Indonésia com o objetivo de melhorar o crescimento económico
 do país, nos próximos 5 anos.

Ler mais
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