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Lisboa, Portugal

Grande 1.º Fórum de Economistas das Cidades
de Língua Portuguesa
A Ordem dos Economistas, a delegação Centro e Alentejo desta, e a UCCLA
estão a coorganizar o 1.º Fórum de Economistas das Cidades de Língua
Portuguesa para o dia 25 de maio (Dia de África) do próximo ano, que será
aberto pelo Primeiro-ministro de Cabo Verde, também ele economista, e
encerrado pelo Presidente da República.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião no Instituto Camões
O vice-presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
Gonçalo Teles Gomes, recebeu, no dia 17 de outubro, o Secretário-Geral da
UCCLA, Vítor Ramalho, com o propósito de abordarem os projetos e as
candidaturas em curso apresentadas pela UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com Embaixador de Angola em Portugal
O Embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Saraiva de Carvalho
Fonseca, recebeu, dia 8 de outubro, o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, para apresentação de cumprimentos.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Prolongamento da exposição

“Frente.Verso.Inverso - Arte Contemporânea dos
Países de Língua Portuguesa nas Coleções em
Portugal”
Perante a adesão do público, a UCCLA irá prolongar a exposição
“Frente.Verso.Inverso - Arte Contemporânea dos Países de Língua
Portuguesa nas Coleções em Portugal” até ao dia 11 de dezembro.
Ler mais

Santa Catarina e Ribeira Grande, Cabo Verde

Encontro Técnico da Rede Temática Proteção
Civil de Cidades UCCLA em Cabo Verde
O VII Encontro Técnico da Rede Temática Proteção Civil de Cidades UCCLA
vai decorrer nos dias 24 a 27 de outubro, no Município de Santa
Catarina/Ilha de Santiago, e nos dias 29 a 31 do mesmo mês, no Município
da Ribeira Grande/Ilha de Santo Antão, em Cabo Verde.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA irá receber delegação de Suzhou
Uma delegação do Governo Municipal de Suzhou vai ser recebida, no dia 22
de outubro, pelo técnico da UCCLA João Laplaine Guimarães, e por
representantes das câmaras municipais de Lisboa, Sintra e Évora, com o
objetivo de cooperação e intercâmbio na área do planeamento urbano.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no IV Encontro América
Latina - CPLP
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente no dia 10 de
outubro, no IV Encontro América Latina, na sede da CPLP, organizado pelo
IPDAL (Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas). Este
encontro tinha como objetivos o aprofundamento das relações de
cooperação Sul-Sul.
Ler mais

Cascais, Portugal

Secretário-Geral da UCCLA participou na

Academia de Cidadania Inteligente em Cascais
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, participou na Smart
Citizenship Academy - Academia de Cidadania Inteligente, realizada pela
Câmara Municipal de Cascais em parceria com a Nova SBE, no Campus de
Carcavelos, no dia 13 de outubro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Eleições Presidenciais do Brasil em debate na
Casa da Cidadania
A UCCLA participou, a convite da Women in Business (WinB), no dia 2 de
outubro, na Casa da Cidadania em Lisboa, num debate sobre as Eleições
Presidenciais do Brasil 2018. O habitual Tea Time, organizado pela WinB,
teve como convidada Princesa Peixoto, da UCCLA, com vista à dinamização
do debate sobre as eleições presidenciais do Brasil.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferência “A Actualidade da Arquitectura na
América Latina e nos Países de Expressão
Lusófona”
Decorreu no dia 11 de outubro, a Conferência “A Actualidade da Arquitectura
na América Latina e nos países de expressão lusófona” no auditório da
UCCLA e da Casa da América Latina, numa organização conjunta com a
revista Anteprojectos.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA irá participar na Conferência “MACAU Plataforma de Negócios entre a China e os
Países de Língua Portuguesa”
Vai ecorrer no dia 15 de novembro, a partir das 10 horas, na Fundação
riente, a Conferência subordinada ao tema “MACAU - Plataforma de N
gócios entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, numa or
anização da Revista de Portugal e das Comunidades - Port.Com. O
Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, estará presente no painel sobre
“A Lusofonia e a China” que começará pelas 15 horas.
Ler mais
Cascais, Portugal

Congresso Internacional da Associação

Internacional das Cidades Educadoras em
Cascais com a presença da UCCLA
Cascais, em Portugal, será a sede e a entidade organizadora do XV
Congresso Internacional da Associação Internacional das Cidades
Educadoras, que irá decorrer entre os dias 13 e 16 de novembro. A UCCLA
estará presente no congresso.
Ler mais

Guimarães, Portugal

UCCLA estará presente no Encontro Nacional de
Municípios com Centro Histórico
“Habitar os Centros Históricos" é o mote do XVII Encontro Nacional de
Municípios com Centro Histórico, que irá decorrer entre os dias 8 a 10 de
novembro, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, Portugal. A
UCCLA estará presente no encontro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “A sereia Mánina e seus
sapatos vermelhos” de Celina Pereira na UCCLA
- Edição em braille e crioulo cabo-verdiano
A UCCLA será palco do lançamento do audiolivro infantojuvenil “A sereia
Mánina e seus sapatos vermelhos” de Celina Pereira, no dia 8 de novembro,
pelas 18h30. Trata-se de um obra inédita por ter uma edição em braille e por
estar traduzida em crioulo cabo-verdiano.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “O Que Falta” de Adolfo
Maria na UCCLA
Será lançado na UCCLA, dia 7 de novembro, pelas 18h30, o livro de poemas
“O Que Falta” de Adolfo Maria, com a chancela das Edições Colibri. De
acordo com a sinopse do livro "Neste livro, Adolfo Maria fala do Mundo e das
gentes e desvenda-se, através de poemas, numa centena de páginas,
divididas pelos temas: do Exílio, do Amor, da Saudade, da Mulher, da
Meditação, da Finitude."
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA é parceira da iniciativa Tertúlias Poéticas
do Casino - Homenagem a Cabo Verde

Homenagear os poetas africanos, brasileiros e timorenses, através de
tertúlias poéticas, é o propósito do projeto cultural da Associação de
Moradores e Empresários do Parque das Nações, em conjunto com as
Embaixadas dos países lusófonos da CPLP e do Casino de Lisboa, a que a
UCCLA se associou. No dia 30 de outubro, o país contemplado será Cabo
Verde, e será prestada homenagem a Ovídio Martins, Yolanda Morazzo e
Gabriel Mariano. O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, estará
presente no evento.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher aniversário da Liáfrica
A UCCLA vai ser palco, no dia 27 de outubro, das comemorações dos 25
anos de atividade da Liáfrica - Liga dos Africanos e Amigos de África, uma
associação sem fins lucrativos.
Ler mais

4.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa Até 31 de Janeiro de 2019
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. A participação deverá ser
feita
até
ao
dia
31/01/2019,
para
o
endereço
premiouccla.quartaedicao@gmail.com.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Curso Livre da História de Angola - 2.ª edição
A UCCLA e a Mercado de Letras Editores estão a preparar a 2.ª edição do
Curso Livre História de Angola, coordenado pelo Professor Alberto Oliveira
Pinto. Assim que tenhamos as datas e o Plano de Estudos daremos conta
neste espaço.

Maputo e Nampula, Moçambique

Missão Médica Oftalmológica da Kanimambo a
Moçambique
Decorreu, de 28 de setembro a 7 de outubro, a 2.ª Missão Médica
Oftalmológica da Kanimambo, nas cidades de Maputo e Nampula, em
Moçambique. O programa de ação médica incluiu consultas de oftalmologia
e pequenas intervenções oftalmológicas, dirigidas a crianças com albinismo.
Desde a sua criação, a UCCLA tem apoiado as atividades da Kanimambo.
Ler mais

Oeiras, Portugal

Oeiras arranca com projeto-piloto de serviço
médico ao domicílio
Os munícipes de Oeiras, em Portugal, com mais de 65 anos que sejam
portadores do Cartão 65+ do Município de Oeiras e que beneficiem do
Regime Especial de Comparticipação em Medicamentos, já podem usufruir
de um serviço de médico ao domicílio, gratuito, que funciona sete dias por
semana, entre as 20h00 e as 8h00.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Energia elétrica reforçada em Bissau
O Governo da Guiné-Bissau assinou um acordo com a empresa turca
Karpowership, para o fornecimento de eletricidade para a capital guineense,
que prevê aumentar a potência de abastecimento de 15 para 36 megawatts
no espaço de um ano.
Ler mais

Sintra, Portugal

“Sintra Economia 20/30” vai debater economia do
município
Sintra, m Portugal, vai receber o congresso “Sintra Economia 20/30”, que
vai debater o desenvolvimento económico, a sustentabilidade ambiental,
inovação tecnológica e universidade e a mobilidade, no dia 26 de outubro,
no Centro Cultural Olga Cadaval.
Ler mais

Macau, China

Feira Internacional de Macau com maior aposta

no mercado lusófono
A Feira Internacional de Macau, o maior evento para a promoção do
comércio e investimento do território, arrancou no dia 18 de outubro com um
espaço alargado dedicado aos produtos e serviços dos países lusófonos. O
país parceiro, nesta edição, é Moçambique.
Ler mais

Ilha do Príncipe e Oeiras, São Tomé e Príncipe e Portugal

Ilha do Príncipe terá primeiro Liceu préuniversitário
O Governo da Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, assinou com a
autarquia de Oeiras, em Portugal, um acordo para a construção do primeiro
Liceu na Ilha do Príncipe.
Ler mais

Huambo, Angola

Huambo vai ser policiado por vigilância eletrónica
Será instalada na cidade do Huambo, em Angola, um Centro Integrado de
Segurança Pública, com vista ao policiamento, das zonas críticas da cidade,
com câmaras de videovigilância. O centro terá diversas áreas de serviço:
uma para o mapeamento digital em tempo real, um serviço aéreo de
comando e controlo e uma sala para a receção de chamadas telefónicas de
cidadãos que pretendam transmitir informações de utilidade pública para os
serviços policiais.
Ler mais
Braga, Portugal

Braga vai criar Laboratório de Inovação Urbana
A cidade de Braga, em Portugal, vai criar um Laboratório de Inovação
Urbana para desenvolver projetos inovadores dentro dos vários contextos da
gestão municipal e que posteriormente serão implementados pela Autarquia
Bracarense. Este centro irá promover o desenvolvimento, validação e teste
de novas tecnologias, serviços e respetivas aplicações em contexto real,
tendo em vista reduzir as emissões de Gases com Efeito Estufa e a
intensidade carbónica provenientes das atividades e serviços, a
implementação de medidas de mobilidade para reduzir o congestionamento
de tráfego, assim como caracterizar os comportamentos e estilos de vida da
população.
Ler mais
Macau, China

Maior ponte do mundo vai ser inaugurada este
mês
Vai ligar Macau a Hong Kong. A maior ponte do mundo vai ser inaugurada no
dia 23 de outubro, num investimento de 2 mil milhões. Considerada a maior
travessia marítima do mundo, a ponte é um marco do projeto de integração
regional da Grande Baía, que visa criar uma metrópole mundial a partir dos
territórios de Hong Kong, Macau e nove localidades da província chinesa de
Guangdong.
Ler mais

LUSA,

Agência Lusa reforça aposta nos países
lusófonos
A agência de notícias Lusa vai reforçar a aposta nos países lusófonos,
estando a negociar com órgãos de comunicação social de Angola e de
Moçambique as divisas e o modelo de pagamento. A empresa irá, também,
reforçar a aposta em Macau.
Ler mais

Brasileiro Itamar Vieira Junior vence Prémio Leya
O romance “Torto Arado” da autoria do brasileiro Itamar Vieira Junior venceu
a edição 2018 do Prémio Leya, o prémio literário português mais importante
e com um valor de 100 mil euros. O júri distinguiu a forma como o universo
rural do Brasil e o âmbito patriarcal são retratados nesta obra do escritor.
Estavam a concurso 348 originais provenientes de 13 países.
Ler mais

Livro “Os Silêncios da Guerra Colonial” de Sara
Primo Roque
Nesta edição destacamos o livro “Os Silêncios da Guerra Colonial” de Sara
Primo Roque, pela abordagem diferente do que é habitual no tratamento da
Guerra Colonial, numa perspetiva inovadora de domínios como a “guerra no
feminino”, a “morte em tempo de guerra”, o “sexo em tempo de guerra”,
entre outros, para além da procura do desejo e do afeto.
Ler mais

Angola

Governo angolano quer tirar da pobreza extrema

três milhões de pessoas até 2022
O Governo angolano indicou que pretende “acabar com a pobreza extrema
de três milhões de angolanos” até 2022, no quadro do Plano de
Monitorização de Combate à Pobreza, cujas ações começam a partir da
próxima segunda-feira. O programa do Governo prevê planos de
intervenção municipal, a vários níveis, que vão custar, por cada um dos 164
municípios, cerca de 300 milhões de kwanzas (1 milhão de euros) anuais.
Ler mais

Moçambique

Acesso universal à rede elétrica em Moçambique
A empresa de Eletricidade de Moçambique pretende que 400 mil famílias
entrem na rede elétrica pública anualmente, visando acelerar o objetivo do
acesso universal à eletricidade até 2030. O projeto está orçado em 250
milhões de dólares (215 milhões de euros), que serão financiados pelo Exim
Bank da Índia.
Ler mais

Timor-Leste

Inauguração da primeira autoestrada de TimorLeste
Vai ser inaugurado o primeiro troço, de 30 km, da primeira autoestrada no sul
de Timor-Leste, que liga Suai e Fatukai, com o objetivo de facilitar a
mobilidade no país. A autoestrada, uma ligação de 151,6 km, com duas
faixas em cada sentido, faz parte de um projeto mais ambicioso conhecido
como Tasi Mane de desenvolvimento de toda a costa sul do país.
Ler mais

Brasil

Segunda volta das eleições presidenciais no
Brasil
Jair Bolsonaro e Fernando Haddad irão defrontar-se na segunda volta das
eleições presidenciais brasileiras marcadas para o dia 28 de outubro.
Ler mais
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