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Notícias UCCLA - N.º 6

Portugal

Resultados do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa

A obra vencedora do “Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa” foi atribuída a “Era uma vez um Homem” de
 João Nuno Rodrigues Pacheco Guimarães Azambuja, de Portugal. O
 anúncio foi feito dia 5 de maio - Dia da Língua e da Cultura Portuguesa -
 pelo Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho.

Ler mais

Beira, Moçambique

Cidade da Beira recebe técnico da UCCLA

No dia 4 de maio, o técnico Manuel Ferreira de Almeida da UCCLA, foi
 recebido no Conselho Municipal da Beira pelo Chefe de Gabinete do
 presidente, Mussa Carimo, vereador da Urbanização e Infraestruturas,
 Albano Carige, e vereador da Educação, Luís Chimbia, onde foram
 analisadas possibilidades e oportunidades de intercâmbio ao nível deste
 espaço alargado de cidades.

Ler mais

Porto, Portugal

Acolhe Assembleia Geral da UCCLA e Encontro
 “Perspetivas Económicas dos Países da CPLP”

A cidade do Porto vai acolher a reunião da Assembleia Geral da UCCLA, nos
 Paços do Concelho, e o Encontro “Perspetivas Económicas dos Países da
 CPLP”, no Teatro Municipal Rivoli, no próximo dia 31 de maio.

Ler mais

Nampula, Moçambique

UCCLA e Nampula analisam possibilidades de
 colaboração
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No dia 22 de abril, uma delegação da UCCLA - constituída por Manuel
 Ferreira de Almeida e João Vaz - reuniu-se com o autarca de Nampula,
 Mahamudo Amurane, e o vereador José Gonçalves, da Salubridade, para
 analisarem possibilidades de intercâmbio de conhecimentos e troca de
 experiências que permitam reforçar as capacidades locais e dinamizar as
 boas práticas nos domínios da salubridade pública, setor oficinal e gestão da
 frota municipal.

Ler mais

Portugal

Conferências de Lisboa

Sobre o tema “A globalização do desenvolvimento” a segunda edição das
 Conferências de Lisboa - que decorreu nos dias 5 e 6 de maio, na Fundação
 Calouste Gulbenkian - reuniu cerca de 30 oradores nacionais e
 internacionais, que debateram as principais questões da agenda
 internacional, como o desenvolvimento sustentável, modelos de
 crescimento, governação, economia, globalização, segurança internacional.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Requalificação da Zona Oeste do Rio de Janeiro

Foi lançado no Rio de Janeiro um pacote de obras inserido no programa
 “Bairro Maravilha” com vista a beneficiar quatro bairros da Zona Oeste. As
 melhorias incluem instalação de redes de água, esgoto e drenagem,
 asfaltamento e pavimentação de calçadas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Festival de Cinema Itinerante da Língua
 Portuguesa

Vai realizar-se de 4 a 11 de maio, no Cinema São Jorge, em Lisboa, a 7.ª
 edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa - FESTin -
 cujo objetivo é fomentar a interculturalidade, a inclusão social e o
 intercâmbio cultural nos países de língua portuguesa, através da realização
 de um Festival de Cinema comprometido com a divulgação da pluralidade
 cultural e o respeito à diversidade de cada povo.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Acolhe reunião de Ministros do Mar da CPLP
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A 3.ª reunião de Ministros do Mar da Comunidade de Países de Língua
 Portuguesa (CPLP), sob o tema “Desafios e Oportunidades do Mar no
 Espaço Lusófono”, terá lugar nos dias 15 e 19 de maio, em Díli. O programa
 reúne oradores de vários países da CPLP que irão debater a problemática
 do lixo marinho em conjunto com o lançamento da campanha "Praia Limpa,
 ambiente saudável".

Ler mais

Guimarães, Portugal

“Welcome Centre”

A cidade de Guimarães conta com um “Welcome Centre”, um local próprio
 para atendimento e acolhimento ao turista, que poderá aceder a
 informações genéricas no âmbito do turismo, cultura, ambiente, serviços,
 mobilidade, lazer, desporto e negócios. A nova valência turística dispõe de
 um posto interativo onde estão disponíveis informações da cidade e do
 concelho, com destaque para novas abordagens aos seus recursos,
 produtos e serviços, assim como informação sobre património material,
 imaterial e ambiental.

Ler mais

Belo Horizonte, Brasil

Promove ações de educação e segurança no
 trânsito

A Prefeitura de Belo Horizonte realiza durante todo o mês de maio ações que
 promovam a educação e a segurança no trânsito, através de um movimento
 internacional que dá pelo nome de “Maio Amarelo, Atenção pela Vida”.

Ler mais

Cabo Verde

Novo governo de Cabo Verde

O novo Governo de Cabo Verde tomou posse no dia 22 de abril. O novo
 primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, no seu discurso de tomada de
 posse afirmou que o novo Governo vai apostar na segurança, na melhoria
 do ambiente de negócios, com um Estado parceiro na relação com as
 empresas e com os investidores, tornar o arquipélago num país modelo e
 ser uma referência em África; dar atenção às questões de fundo que afetam
 a população e dar tolerância zero às questões da criminalidade.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Maria do Carmo Trovoada futura Secretária
 Executiva da CPLP
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Maria do Carmo Silveira, atual governadora do Banco Central de São Tomé
 e Príncipe, é oficialmente a figura indicada pelo Governo de Patrice
 Trovoada, para dirigir a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa nos
 próximos dois anos. A eleição irá decorrer durante a próxima cimeira da
 organização que terá lugar no Brasil, no próximo mês de junho. Maria do
 Carmo Silveira deverá exercer o cargo durante dois anos após o término do
 mandato do moçambicano Murade Murargy.

Ler mais

Guiné-Bissau

Acordo entre o Governo da Guiné-Bissau e a
 ONU

A Organização das Nações Unidas e o Governo da Guiné-Bissau assinaram
 um novo Quadro de Parceria Estratégica para o período 2016-2020,
 estimado em cerca de 343 milhões de dólares, com vista a criar condições
 de acesso à saúde, promoção da gestão sustentável do ambiente e dos
 recursos naturais.

Ler mais

Angola

Disponibiliza verbas para combater a epidemia de
 febre-amarela

O Governo angolano disponibilizou 1,254 mil milhões de kwanzas (6,6
 milhões de euros) para combater a epidemia de febre-amarela que se
 alastra por todo o país. O montante é destinado às 18 províncias do país e a
 sua partilha deverá ser feita pelos Governos provinciais às repartições
 municipais de saúde, com o propósito de melhorarem a assistência médica
 e a distribuição de medicamentos a toda a população.

Ler mais

Macau

Pretende ser o centro de formação de português
 na Ásia

Macau pretende ser um centro de formação de língua portuguesa na zona da
 Ásia-Pacífico e de se tornar uma plataforma de cooperação entre a China e
 os países de língua portuguesa. O Governo tem como objetivo contratar
 mais professores em Portugal, não só devido ao aumento do número de
 alunos a estudar português, apostar no ensino da língua nas escolas não
 superiores e apoiar mais as escolas privadas na criação de cursos de
 português.

Ler mais

Luanda, Angola

Museu da Moeda
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Angola ganha o primeiro Museu da Moeda, um projeto impulsionado pelo
 Banco Nacional de Angola, tem como o objetivo reunir num mesmo espaço
 a história do país contada a partir da evolução da sua moeda ou de outro
 meio de troca. Do Zimbo ao Kwanza, passando pelo Sal, o Cobre e o Sisal,
 incluindo os Reis, o Angolar e o Escudo, é a História de Angola, desde o
 Reino Kongo à atual República, reunida num espaço de exposição
 permanente, com outros predicados, além da beleza arquitetónica e das
 preciosidades ali expostas.

Ler mais

Portugal

Camões atribui bolsas de estudo e de
 investigação em Língua Portuguesa

Os estudantes e professores de português em universidades estrangeiras,
 interessados em realizar em Portugal um curso de aperfeiçoamento
 linguístico, encontram essa oportunidade nas bolsas oferecidas pelo
 Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Ler mais

Angola

TAAG

A TAAG, Linhas Aéreas de Angola (empresa apoiante da UCCLA), é a
 transportadora oficial da UCCLA, nos diversos eventos que são realizados.
 Esta decisão decorre de um protocolo, firmado entre as duas entidades, com
 a finalidade de divulgar a marca TAAG, de forma corporativa para o
 mercado nacional e internacional, bem como o apoio da TAAG nas diversas
 iniciativas promovidas pela UCCLA.
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