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Reunião com Vice-Ministro da Administração
Estatal de Timor-Leste
No âmbito da visita a Portugal do Vice-Ministro da Administração Estatal de
Timor-Leste, Abílio José Caetano, decorreu no dia 12 de fevereiro, uma
reunião com o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, para
apresentação de cumprimentos e avaliar a retoma do aprofundamento das
relações com as cidades da UCCLA em Timor-Leste, Díli e Oecussi-Ambeno.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Exposição Do Que Permanece - Arte
Contemporânea Brasil Portugal na UCCLA
A diversidade cultural do Brasil e de Portugal, a memória e a história do que
se constrói e não desaparece, numa multiplicidade de suportes visuais,
podem ser visitadas na exposição “Do Que Permanece - Arte
Contemporânea Brasil Portugal” que será inaugurada no dia 20 de março, às
18h30, na UCCLA. A exposição estará patente ao público até ao dia 14 de
junho, de 2.ª a 6.ª feira, das 10 às 19 horas (sendo a última entrada às
18h30). A entrada é livre.
Ler mais

Cascais, Portugal

Mercado da Língua Portuguesa em Cascais
Homenagear a língua portuguesa e a união das várias culturas pelo mundo,
divulgar o artesanato, a dança, a literatura, a música e os sabores de todos
os continentes, é o objetivo principal do Mercado da Língua Portuguesa, uma
iniciativa da UCCLA em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, que
decorrerá entre os dias 3 e 5 de maio, no Mercado da Vila em Cascais.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Fórum de Economistas das Cidades de Língua

Portuguesa
A delegação Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas 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), que será aberto pelo
Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, também ele economista, e
encerrado pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Carlos
Fonseca. Dada a relevância do tema serão convidados a intervirem
personalidades de reconhecido mérito, que exerceram ou exercem funções
em organizações internacionais.
Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa - Candidaturas da
4.ª edição
Decorreu até ao dia 24 de fevereiro, a participação no Prémio Literário
UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa que, nesta 4.ª
edição, reuniu 779 candidaturas oriundas de mais de 20 países espalhados
pelo mundo.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Iniciativa empresarial "De Olivença vê-se o mar"
na UCCLA
Por ocasião da apresentação da proposta do município de Olivença para se
tornar associado da UCCLA, decorreu no dia 19 de fevereiro, o evento de
intercâmbio empresarial “De Olivença vê-se o mar”.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com membros da Rede Intermunicipal de
Cooperação para o Desenvolvimento
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, no dia 13 de
fevereiro, os representantes da Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento - uma organização que visa desenvolver medidas de
combate à pobreza nos países de língua oficial portuguesa - para
apresentação de cumprimentos e estabelecimento de cooperação ao nível
da dinamização e da divulgação da rede.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Projeto Quero Ler promove o livro e a leitura na
Ribeira Grande de Santiago
No espaço do Projeto QUERO LER - um projeto da Câmara Municipal de
Ribeira Grande de Santiago, com a parceria da UCCLA e o cofinanciamento
da Cooperação Portuguesa - foram desenvolvidas ações de formação em
exercício Brincar a Ler, aprender em escolas do pré-escolar e ensino básico
de diversas localidades de Ribeira Grande de Santiago.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Câmara Municipal de Bissau e UCCLA promovem
reunião sobre prevenção e segurança rodoviária
A finalidade de constituir um grupo de trabalho para a definição de um
programa de prevenção e segurança rodoviária na cidade de Bissau, com
irradiação ao nível da Guiné-Bissau, foi o objetivo da reunião ocorrida no dia
13 de fevereiro, nas instalações da Câmara Municipal de Bissau, que
envolveu dirigentes e quadros técnicos da Direção Geral de Viação e o
comando da Polícia de Trânsito da Guiné-Bissau.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Encerramento da oficina de formação Brincar a
Ler na Biblioteca Municipal Pedro Silva
A Biblioteca Municipal Pedro Silva, no Município da Ribeira Grande de
Santiago, em Cabo Verde, acolheu no dia 25 de fevereiro, a sessão de
encerramento da oficina de formação Brincar a Ler, aprender para um dia de
reflexão cooperada, avaliação e entrega de certificados de formação.
Ler mais

Pangim - Goa, India

Deslocação da UCCLA a Goa
No dia 6 de março, o presidente do Município de Pangim, Vithal D. Naik
Chopdekar, recebeu o representante da UCCLA João Laplaine Guimarães,
com vista à abordagem de uma eventual adesão desta cidade, capital do
Estado indiano de Goa, à nossa união, que o autarca ficou de analisar.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Ação de formação para a dinamização de
bibliotecas escolares

No quadro do projeto “Dinamização de Bibliotecas Escolares” implementado com o Ministério da Educação, Ministério da Cultura e
Indústrias Criativas de Cabo Verde e o Camões, Instituto da Cooperação e
da Língua, I.P. - a UCCLA desenvolveu, nos dias 27 e 28 de fevereiro, na
Biblioteca Escolar de Praia Baixo, no concelho de São Domingos, a convite
da Embaixada de Portugal, uma ação de formação com a participação de
professores bibliotecários e técnicos das unidades piloto da Rede de
Bibliotecas Escolares de Cabo Verde - 9 concelhos da ilha de Santiago,
Direção Nacional da Educação, Biblioteca Nacional e Rádio Educativa.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na inauguração da
exposição de artistas macaenses
Decorreu no dia 13 de março, a inauguração de uma exposição com
trabalhos de mais de 30 artistas de Macau, na Delegação Económica e
Comercial de Macau em Lisboa - numa organização do Instituto Cultural e da
Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, em colaboração com a
Direção dos Serviços de Turismo - que contou com a presença Secretário
para os Assuntos Sociais e de Cultura de Macau, Alexis Tam, da diretora dos
Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, e do
Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Conferência “Região Administrativa Especial de
Macau como Plataforma de Negócios”
Terá lugar no dia 20 de março, pelas 9h30, a conferência “Região
Administrativa Especial de Macau como Plataforma de Negócios”, no
auditório da Delegação Económica e Comercial de Macau (Av. 5 de Outubro
n.º 115), em Lisboa. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, estará
presente.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Autarcas de Moçambique avaliam investimentos
em Portugal
A UCCLA acolheu, durante três dias, um encontro de autarcas
moçambicanos com o enfoque na procura de projetos de desenvolvimento
para a melhoria na qualidade de vida dos seus munícipes. Com o tema
“Desenvolvimento, Comunicar, Influenciar e Transformar” o encontro,
organizado pela Casa de Moçambique, reuniu mais de uma dezena de
responsáveis.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Centenário da criação do Liceu Salvador Correia
assinalado na UCCLA
Perante uma sala cheia e numa cerimónia carregada de simbologia, foi
assinalado, no dia 23 de fevereiro, o centenário da criação do Liceu Salvador
Correia, no auditório da UCCLA - uma iniciativa da Associação dos Antigos
Alunos do Liceu Salvador Correia-Portugal.
Ler mais

Lisboa, Portugal

A internacionalização das empresas em debate
na UCCLA e Casa da América Latina
Foram três dias de debates, partilhas e abordagens criativas e inovadoras
numa iniciativa inédita organizada pela Associação Industrial Portuguesa e
Deloitte, que contou com o apoio da UCCLA, Casa da América Latina e
Ordem dos Economistas, o evento “Open Days PME Connect” no auditório
da UCCLA e da Casa da América Latina.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Agenda 2030 em debate na UCCLA
O debate sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
decorreu no dia 11 de fevereiro, no auditório da UCCLA, com a participação
do Embaixador Macharia Kamau, Secretário do Ministério dos Negócios
Estrangeiros no Quénia, Bernardo Ivo Cruz, administrador executivo da
SOFID, e com moderação da jornalista Cristina Peres, do semanário
Expresso. O evento foi organizado pelo Clube de Lisboa, Camões - Instituto
da Cooperação e da Língua e pela UCCLA, e teve o apoio do Instituto
Marquês de Valle-Flôr e da Câmara Municipal de Lisboa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “Angola - A Hora da
Mudança” na UCCLA
A análise sociopolítica, histórica e cultural sobre África e Angola está na
génese do livro da autoria de Adolfo Maria “Angola - A Hora da Mudança”
que será lançado na UCCLA no dia 27 de março, pelas 18h30. O livro tem a
chancela das Edições Colibri.
Ler mais

Oeiras, Portugal

Inauguração da escultura alusiva à poetisa

angolana Alda Lara
No âmbito da comemoração do mês da Mulher, a Câmara Municipal de
Oeiras e a Embaixada de Angola em Portugal irão proceder à inauguração
da escultura representativa de Poesia de Angola alusiva à poetisa angolana
Alda Lara, no Parque dos Poetas em Oeiras, no dia 28 de março, pelas 17
horas. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, estará presente no
evento.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Curso Livre História de Angola na UCCLA
Pela segunda vez, a Mercado de Letras Editores e a UCCLA estão a
organizar o Curso Livre História de Angola, sob a coordenação do Professor
Doutor Alberto Oliveira Pinto. Esta edição do curso decorre às terças-feiras
de cada semana, até ao mês de julho de 2019, na UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Palestras do Centro de Comunicação dos
Oceanos
No âmbito do ciclo de Palestras do Centro de Comunicação dos Oceanos,
decorreram nos dias 14 e 28 de fevereiro, duas palestras nas instalações da
UCCLA e da Casa da América Latina - "Tecnologia, investigação e a ameaça
CO2 nos Oceanos” e “Tecnologia ao serviço do conhecimento dos Oceanos”.
Ler mais

Mértola, Portugal

Turismo de Portugal aprova candidaturas de
Mértola
A Câmara de Mértola viu aprovadas duas candidaturas submetidas ao
Programa Valorizar do Turismo de Portugal - os projetos “Mértola, Património
de Todos” e “Mértola do Gharb al-Ândalus / Do Património ao Turismo
Criativo e Experiencial” que representam um investimento total superior a
380 mil euros e um apoio financeiro do Turismo de Portugal no montante de
cerca de 342 mil euros.
Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

Construção de Data Center em São Vicente

Dotar a ilha de São Vicente, em Cabo Verde, com competências,
capacidades e qualificações para a melhoria do desempenho da economia,
dos serviços, inovação, empreendedorismo e aumento da qualidade de vida
das pessoas é o objetivo da construção do Data Center, um projeto que
pretende fomentar um ecossistema de inovação e empreendedorismo de
base tecnológica.
Ler mais

Moçambique

Novos órgãos autárquicos moçambicanos
Os presidentes dos 53 conselhos autárquicos eleitos nas Eleições
Autárquicas de Moçambique, que decorreram no dia 10 de outubro de 2018,
tomaram posse no dia 7 de fevereiro em todo o país.
Ler mais

Salvador, Brasil

Uso de câmaras corporais pelos agentes de
trânsito de Salvador
Os agentes de trânsito de Salvador, no Brasil, vão começar a usar uma
tecnologia inédita no país: câmaras corporais, também conhecidas como
"body cams" ou "body worns", para fiscalização nas ruas da cidade. Os
equipamentos vão gravar e armazenar as imagens, como forma de legitimar
o trabalho realizado pelos agentes durante as abordagens e as ações de
fiscalização.
Ler mais

Braga, Portugal

Empresa de logística instala-se em Braga e cria
60 postos de trabalho
Com um investimento de 8,5 milhões de euros, que nasceu para servir a
Bosch e que possibilitará a criação de 60 postos de trabalho, foi apresentada
a empresa de soluções logísticas ‘Rangel’ que se irá instalar na cidade de
Braga, em Portugal.
Ler mais

Macau, China

Eleições para o Governo local em Macau

Macau dá início ao processo de escolha do Governo local a 16 de junho,
com a marcação das eleições dos membros da Comissão Eleitoral. Em
Macau, o líder do Governo é escolhido por um comité de 400 elementos
representativos da sociedade quer através de cargos como os de deputados
à Assembleia Legislativa, quer por serem indicados por associações e
grupos profissionais do território, desde os grupos industriais, comerciais e
financeiros, até os setores culturais e desportivos.
Ler mais

Agência LUSA lançou ferramenta EyeData
O EyeData® é uma ferramenta de análise de dados estatísticos, com forte
componente visual, de acesso gratuito, criada pela Social Data Lab para a
Agência Lusa. Contém informação para 3 geografias diversas: Portugal e os
seus concelhos, Portugal na UE e Portugal no mundo. Em cada geografia,
são apresentadas cerca de 60 variáveis especialmente escolhidas pela sua
relevância, e recolhidas junto de fontes confiáveis, para ilustrar as realidades
económicas, sociais ou culturais em causa.
Ler mais

Livro “A Diáspora em Língua Portuguesa” de
Darlene Sadlier
Nesta edição destacamos o livro “A Diáspora em Língua Portuguesa – Sete
Séculos de Literatura e Arte” da autoria de Darlene J. Sadlier e publicado
pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Ler mais

Angola e Portugal

Angola e Portugal assinam onze instrumentos de
cooperação bilateral
As autoridades de Portugal e de Angola assinaram um conjunto de
instrumentos que visam reforçar a cooperação bilateral entre os dois países,
com destaque para dois protocolos sobre administração local e de segurança
e ordem interna, bem como para cinco memorandos de entendimento sobre
diversas áreas.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Governo mobiliza fundo para reabilitação de

infraestruturas
O governo de São Tomé e Príncipe iniciou um processo de mobilização de
fundos estimados em cerca de 20 milhões de dólares para a reabilitação de
estradas, serviços de drenagens, reparação de esgotos, sobretudo, nas
zonas baixas da capital do país.
Ler mais

Portugal

Lançamento do portal ePortugal para simplificar o
acesso a serviços públicos
A partir de agora todos os serviços públicos estarão agregados 'online' numa
plataforma para simplificar o acesso dos portugueses a serviços públicos
como a consulta da situação fiscal ou a obtenção de senhas de atendimento
em serviços disponíveis nas lojas do cidadão - portal digital ePortugal.
Ler mais

Guiné-Bissau

Eleições Legislativas na Guiné-Bissau
Decorreram, no dia 10 de março, as Eleições Legislativas na Guiné-Bissau
tendo o Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo-Verde
(PAIGC) alcançado 47 mandatos. A UCCLA felicita o povo guineense por
mais estes resultados, todos os partidos concorrentes e particularmente os
que obtiveram representação na Assembleia Nacional.
Ler mais

Jornal O PÚBLICO lança produto editorial para
portugueses no estrangeiro
O jornal O PÚBLICO está a lançar um novo produto editorial destinado aos
portugueses no estrangeiro - o PGLOBAL - que permite ter acesso a uma
seleção da melhor informação produzida semanalmente por este jornal diário
de referência. Neste novo produto estarão reunidos artigos sobre o que é
essencial reter do que se passou em Portugal e no mundo em cada semana.
Ler mais
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