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Vítor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
Com a aproximação das férias não poderia deixar de desejar a todos os que
as possam disfrutar, um bom descanso. Infelizmente, a situação global
persiste com muitas interrogações e incertezas. Os povos e países de língua
oficial portuguesa, e com eles as cidades associadas da UCCLA, têm e
devem aprofundar tudo o que nos une. É o que vimos fazendo com olhos de
esperança, colocados com confiança no futuro, por um mundo melhor.

Praia, Cabo Verde

Cidade da Praia acolheu 9.ª edição do Encontro
de Escritores de Língua Portuguesa
O Encontro de Escritores de Língua Portuguesa transportou-nos, uma vez
mais, para o dinâmico mundo da palavra escrita, na cidade da Praia, Cabo
Verde, onde a literatura infantojuvenil foi o epicentro das diferentes formas de
arte manifestadas e apresentadas pelos escritores oriundos de diferentes
países de língua portuguesa. Durante três dias - de 20 a 22 de junho -, a
escrita, a palavra, a imagem e o som foram construindo um programa de
atividades com visitas guiadas a escolas, música e dança por crianças,
exposição e feira de livros, intervenções diversas, com a missão de
promoção do livro e da leitura junto dos mais novos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com Pedro Pires
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e o ex-Presidente da
República de Cabo Verde, Pedro Pires, estiveram reunidos, no dia 26 de
junho, em Lisboa, com o objetivo de abordarem a atividade do Instituto Pedro
Pires e a relação com a UCCLA. A cooperação entre as entidades e a
divulgação das atividades das mesmas foi o propósito deste encontro.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/cidade-da-praia-acolheu-9a-edicao-do-encontro-de-escritores-de-lingua-portuguesa
https://www.uccla.pt/noticias/encontro-com-pedro-pires


Lisboa, Portugal

Reunião com delegação dos Assuntos Cívicos de
Xangai
Por solicitação do Departamento Municipal de Assuntos Cívicos de Xangai,
deslocou-se à UCCLA, no dia 1 de julho, uma delegação do referido
departamento, chefiada pelo seu Diretor-Geral, Sr. Zhu Qinhao. Esta
deslocação teve como objetivo a promoção do debate com instituições
portuguesas, sobre o tema dos refugiados, sem abrigo e crianças em
dificuldades.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com câmaras municipais de Moçambique
No dia em que se assinala a Independência de Moçambique, 25 de junho, a
UCCLA recebeu uma delegação de câmaras municipais de Moçambique,
nomeadamente Manuel Virade Xaparica e Urbano Gil, presidente e vereador
do Conselho Municipal do Dondo, Carlos Portimão, presidente do Conselho
Municipal de Moatize, Virgílio A. Dinheiro, presidente do Conselho Municipal
de Maganja da Costa, e Luís Munguanbe, presidente do Conselho Municipal
de Manhiça. A delegação veio encaminhada pelo presidente da Casa de
Moçambique, Enoque João.

Ler mais

5.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa
Estão a decorrer, até ao dia 31 de janeiro de 2020, as candidaturas à 5.ª
edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em
Língua Portuguesa. 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, conto e
crónica) e da poesia, em língua portuguesa, por novos talentos escritores.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com o ex-Secretário da Comissão
Económica da ONU para África na CPLP
Decorreu, no dia 11 de julho, um encontro entre o Secretário-Executivo da
CPLP, Francisco Ribeiro Telles, e o ex-Secretário Executivo da Comissão
Económica das Nações Unidas para África, Carlos Lopes, que contou com a
presença de alguns embaixadores dos países de língua portuguesa, do
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, do vice-presidente e Secretário-
Geral da Confederação Empresarial da CPLP, respetivamente Jorge Firmino
Rebocho Pais e José Medina Lobato, e um representante da Organização
Internacional do Trabalho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

https://www.uccla.pt/noticias/reuniao-com-delegacao-dos-assuntos-civicos-de-xangai
https://www.uccla.pt/noticias/reuniao-com-camaras-municipais-de-mocambique
https://www.uccla.pt/noticias/5a-edicao-do-premio-literario-uccla-novos-talentos-novas-obras-em-lingua-portuguesa
https://www.uccla.pt/noticias/encontro-com-o-ex-secretario-da-comissao-economica-da-onu-para-africa-na-cplp


Projeto Agir e Sentir Mulher planeia atividades
com a UCCLA
No espaço do projeto Agir e Sentir Mulher, desenvolvido pela Associação
Mén Non - Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal,
em parceria com a UCCLA serão programados em 2019 a Tertúlia
Empoderamento e Liderança Feminina e o congresso anual comemorativo
do Dia da Mulher de São Tomé e Príncipe.

Ler mais

Lisboa, Portugal

O Pequeno Livro dos Grandes Heróis lançado na
UCCLA
Os homens que ficaram na história pela coragem, força de carácter e ideais
que defenderam, pondo muitas vezes a sua vida em risco, foi o propósito da
obra “O Pequeno Livro dos Grandes Heróis” de Sofia Cochat-Osório lançada
no dia 4 de julho, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Cascais, Portugal

Projeto “Participação na Escola” em formação
A UCCLA foi convidada pela Câmara Municipal de Cascais a desenvolver em
2019/2020 o projeto “Participação na Escola”, que tem como objetivo
melhorar a qualidade da participação e a reflexão/ação para a cidadania nas
escolas do concelho de Cascais.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Inauguração do Centro Cultural Cabo Verde
Por ocasião do 44.º aniversário da Independência da República de Cabo
Verde decorreu, no dia 6 de julho, a inauguração do Centro Cultural Cabo
Verde (CCCV) em Lisboa, Portugal. O Secretário-Geral, Vítor Ramalho,
esteve presente na inauguração. Localizado nas antigas instalações da
UCCLA, o CCCV funciona na Rua de São Bento, n.º 640, num edifício cedido
pela Câmara Municipal de Lisboa ao Governo de Cabo Verde e requalificado
pelo arquiteto cabo-verdiano Ricardo Barbosa Vicente.

Ler mais

Cuba, Portugal

Parceria entre câmaras de Moçambique e a

https://www.uccla.pt/noticias/projeto-agir-e-sentir-mulher-planeia-atividades-com-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/o-pequeno-livro-dos-grandes-herois-lancado-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-participacao-na-escola-em-formacao
https://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-do-centro-cultural-cabo-verde


Câmara de Cuba
No dia 27 de junho, o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve
presente numa reunião no Município de Cuba (Alentejo, Portugal) com os
presidentes das câmaras municipais de Moçambique do Dondo, Manhiça,
Maganje da Costa e Moatize, para outorga de vários protocolos destes
municípios com a Câmara de Cuba.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Embaixada de Cabo Verde em Portugal
promoveu encontro com caboverdianos
No âmbito da celebração do 44 aniversário da Independência de Cabo Verde
decorreu, no dia 5 de julho, um encontro de cabo-verdianos para assinalar a
data, na residência oficial do Embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico
Monteiro. A UCCLA esteve representada pelo seu Secretário-Geral, Vítor
Ramalho.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Divisão da Rede de Bibliotecas convidada a
participar em projeto na Ilha de Moçambique
A Divisão da Rede de Bibliotecas da Câmara Municipal de Lisboa foi
convidada pela UCCLA a colaborar no projeto Cluster da Cooperação
Portuguesa da Ilha de Moçambique, com vista a encontrar estratégias que
fomentem o envolvimento da comunidade na vida das Bibliotecas Municipal e
Distrital da ilha, participando desta forma para que estas se desenvolvam
enquanto polos culturais e de conhecimento local.

Ler mais

Barcelona, Espanha

UCCLA apoia Congresso Internacional de
Cidades Inteligentes
Com vista à divulgação, valorização e promoção do SCEWC de 2019 -
Congresso Internacional de Cidades Inteligentes de 2019, a UCCLA assinou
um protocolo de colaboração, no dia 6 de julho, com a Smart City Expo
World Congress.

Ler mais

Lisboa, Portugal

https://www.uccla.pt/noticias/parceria-entre-camaras-de-mocambique-e-camara-de-cuba
https://www.uccla.pt/noticias/embaixada-de-cabo-verde-em-portugal-promove-encontro-com-caboverdianos
https://www.uccla.pt/noticias/divisao-da-rede-de-bibliotecas-convidada-participar-em-projeto-na-ilha-de-mocambique
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-apoia-congresso-internacional-de-cidades-inteligentes


UCCLA recebeu evento “Inspira Liderança”
O conceito Succenergy, uma ferramenta de liderança, foi o objetivo do
evento “Inspira Liderança” apresentado por Tânia Tomé no dia 6 de julho, no
auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA na Conferência “A mobilidade no Quadro
da Comunidades dos Países de Língua
Portuguesa - CPLP”
Decorreu no dia 4 de julho, na Sociedade de Geografia, a Conferência
promovida pela Comissão de Migrações subordinada ao tema “A mobilidade
no Quadro da Comunidades dos Países de Língua Portuguesa – CPLP”. O
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, interveio no painel “Os
Desígnios dos Povos e Países de Língua Oficial Portuguesa no Quadro da
Globalização”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu edição dos Prémios Lusófonos
da Criatividade
Os Prémios Lusófonos da Criatividade - existem há 6 anos - são o mais
antigo festival internacional de publicidade sediado em Portugal e o único, à
escala mundial, dedicado em exclusivo aos países de língua oficial
portuguesa. A entrega dos prémios do 3.º quadrimestre de 2018/2019
decorreu no dia 24 de junho, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na sessão evocativa a
Sophia de Mello Breyner Andresen
Por ocasião das comemorações do centenário do nascimento de Sophia de
Mello Breyner Andresen, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
promoveu, no dia 27 de junho, mais uma sessão do "Camões dá que falar"
dedicada à obra desta incontornável poetisa portuguesa: "Por que lemos
Sophia?". A UCCLA esteve representada por João Laplaine Guimarães,
assessor institucional da organização.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no lançamento da
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Fotobiografia da UGT
A UGT lançou, no dia 2 de julho, a sua primeira fotobiografia “40 anos da
UGT – Um percurso na História do Movimento Sindical”. A obra inclui textos
de personalidades marcantes da vida da União Geral de Trabalhadores,
entre as quais do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Presença da UCCLA na Conferência Internacional
sobre Agência à Exportação
Realizou-se no passado dia 2 de julho, na Culturgest, a Conferência
Internacional sobre Agência à Exportação, integrada nas comemorações do
cinquentenário da COSEC. A presidente do Conselho de Administração
desta Companhia de Seguro de Créditos, Maria Celeste Hagatong, abriu a
sessão e procedeu à assinatura de protocolo com a congénere
dinamarquesa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião do Conselho Consultivo da ERC na
UCCLA
O Conselho Consultivo da ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação
Social) esteve reunido, no dia 19 de junho, no auditório da UCCLA, para
refletir sobre o combate à desinformação, tomar contato com o Portal da
Transparência do regulador e conhecer um estudo que a entidade está a
preparar sobre a hibridização de géneros no âmbito de programas
audiovisuais (infotainment).

Ler mais

Lisboa, Portugal

Sessões de esclarecimento do PO SEUR na
UCCLA
Vão decorrer, no auditório da UCCLA, duas sessões de esclarecimento da
Autoridade de Gestão do PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos), nos dias 29 e 30 de julho - uma sobre os
avisos abertos no âmbito da Valorização de Resíduos Urbanos e a outra
sobre o Aviso-Concurso POSEUR destinado a projetos de produção de
energia elétrica a partir de fontes renováveis.

Ler mais

Oeiras e Bissau, Portugal e Guiné-Bissau

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-esteve-presente-no-lancamento-da-fotobiografia-da-ugt
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https://www.uccla.pt/noticias/sessoes-de-esclarecimento-do-po-seur-na-uccla


Câmara Municipal de Oeiras doa ambulâncias a
Bissau
A Câmara Municipal de Oeiras, em Portugal, doou quatro ambulâncias à
cidade de Bissau, na Guiné-Bissau, para apoiar os centros de saúde nas
regiões.

Ler mais

Oecussi-Ambeno, Timor-Leste

Novo do aeroporto internacional de Oecusse
Foi inaugurado o novo Aeroporto Internacional Rota do Sândalo, na cidade
de Pante Macassar, no enclave de Oecusse, em Timor-Leste. O aeroporto
amplia significativamente as condições do acesso ao enclave que até 2015
era praticamente apenas por estrada e mar.

Ler mais

Braga, Portugal

UNESCO classifica Santuário do Bom Jesus
como património mundial
O Santuário do Bom Jesus, em Braga, em Portugal, recebeu a classificação
de Património Cultural Mundial da UNESCO - tal como o Palácio de Mafra
entre 36 monumentos que estavam sob avaliação - na 43.ª sessão do Comité
do Património, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO), que decorreu em Baku, no Azerbaijão.

Ler mais

São Vicente/Mindelo, Cabo Verde

Inaugurado Centro de Língua Portuguesa em
Cabo Verde
Foi inaugurado, dia 18 de julho, o Centro de Língua Portuguesa no
Mindelo/São Vicente, em Cabo Verde. Alojado na Faculdade de Educação e
Desporto da Universidade de Cabo Verde - Polo do Mindelo, o novo centro
disponibiliza uma biblioteca, um espaço de pesquisa, uma sala de formação
para pequenos grupos, um espaço de reuniões e um gabinete de trabalho.

Ler mais

Mindelo, Cabo Verde

https://www.uccla.pt/noticias/camara-municipal-de-oeiras-doa-ambulancias-bissau
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Reunião do Conselho de Ministros da CPLP
Realizou-se na cidade do Mindelo, em Cabo Verde, no dia 19 de julho, a
XXIV reunião ordinária do conselho de ministros da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa (CPLP), com o lema "A mobilidade como fator de
coesão e construção de cidadania na CPLP".

Ler mais

Almada, Portugal

Projeto Habitacional de Almada Poente
Foi apresentado em Almada, em Portugal, o Projeto Habitacional de Almada
Poente (PHAP) – um projeto urbanístico que prevê a construção, faseada e a
custos acessíveis, de cerca de 3500 habitações, permitindo alojar mais de 9
mil pessoas.

Ler mais

Salvador, Brasil

Programa Marias na Construção em Salvador
A prefeitura de Salvador, no Brasil, lançou o programa-piloto Marias na
Construção que tem como objetivo promover a capacitação das mulheres na
construção civil.

Ler mais

Macau, China

Abonos para famílias carenciadas em Macau
As famílias com uma situação económica precária, que estejam em lista de
espera para conseguir uma habitação social, vão ter direito por parte do
governo de Macau, na China, a um abono para fazer face às despesas da
casa enquanto esperam que o processo fique concluído.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Iniciativas da Casa da América Latina

https://www.uccla.pt/noticias/reuniao-do-conselho-de-ministros-da-cplp
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-habitacional-de-almada-poente
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A Casa da América Latina inaugurou uma exposição e lançou um projeto
sobre o Brasil. Queremos partilhar e dar a conhecer! A exposição “Linha
Recta Linha Curva”, inaugurada a 27 de junho, resulta da combinação de
artistas, projetos e olhares diferentes sobre a realidade da natureza e da
cidade. O projeto “Ponto em Movimento”, lançado a 4 de julho, é uma
instalação onde a própria linha, o “ser invisível” formado por um rastro do
deslocamento do ponto e, portanto, pura ação e energia, une, divide e
desloca a arte, o pensamento e a própria realidade.

Ler mais

Luanda, Angola

Bienal de Luanda - Fórum Pan-Africano para a
Cultura de Paz
Luanda, em Angola, vai acolher de 18 a 22 de setembro, a Bienal de Luanda
- Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, com o objetivo de promover a
prevenção de violência e a resolução de conflitos. O evento visa envolver os
países africanos numa corrente destinada à promoção de uma cultura de
paz, de harmonia e de irmandade entre os povos através de atividades e
manifestações culturais e cívicas, com a integração das elites africanas e
representantes da sociedade civil, autoridades tradicionais e religiosas,
assim como intelectuais, artistas e desportistas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Universidade Lusófona oferece bolsas para
estudantes dos países CPLP
A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa,
Portugal, tem disponíveis 130 bolsas de estudo para cidadãos da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), para o ano letivo de
2019/2020.

Ler mais

Livro “Sapiens - História Breve da Humanidade,
de animais a deuses” de Yuval Noah Harari
O livro que sugerimos nesta edição é “Sapiens - História Breve da
Humanidade, de animais a deuses” de Yuval Noah Harari. Uma obra
aliciante de leitura de um Professor de História do mundo na Universidade
Hebraica de Jerusalém, considerada uma das melhores instituições de
ensino a nível mundial. Ao traçar a evolução do ser humano, desde o seu
início, dá-nos um relato invulgar do nosso percurso, a partir do tronco
comum, em África, até aos nossos dias, interrogando-nos e interrogando-se
sobre o futuro da humanidade neste mundo tão incerto, marcado pela
influência da ciência com início apenas há 500 anos.

Ler mais
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Moçambique

Moçambique lança projeto de construção de
casas para jovens e funcionários públicos
O governo moçambicano e a empresa chinesa CITIC lançaram em Maputo
um projeto de construção de 35 mil casas, em todo o país, destinado a
jovens e funcionários públicos, a partir de 2020.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Bienal de Artes e Cultura Africana em São Tomé
e Príncipe
São Tomé e Príncipe vai acolher, de 26 de julho a 18 de agosto, a 8.ª edição
da Bienal de Artes e Cultura Africana - N'GOLÁ - que visa tornar o
arquipélago o epicentro das culturas africanas, conectando-o com os artistas,
projetistas e curadores de todo o continente africano.

Ler mais

Guiné-Bissau

Novo Governo da Guiné-Bissau
O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou o novo executivo do
país, que terá 16 ministérios - oito dos quais liderados por mulheres - e 15
secretarias de Estado.

Ler mais
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