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Vítor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
Na passagem de mais um Natal, e início de um Novo Ano, não poderia
deixar de saudar todos os que têm contactado com a UCCLA através da
nossa publicação Notícias UCCLA, desejando festas felizes, extensivas aos
familiares e um ano de 2020 em paz e com paz, garantia essencial para a
estabilidade pessoal, mas também a prosperidade de todos os povos e
países de língua oficial portuguesa. Vitor Ramalho Secretário-Geral da
UCCLA

Olivença, Espanha

Jornadas de Intercâmbio Empresarial em
Olivença
Aprofundar as relações com as cidades portuguesas e com as dos países de
língua oficial portuguesa, assim como dinamizar as relações económicas
com os países africanos, foram os objetivos das Jornadas de Intercâmbio
Empresarial, que decorreram na cidade de Olivença, no dia 8 de novembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Protocolos de apoio financeiro a Moçambique
Decorreu no dia 4 de dezembro, a assinatura de um contrato-programa entre
o Município de Lisboa e a UCCLA-União das Cidades Capitais de Língua
Portuguesa, e outro entre o Município de Lisboa e a Cruz Vermelha
Portuguesa, com vista à disponibilização de um apoio financeiro para a
reabilitação e reconstrução de edifícios na cidade da Beira, em Moçambique,
danificados pela passagem dos ciclones Idai e Kenneth.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com a delegação da província de

https://www.uccla.pt/noticias/jornadas-de-intercambio-empresarial-em-olivenca
https://www.uccla.pt/noticias/protocolos-de-apoio-financeiro-mocambique-0


Jiangsu
Dar continuidade aos laços de amizade e de cooperação entre a UCCLA e o
Governo Provincial de Jiangsu, assim como reforçar os laços histórico-
culturais, de amizade e confiança mútua que unem Portugal e a China, foram
os objetivos da reunião entre o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e
uma delegação da província de Jiangsu, que teve lugar no dia 29 de
novembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com Siyabulela Mandela na UCCLA
No âmbito da visita à conferência Web Summit - que decorreu em Lisboa, de
4 a 7 de novembro - Siyabulela Mandela, neto de Nelson Mandela, solicitou
uma reunião com o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, dia 5 de
novembro, com vista à troca de impressões sobre o papel das instituições na
defesa das línguas maternas.

Ler mais

Santiago de Compostela, Espanha

Os “Municípios como peças chave de
desenvolvimento” em análise em Santiago de
Compostela
Representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal e São Tomé e Príncipe participaram, nos dias 12 e 13 de novembro,
no 'Foro da Cooperación Municipalista da Lusofonía: os municipios, pezas
clave do desenvolvimento' (Fórum da Cooperação Municipalista da
Lusofonia: os municípios, peças chave do desenvolvimento), em Santiago de
Compostela, organizado pelo Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade.

Ler mais

Praia e Mosteiros, Cabo Verde

Encontro Técnico da Rede Temática Proteção
Civil decorreu em Cabo Verde
Terminou o VIII Encontro Técnico da Rede Temática Proteção Civil de
Cidades UCCLA, que decorreu de 13 a 15 de novembro, na cidade da Praia,
na Ilha de Santiago, e de 18 a 20 de novembro, no município dos Mosteiros,
na Ilha do Fogo.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Exposição “O Fio Invisível - Arte Contemporânea
Portugal - Macau | China” na UCCLA
Assinalando a celebração dos 40 anos de relações diplomáticas oficiais entre
Portugal e a China, e a criação da RAEM-Região Administrativa Especial de
Macau, está patente na UCCLA a exposição “O Fio Invisível - Arte
Contemporânea Portugal - Macau | China”, até ao dia 20 de janeiro de 2020.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita guiada à exposição “O Fio Invisível” em
parceria com o Museu do Oriente
Assinalando a celebração dos 40 anos de relações diplomáticas oficiais entre
Portugal e a China, e a criação da RAEM-Região Administrativa Especial de
Macau, a UCCLA e o Museu do Oriente organizam - com o apoio da
Delegação Económica e Comercial de Macau e do Observatório da China -
uma visita guiada a duas exposições, no dia 14 de dezembro, a partir das 10
horas.

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

3.ª edição do Curso Livre História de Angola na
UCCLA
A Mercado de Letras Editores e a UCCLA organizam, pela terceira vez
consecutiva, mais uma edição do Curso Livre História de Angola. Com a
coordenação do Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, a 3.ª edição do
Curso Livre História de Angola irá decorrer de janeiro a julho de 2020, todas
as terças-feiras, às 18 horas.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Ler Ilha de Moçambique
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Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Helpo, a UCCLA entregou
na Ilha de Moçambique, em outubro, 266 livros: 142 de literatura infanto-
juvenil e 124 de ficção para adulto. Esta ação visa dar resposta ao plano de
intervenção local para as bibliotecas públicas generalistas, identificado por
residentes e visitantes da Ilha de Moçambique, no Projeto Cluster da
Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique/Componente 1 - Eixo 4-
Educação, prorrogação da 2.ª Fase/2019.

Ler mais

Cascais, Portugal

I Encontro de Assembleias de Escola do
Concelho de Cascais
A Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação Educativa da Câmara Municipal
de Cascais, em parceria com a UCCLA, promoveu o I Encontro de
Assembleias de Escola do concelho de Cascais, no dia 24 de outubro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Comemoração dos 25 anos da Liáfrica e 44 anos
da Independência de Angola assinalados na
UCCLA
A UCCLA foi o palco das comemorações dos 25 anos da Liáfrica e da mesa
redonda que assinalou os 44 anos da Independência de Angola, no dia 4 de
novembro. O hino de Angola abriu a sessão.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Empreendedorismo feminino em debate na
UCCLA
Numa ação de sensibilização da Mén Non - Associação de Mulheres de São
Tomé e Príncipe, em parceria com a UCCLA, decorreu no dia 19 de outubro,
o II Workshop subordinado ao tema “Empreendedorismo feminino”, no
auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no V Encontro América

https://www.uccla.pt/noticias/ler-ilha-de-mocambique
https://www.uccla.pt/noticias/i-encontro-de-assembleias-de-escola-do-concelho-de-cascais
https://www.uccla.pt/noticias/comemoracoes-dos-25-anos-da-liafrica-e-44-anos-da-independencia-de-angola-assinalados-na
https://www.uccla.pt/noticias/empreendedorismo-feminino-em-debate-na-uccla-0


Latina-CPLP
Decorreu, no dia 21 de outubro, na sede da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), o V Encontro América Latina-CPLP, uma
iniciativa do IPDAL - Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas
que tinha como propósito o fortalecimento do relacionamento entre a
América Latina e os países da CPLP. O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor
Ramalho, esteve presente e interveio.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Colóquio “CPLP - que presente e que futuro?”
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, interveio na sessão de
abertura do Colóquio “CPLP - que presente e que futuro?”, realizado no
Auditório Adriano Moreira da Sociedade de Geografia, e promovido pela
Comissão de Migrações, no dia 23 de outubro.

Ler mais

Porto, Portugal

UCCLA esteve presente no lançamento do livro
“O devir da lusofonia” de Isabelle Oliveira
A convite do Instituto do Mundo Lusófono - presidido por Isabelle Oliveira - o
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, participou, dia 18 de novembro,
na Associação de Futebol do Porto, na cidade do Porto, ao lançamento do
livro de Isabelle de Oliveira “O devir da lusofonia”.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Feira do Livro de Maputo 2019
Decorreu no jardim Tunduro em Maputo, Moçambique, de 25 a 27 de
outubro, mais uma edição da Feira do Livro de Maputo. Três dias dedicados
a oficinas de livros, debates, promoção e venda de livros, dramatização de
conto, palestras, música e sessões de autógrafos. A UCCLA é uma das
entidades parceiras desta importante ação pela promoção do livro, das
literacias e da leitura organizada pelo Conselho Municipal de Maputo.

Ler mais

Funchal, Portugal

Encontro Lusófono “Tanto Mar… Uma só Língua”
com foco em São Tomé e Príncipe
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Decorreu, nos dias 29 e 30 de novembro, o I Encontro Lusófono “Tanto
Mar… Uma só Língua”, que teve lugar no Centro de Estudos de História do
Atlântico, Funchal, Madeira, Portugal. A iniciativa, promovida pela
Associação Contigo Teatro em parceria com a Associação Presença
Feminina (FEM), teve São Tomé e Príncipe em destaque. A UCCLA marcou
presença com o coordenador cultural, Rui Lourido, em representação de
Vitor Ramalho, Secretário-Geral.

Ler mais

Barcelona, Espanha

Congresso Internacional de Cidades Inteligentes
Decorreu de 19 a 21 de novembro, o SCEWC de 2019 - Congresso
Internacional de Cidades Inteligentes de 2019, na Gran Via Venue, em
Barcelona. A UCCLA esteve representada com a presença de três técnicos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Kantar Goa atuou na UCCLA
Divulgar a música e as danças de Goa, desafiando todos a descobrirem a
sua cultura ancestral, foi o propósito da atuação do Grupo EKVAT no dia 17
de novembro, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Tonecas Prazeres e a sua banda ao vivo na
UCCLA
Uma das grandes vozes de São Tomé e Príncipe abrilhantou a noite do dia
25 de outubro, na UCCLA. O compositor, guitarrista e intérprete Tonecas
Prazeres e a sua banda atuaram ao vivo, para satisfação de todos os
presentes.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Apresentação do livro “O Abutre Vaidoso” na
UCCLA
Numa tarde animada, onde não faltou música e muita alegria, foi dado a
conhecer o livro infanto-juvenil “O Abutre Vaidoso”, da autoria da escritora
guineense Kátia Casimiro, no dia 9 de novembro, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “A Ilha é Uma Lupa” na
UCCLA
Uma compilação de poemas sobre paixão e desgostos amorosos, sobre a
sociedade e as recordações, são os ingredientes do livro “A Ilha é Uma
Lupa” da autoria de Maria José Nazaré, apresentado no auditório da UCCLA,
no dia 20 de novembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro da Plataforma das Entidades
Reguladoras da Comunicação Social dos Países
e Territórios de Língua Portuguesa na UCCLA
O papel da regulação no combate à desinformação e as Fake News no novo
contexto multiplataforma foram os temas centrais em análise do VIII Encontro
da Plataforma das Entidades Reguladoras da Comunicação Social dos
Países e Territórios de Língua Portuguesa – PER, reunido no auditório da
UCCLA, entre os dias 21 e 23 de novembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Empreendedorismo feminino vence Prémio
Internacional Harambee “Comunicar África” 2019
O auditório da UCCLA foi o local escolhido para a entrega do Prémio
Internacional Harambee “Comunicar África” 2019, dia 27 de novembro, num
evento apresentado por Vasco Palmeirim. A reportagem “Jóias do Príncipe”
de Isabel Silva Costa, jornalista da RTP, foi a vencedora na categoria
reportagem/documentário. Na categoria videoclip, o trabalho vencedor foi
"Buta" do italiano Davide Salvucci. O evento contou com a atuação ao vivo
do cantor santomense Tonecas Prazeres.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do Festival da Canção Infantil dos
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Países de Língua Portuguesa na UCCLA
Estimular o gosto pela música nas crianças, incentivar a composição musical
para o universo infantil, promover a Língua Portuguesa e contribuir para a
preservação e valorização das línguas maternas dos países de língua oficial
portuguesa são os objetivos do Festival da Canção Infantil dos Países de
Língua Portuguesa apresentado em conferência de imprensa no dia 17 de
outubro, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Projeto de apoio aos sem-abrigo em Lisboa
A Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, prevê arrendar em 2020 cerca
de 45 habitações para o programa “Housing First”, um projeto de apoio a
pessoas em situação de sem-abrigo.

Ler mais

Braga, Portugal

Programa Local de Habitação em Braga
O município de Braga, em Portugal, iniciou a elaboração do Programa Local
de Habitação, que se constituirá como o principal instrumento, a nível
municipal, da política local de habitação. Com o desenvolvimento deste
programa, Braga passará a dispor de uma ferramenta programática de
carácter estratégico, passível de vir a ser enquadrada com a estratégia
municipal de planeamento, ordenamento e reabilitação urbana.

Ler mais

Macau, China

Governo de Macau abre concurso para habitação
económica
O Governo de Macau abriu um novo concurso público para a habitação
económica, o primeiro desde 2014 e que prevê a aquisição de casas a preço
inferior ao do mercado livre. Segundo o anúncio publicado em Boletim
Oficial, em concurso estão 3.011 frações autónomas e as candidaturas
decorrem até 26 de março do próximo ano.

Ler mais

Salvador, Brasil
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Salvador vai requalificar vias de trânsito
Mais 80 km de ruas de Salvador, no Brasil, vão sofrer intervenções que
passarão pela repavimentação, pavimentação e abertura de novas vias com
o objetivo de facilitar a mobilidade da população.

Ler mais

Lisboa e Almada, Portugal

Lisboa e Almada vão estar ligadas por táxis
fluviais
A partir do segundo semestre de 2020 vai ser possível apanhar um táxi
fluvial entre Lisboa e Almada, graças à construção de um novo cais para a
atividade marítimo-turística integrado na reabilitação da estação Sul e Sueste
no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Recuperação de infraestruturas no Rio de Janeiro
A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, anunciou um investimento de R$
400 milhões para obras: R$ 100 milhões em infraestruturas e R$ 300 milhões
em conservação, com o objetivo de melhorar a mobilidade da população.

Ler mais

Macau, China

Nomeação do V Governo de Macau
O Conselho de Estado da China nomeou os titulares dos principais cargos do
V Governo e o procurador da Região Administrativa Especial de Macau,
liderado por Ho Iat Seng, que irão tomar posse no próximo dia 20 de
dezembro.

Ler mais

Dia Mundial da Língua Portuguesa
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) aprovou, em Paris, o dia 5 de Maio como o Dia Mundial da
Língua Portuguesa. O acto vem oficializar uma decisão já tomada no mês de
outubro, quando todos os países lusófonos apresentaram esta proposta à
organização das Nações Unidas. Tomada por unanimidade pelos países da
CPLP, a proposta acabou por contar também com o apoio de 24 outros
países.

Ler mais

Concurso de fotografia Somos - Imagens da
Lusofonia
Está a decorrer até ao dia 31 de dezembro, a inscrição para o concurso de
fotografia “Somos - Imagens da Lusofonia 2019/20”, com o tema “património
cultural” e que se destina a todos os cidadãos dos países e regiões da
Lusofonia ou residentes de Macau.

Ler mais

Livro “Os Meus Dias da Independência” de Onofre
dos Santos
Nesta edição destacamos a mais recente obra de Onofre dos Santos “Os
Meus Dias da Independência”, um livro que retrata a história dos angolanos,
em 1975, e que pretende transmitir às novas gerações as situações reais em
torno da Independência de Angola. O conflito entre os movimentos de
libertação de Angola, nos dias que antecederam à proclamação da
independência do país, levou o autor a participar numa experiência única que
constitui o relato deste livro.

Ler mais

Cabo Verde

Morna classificada Património Imaterial da
Humanidade pela UNESCO
A morna, género musical e de dança de Cabo Verde, foi classificada como
Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A decisão será retificada
em dezembro, na Colômbia.

Ler mais

São Tomé e Príncipe
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Programa Família lançado em São Tomé e
Príncipe
O Ministério do Trabalho de São Tomé e Príncipe lançou o “Programa
Família”, atribuindo um montante de 1.200 Dobras (55 dólares) bimensais em
apoio a mais de 2.570 famílias em situação de extrema pobreza.

Ler mais

Timor-Leste

Banco Mundial aprova nova estratégia para apoio
a Timor-Leste centrada no crescimento
Timor-Leste vai ser apoiado pelo Banco Mundial com um novo Quadro de
Parceria (CPF) 2020-2024, nos eixos do crescimento económico,
infraestruturas e capital humano, como forma do país alcançar o grupo de
países com rendimento médio, em 2030, combatendo a erradicação da
pobreza extrema.

Ler mais

Moçambique

Construção de estradas nas zonas rurais em
Moçambique
O Banco Mundial e o governo moçambicano vão desembolsar 132 milhões
de dólares (119 milhões de euros) adicionais para construção de estradas
nas zonas rurais moçambicanas, com destaque para pontos afetados pelos
ciclones Idai e Kenneth.

Ler mais

Angola

Angola dispõe de um novo guia para facilitar
investimentos
Um guia de investimento denominado “Angola is now” foi lançado com o
objetivo de informar o investidor sobre o ambiente de negócios e as
oportunidades de investimentos no país.

Ler mais

Moçambique
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Resultado das Eleições em Moçambique
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique aprovou os resultados
eleitorais que dão vitória à Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO)
e ao Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Foram nove votos a favor e oito contra,
nas eleições realizadas a 15 de outubro no país.
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Guiné-Bissau

Segunda volta das Eleições Presidenciais na
Guiné-Bissau
Os candidatos Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló vão
disputar a segunda volta das Eleições Presidenciais da Guiné-Bissau, no dia
29 de dezembro.

Ler mais
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