
Almada | Angoche | Angra do Heroísmo | Assomada | Bafatá | Beira | Belas | Belém | Benguela | Bissau | Bolama | Braga | Brasília | Cacheu |
Cascais | Cazenga | Chibuto | Chokwé | Coimbra | Covilhã | Dili | Gabu | Governo Civil da Região de Oio | Guimarães | Huambo | Ilha de
Moçambique | Inhambane | Kilamba Kiaxi | Lisboa | Luanda | M'Banza Congo | Macau | Mandlazaki | Maputo | Mértola | Nampula | Odivelas |
Oecussi-Ambeno | Oeiras | Olivença | Ponta Delgada | Porto | Porto Alegre | Praia | Quelimane | Ribeira Grande de Santiago | Rio de Janeiro | Sal |
Salvador | Santiago de Compostela | Santo António do Príncipe | São Filipe | São Tomé (Água Grande) | São Vicente (Mindelo) | Sintra | Vila Praia
do Bilene | Xai-Xai | 

Notícias UCCLA - N.º 67
26 de janeiro de 2020

Lisboa, Portugal

Re Habilitar Beira - Apresentação pública na
UCCLA
Por ocasião da visita do presidente do Concelho Autárquico da Beira, Daviz
Simango, a Portugal, a UCCLA, a Embaixada de Moçambique em Portugal e
o Município da Beira irão proceder à apresentação pública da reconstrução e
reabilitação da cidade da Beira, resultado da solidariedade que se
desenvolveu em Portugal, após a destruição provocada pelo ciclone Idai. A
apresentação decorrerá no dia 28 de janeiro, às 18 horas, no auditório da
UCCLA.

Ler mais

Beira, Moçambique

Apoio à cidade da Beira - Encontro com entidades
envolvidas
No âmbito do apoio internacional que a cidade da Beira, em Moçambique,
recebeu de diversas entidades na sequência dos ciclones Idai e Kenneth -
que afetaram a região e provocaram centenas de mortes - decorreram, dia
22 de janeiro, reuniões entre o presidente da cidade da Beira, Daviz
Simango, e os responsáveis do Camões-Instituto da Cooperação e da
Língua, da UCCLA e da Câmara Municipal de Lisboa.

Ler mais

Ilha de Moçambique e Beira, Moçambique

Atividades na área de urbanismo na Ilha de
Moçambique e Beira
Com vista à realização de reuniões e encontros vários, deslocou-se à Ilha de
Moçambique - no âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
Moçambique - e à cidade da Beira, o técnico da UCCLA Carlos Brito, entre
novembro e dezembro de 2019.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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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 organizaram - 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.

Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Prolongamento das
candidaturas até 23 de Fevereiro de 2020
As candidaturas à 5.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos,
Novas Obras em Língua Portuguesa foram prolongadas até ao dia 23 de
fevereiro de 2020. 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

Começou a terceira edição do Curso Livre História
de Angola na UCCLA
Decorreu, dia 14 de janeiro, a primeira aula da terceira edição do Curso Livre
História de Angola, no auditório da UCCLA. O curso é coordenado por
Alberto Oliveira Pinto e organizado pela Mercado de Letras Editores e pela
UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Colóquio “Relações Portugal - China/Macau -
Cultura Ponte de Diálogos” na UCCLA
Decorreu no dia 8 de janeiro, o colóquio “Relações Portugal - China/Macau -
Cultura Ponte de Diálogos” no auditório da UCCLA. Evento organizado pela
UCCLA e com o apoio da Delegação Económica e Comercial de Macau, da
Fundação Oriente e do Observatório da China, pretendeu refletir sobre as
relações entre Portugal e a República Popular da China e a interinfluência
multifacetada a nível cultural.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Documentário “Sombras do Poder” estreia na
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UCCLA
Conflitos de liderança e de poder nas etapas do processo político de São
Tomé e Príncipe estão retratados no documentário “Sombras do Poder” de
Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz, que teve estreia em Portugal e foi
apresentado no auditório da UCCLA, no dia 18 de janeiro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA presente nas Comemorações
Magalhânicas
No dia 9 de janeiro, a UCCLA foi convidada pela Estrutura de Missão
Magalhânica, a participar numa ação simbólica alusiva às Comemorações do
V Centenário da Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães, a
bordo de um navio da MSC Cruzeiros que fez escala em Lisboa, e colabora
com a Estrutura da Missão através de um programa especial (MSC World
Cruise).

Ler mais

UCCLA celebra Dia Internacional da Educação
O Dia Internacional da Educação, proclamado pela Assembleia Geral das
Nações Unidas no passado mês de dezembro, é celebrado dia 24 de janeiro
de 2020. O objetivo é assinalar o papel da educação para a paz e para o
desenvolvimento. A UCCLA comemora este dia sublinhando a importância
das ações transformadoras para uma educação inclusiva, equitativa e de
qualidade para todos.

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. Inscreva-se!

Ler mais
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SABIA QUE....
A UCCLA foi uma das entidades envolvidas na gestão da reconstrução do
Palácio de Lahane e construção da Residência Oficial em Timor-Leste....

Ler mais

Lisboa, Portugal

Moçambique ao som de Malenga na UCCLA
Uma noite de ritmos quentes vai encher o auditório da UCCLA no dia 21 de
fevereiro, às 21h30, ao som do cantor e compositor moçambicano Malenga,
que traz consigo a essência da tradição Makonde.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher lançamento do livro “A
fabulosa galinha de Angola” de Luísa Fresta
Uma fábula que incorpora temas como a exclusão, a poligamia, a
ostentação, o racismo, a extinção das espécies e a ecologia, são os
ingredientes do livro infanto-juvenil “A fabulosa galinha de Angola” que a
escritora Luísa Fresta irá lançar no dia 22 de fevereiro, às 17h30, no
auditório da UCCLA.

Ler mais

Olivença, Espanha

Olivença eleita uma das aldeias mais bonitas de
Espanha
No âmbito da rede "Los Pueblos más Bonitos de España", Olivença foi
considerada um dos pueblos (aldeias) mais bonitos de Espanha. Olivença é
uma das cidades membro da UCCLA, tendo o Secretário-Geral da
organização, Vítor Ramalho, felicitado de imediato o alcaide de Olivença,
Manuel José González Andrade.

Ler mais

Braga, Portugal

Braga avança com criação de Plano para o
Desenvolvimento Sustentável
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O Município de Braga, em Portugal, celebrou um protocolo com a
Universidade do Minho, através do Instituto de Ciência e Inovação para a
Bio-Sustentabilidade (IB-S), com vista ao apoio à criação do Plano
Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do concelho. Com este
protocolo, o município pretende criar uma plataforma agregadora e
integradora do trabalho desenvolvido por toda a comunidade, de forma a
apresentar medidas para fazer face aos desafios globais que já se
manifestam no território.

Ler mais

Salvador, Brasil

Salvador vai ter Plano Diretor de Tecnologia
A cidade de Salvador começa o ano de 2020 com inovação e vai ser a
primeira capital brasileira a contar com um planeamento estruturado,
promovido pela prefeitura, para se transformar numa cidade inteligente
(smart city), que permitirá oferecer serviços municipais mais rápidos e
eficientes à população que utiliza um computador, tablet ou smartphone.

Ler mais

Benguela, Angola

Abertura de novas escolas em Benguela
Vão entrar em funcionamento dezoito novas unidades escolares, no ano
letivo 2020, na província de Benguela, em Angola, que irão receber mais de
40 mil alunos que se encontram fora do sistema de ensino.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Maputo conta com duas novas unidades da
Polícia
Duas unidades da Polícia entraram em funcionamento na cidade de Maputo,
em Moçambique, para o reforço da segurança. Trata-se do Posto Policial da
Mafalala, construído no bairro com o mesmo nome, e a vigésima quarta
esquadra, localizada no bairro do Zimpeto.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil
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Lançamento do prémio de práticas ambientais
nas escolas do Rio de Janeiro
Identificar e reconhecer projetos que se destaquem na área do ambiente,
com vista a estruturar as bases de desenvolvimento de políticas públicas de
educação ambiental, são os objetivos do 1.º Prémio Melhores Práticas
Ambientais em Escolas Municipais que a prefeitura do Rio de Janeiro, no
Brasil, vai lançar.

Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Água Grande inaugura balneário na Praia da Ilha
No quadro de ações com vista a impulsionar o Turismo, a Câmara Distrital de
Água Grande, em São Tomé e Príncipe, inaugurou um balneário público na
zona circundante à Praia da Ilha, [ex-PM] junto ao Museu Nacional.

Ler mais

Macau, China

Serviços de Estatística e Censos de Macau têm
nova página eletrónica
A Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) do governo de
Macau dispõe de uma nova página eletrónica, com um novo aspeto e novas
funcionalidades, com vista a uma melhor utilização. A nova página otimiza a
classificação dos dados estatísticos, facilita a pesquisa de dados, dispõe de
gráficos interativos de apuramento estatístico e adiciona, igualmente, a
função de partilha de dados, permitindo aos utilizadores a transmissão
imediata do conteúdo da página, através de correio eletrónico ou das
plataformas sociais da Internet.

Ler mais

Alexis Tam nomeado Chefe da Delegação
Económica e Comercial de Macau em Lisboa
Alexis Tam foi nomeado, dia 20 de dezembro de 2019, representante da
Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, na mesma data em
que o novo Executivo de Macau, liderado por Ho lat Seng, tomou posse. A
representatividade de Alexis Tam será ao nível de Portugal, em Lisboa, e
junto da União Europeia, em Bruxelas. Alexis Tam sucedeu a O Tin Lin no
cargo.

Ler mais
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Livro “História da África Negra” de Joseph Ki-
Zerbo
Nesta edição destacamos uma das obras de referência do historiador,
investigador e escritor burquino Joseph Ki-Zerbo “História da África Negra”
que aborda a evolução do continente desde a pré-história à época mais
recente da longa caminhada do homem africano.

Ler mais

Angola

Angola lança “SOS-Criança” para denúncia da
violência contra menores
O Governo de Angola lançou a linha telefónica “SOS-Criança”, gratuita,
confidencial e anónima, para denúncias e respostas de casos de violência
contra crianças.

Ler mais

Cabo Verde

Governo aprova novo Estatuto de Carreira
Diplomática e adota medidas para criação de
mais empregos jovens
O Governo de Cabo Verde aprovou o Estatuto da Carreira Diplomática com
vista a melhorar o funcionamento desta carreira, de forma a modernizar,
cada vez mais, a avaliação e o desempenho da administração pública cabo-
verdiana. Por outro lado, irá intensificar a formação profissional dos jovens
cabo-verdianos em áreas específicas, de modo que o país possa aumentar o
número de empregabilidade jovem.

Ler mais

Timor-Leste

Inauguração do Centro de Educação Social
Integrado da Associação dos Deficientes de
Timor-Leste
Foi inaugurado o Centro de Educação Social Integrado da Associação de
Deficientes de Timor-Leste (ADTL), dia 21 de janeiro, com o objetivo de
servir toda a população com mobilidade reduzida.

Ler mais

Guiné-Bissau
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Eleições Presidenciais na Guiné-Bissau
A segunda volta das Eleições Presidenciais na Guiné-Bissau decorreu no dia
29 de dezembro de 2019, com duas candidaturas apresentadas - Domingos
Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló. Ainda se aguarda o apuramento
dos resultados.

Ler mais
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