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COVID-19 - Medidas dos países/cidades da
UCCLA
Há mais de 196 mil mortos e mais de 2 milhões e 800 mil pessoas infetadas
nos vários países, resultado da COVID-19 (dados de 24 de abril de 2020). A
realidade atual é preocupante. Os governos dos vários países têm adotado
medidas e tomado decisões no sentido de combater a difusão da pandemia.
Perante o confinamento obrigatório, a UCCLA disponibiliza todas as
informações importantes sobre as medidas que os governos dos diversos
países, onde existem cidades/regiões e empresas UCCLA, estão a levar a
cabo, quais os contatos úteis e a legislação aplicada por cada um dos
governos.

Ler mais

UCCLA apresenta iniciativa A Cantar em
Português #FICOEMCASA
Num contexto em que os espetáculos foram adiados, as exposições
proteladas e a cultura, de uma maneira geral, está a passar por uma fase
menos favorável, a UCCLA apresenta “A Cantar em Português
#FICOEMCASA” numa iniciativa que tem como missão trazer música, com
autores dos países de língua portuguesa, num momento em que milhares de
pessoas se encontram em isolamento social, resultado da pandemia da
Covid-19.

Ler mais

UCCLA lança reflexão sobre a Cultura em tempos
de Pandemia
Numa altura em que todos estamos vulneráveis e com esperança de novos e
bons dias, a UCCLA lança o desafio aos escritores de Língua Oficial
Portuguesa para refletirem sobre a “Cultura em tempos de Pandemia”.
Podem nos enviar textos em poesia ou em prosa, até ao dia 25 de maio de
2020, que divulgaremos nas nossas plataformas digitais e em livro. Conheça
os escritores que já aderiram a este projeto.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/covid-19-medidas-dos-paisescidades-da-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-apresenta-iniciativa-cantar-em-portugues-ficoemcasa
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-lanca-reflexao-sobre-cultura-em-tempos-de-pandemia


Ilha de Moçambique, Moçambique

Covid 19 - Apoio à Ilha de Moçambique
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique a
UCCLA, em concertação com o Camões-Instituto da Cooperação e da
Língua, disponibilizou ao Conselho Autárquico da Ilha de Moçambique
alguns meios destinados à prevenção do surto da Covid-19, de que se
destacam baldes com torneiras e bacias para desinfeção de mãos em locais
estratégicos, pulverizadores, equipamentos de proteção individual e produtos
de limpeza.

Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

SABIA QUE...
A UCCLA promoveu um projeto em São Tomé para melhorar as condições
de higiene e limpeza públicas?

Ler mais

Lisboa, Portugal

Sistema "Urbanismo Digital" da Câmara de Lisboa
aumenta produtividade e elimina papel
A Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, vai ter disponível um sistema de
informação denominado "Urbanismo Digital", através do qual todos os
processos urbanísticos serão submetidos, permitindo aumentar a
produtividade da autarquia, a transparência e poupar papel.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Nampula recebe dois sistemas de abastecimento
de água
Dois sistemas de abastecimento de água serão entregues à vila sede de
Mossuril e ao posto administrativo de Nanhupo-rio, província de Nampula,
em Moçambique, no âmbito de programa PRAVIDA.

Ler mais

Porto, Portugal

Câmara do Porto lança Prémios Municipais de
Empreendedorismo Social

https://www.uccla.pt/noticias/covid-19-apoio-ilha-de-mocambique
https://www.uccla.pt/noticias/sabia-que-uccla-promoveu-um-projeto-em-sao-tome-para-melhorar-condicoes-de-higiene-e
https://www.uccla.pt/noticias/sistema-urbanismo-digital-da-camara-de-lisboa-aumenta-produtividade-e-elimina-papel
https://www.uccla.pt/noticias/nampula-recebe-dois-sistemas-de-abastecimento-de-agua


A Câmara Municipal do Porto, em Portugal, acaba de lançar a primeira
edição dos Prémios Municipais de Empreendedorismo Social, no âmbito da
sua atividade de promoção do empreendedorismo e da inovação social,
reforçada pelo programa AIIA - Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa.
Estes prémios procuram reforçar a capacidade de apoio ao
empreendedorismo social na cidade do Porto, distinguir projetos de
empreendedorismo e intraempreendedorismo social e conferir visibilidade às
dinâmicas do ecossistema de empreendedorismo social do Porto.

Ler mais

Luanda, Angola

Definidas estratégias para a revitalização de
distribuição de água em Luanda
Novas estratégicas estão a ser definidas para a revitalização do atual modelo
de distribuição de água, tendo em conta uma maior abrangência de zonas
mais desfavorecidas da província de Luanda, em Angola.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro terá reforço de câmaras de
segurança nas estradas
A prefeitura do Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal estabeleceram
uma parceria no projeto Alerta Brasil, para o uso de câmaras da
administração municipal no combate ao crime organizado. A cidade passa a
fazer parte do Sistema Nacional de Veículos, ampliando a fiscalização da
Guarda Municipal.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

China realiza profunda remodelação no Auditório
Nacional na cidade da Praia
O Auditório Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia, está a sofrer uma
profunda remodelação, realizada pela China, com novas valências para
poder receber projetos de toda a comunidade artística cabo-verdiana.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/camara-do-porto-lanca-premios-municipais-de-empreendedorismo-social
https://www.uccla.pt/noticias/definidas-estrategias-para-revitalizacao-de-distribuicao-de-agua-em-luanda
https://www.uccla.pt/noticias/rio-de-janeiro-tera-reforco-de-camaras-de-seguranca-nas-estradas
https://www.uccla.pt/noticias/china-realiza-profunda-remodelacao-no-auditorio-nacional-na-cidade-da-praia


Livro “O terrorista elegante e outras histórias” de
Mia Couto e José Eduardo Agualusa
O nosso destaque nesta edição vai para o livro escrito pelos escritores Mia
Couto e José Eduardo Agualusa, pela primeira vez, e cujo resultado é “O
terrorista elegante e outras histórias”, uma obra composta por três novelas
baseadas em peças de teatro escritas em conjunto pelos dois autores.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Governo de São Tomé e Príncipe vai requalificar
principal mercado do país
O Governo de São Tomé e Príncipe vai elaborar um projeto para a
requalificação e conservação arquitetónica do principal mercado do País, o
emblemático e histórico “Municipal” da capital de São Tomé, encerrado no
âmbito de prevenção da Covid-19.

Ler mais

Angola

Presidente angolano João Lourenço faz
remodelação no executivo
O Presidente de Angola, João Lourenço, fez, no início de abril, uma
remodelação profunda no executivo. Conheça a lista dos novos membros do
executivo, que encolheu de 28 para 21 ministérios.

Ler mais

 
ADP | AFRICONSULT | AULP | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC | BPI | CÂMARA DE VEREADORES DE SALVADOR | CARRIS | CENTRO DE
ESTUDOS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CGD | COFACO AÇORES | CRBA | CUNHA VAZ & ASSOCIADOS | DIORAMA | EMEP | EUROBIC | GALP |
GRUPO ENTREPOSTO | IIM | INATEL | LUSA | MONTEPIO GERAL | OBSERVATÓRIO DA CHINA | ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS DE
PORTUGAL | PARQUES DO EDT | RÖDL & PARTNER | SONANGOL | SRS ADVOGADOS | TAAG | TAP | VISABEIRA GLOBAL |
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