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COVID-19 - Medidas dos países/cidades da
UCCLA
A pandemia da Covid-19 espalhou-se por todo o mundo. Já estão
contabilizados mais de 338 mortos e mais de 5 milhões e 200 mil infetados
(números do dia 22 de maio de 2020). Os números, infelizmente, não param
de crescer. Os governos dos múltiplos países vão-se adaptando consoante
as suas realidades, implementando medidas para mitigar um vírus bem
presente nos dias de hoje. A UCCLA, perante o panorama atual, tem vindo,
semanalmente, a disponibilizar as medidas referentes aos países onde a
UCCLA tem cidades, regiões e empresas associadas. Desde o início temos
procurado manter todos os nossos leitores informados e voltaremos a este
espaço daqui a uma semana, com mais medidas e mais números.

Ler mais

Iniciativa “Cultura em tempos de Pandemia” -
Entrevista ao Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, concedeu uma entrevista à
RDP África, que foi transmitida no dia 28 de abril de 2020, sobre a iniciativa
que a UCCLA está a levar a cabo de desafiar os escritores de língua oficial
portuguesa para refletirem sobre a “Cultura em tempos de Pandemia”.

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. Temos novos cantores e novas músicas. Ouça todos os cantores
que aceitaram colaborar nesta nossa iniciativa.

https://www.uccla.pt/noticias/covid-19-medidas-dos-paisescidades-da-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/iniciativa-da-uccla-cultura-em-tempos-de-pandemia-entrevista-ao-secretario-geral-da-uccla


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 junho de
2020, que divulgaremos nas nossas plataformas digitais e em livro. Conheça
os autores, e os seus textos, que já aderiram a este projeto.

Ler mais

Dia de África - Texto do Secretário-Geral da
UCCLA
O dia 25 de maio é considerado o Dia de África porque foi neste dia, em
1963, que se criou a Organização de Unidade Africana (OUA), em Addis
Abeba, na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente
africano. Em 2002 a OUA foi substituída pela União Africana (UA) mas a
celebração da data manteve-se. Leia aqui o texto do Secretário-Geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, sobre o Dia de África.

Ler mais

Conferência “O Futuro da Lusofonia” com a
participação da UCCLA
Na data em que se assinalou, pela primeira vez, o Dia Mundial da Língua
Portuguesa - dia 5 de maio de 2020 - a Universidade de Coimbra organizou
uma conversa sobre “O Futuro da Lusofonia” com a participação, online, do
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e que contou com a intervenção
de Amilcar Falcão, Reitor da Universidade de Coimbra, e de João Nuno
Calvão da Silva, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra.

Ler mais

Lançamento da iniciativa “As nossas leituras”
Escritores, artistas, personalidades da cultura, leitores, livreiros, bibliotecas,
amigos da arte, irão ler excertos de livros que marcaram as suas vidas. Uma
partilha do amor pelas páginas transmissoras de cultura, de saber, de
paixão. Uma parceria da UCCLA com João Nuno Azambuja, o primeiro
vencedor do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em
Língua Portuguesa. As publicações são diárias.

Ler mais

UCCLA associou-se às Comemorações do Dia
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Mundial da Língua Portuguesa
Pela primeira vez comemorou-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa - dia 5
de maio de 2020. A Câmara Municipal de Lisboa, na qualidade de promotora
do Festival Lisboa Cinco L, a organização do festival e a sua Direção
Artística, decidiram associar-se às comemorações do Dia da Língua
Portuguesa com um evento que decorreu em streaming. O evento contou
com o apoio institucional da UCCLA, que transmitiu em direto as
comemorações, em simultâneo com a Câmara Municipal de Lisboa, Agenda
Cultural de Lisboa e Bibliotecas Municipais de Lisboa.

Ler mais

Luanda, Angola

SABIA QUE...
.... a UCCLA interveio num projeto no setor da água potável nos bairros mais
carenciados de Luanda, alcançando mais de 3 milhões de habitantes com
baixo rendimento?

Ler mais

Macau, China

Consulta pública do Plano Director de Macau
avança em Setembro
A consulta pública sobre o Plano Director de Macau vai avançar em
setembro. Este plano estabelece o ordenamento físico, condições de uso e
aproveitamento dos solos do território.

Ler mais

Luanda, Angola

Luanda inaugurou Centro Electrónico de
Segurança Pública
O Centro Electrónico de Segurança Pública (CESP) da Polícia Nacional,
unidade dependente do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional
(CPL), para auxiliar às forças policiais no policiamento na cidade capital, foi
inaugurado dia 6 de maio.

Ler mais

Maputo, Moçambique

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-associou-se-comemoracoes-do-dia-mundial-da-lingua-portuguesa
https://www.uccla.pt/noticias/sabia-que-uccla-interveio-num-projeto-no-setor-da-agua-potavel-nos-bairros-mais-carenciados
https://www.uccla.pt/noticias/consulta-publica-do-plano-director-de-macau-avanca-em-setembro
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Maputo assinala Dia Internacional da
Biodiversidade
No âmbito da celebração do Dia Internacional da Biodiversidade, que se
assinala em todo mundo a 22 de maio, o presidente do Conselho Municipal
de Maputo, Eneas Comiche, plantou árvores de sombra e pintou um mural
para sensibilizar e consciencializar os cidadãos sobre a necessidade de
preservação das espécies em vias de extinção.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Câmara de Lisboa lança aplicação Lisboa.24
A App Lisboa.24 é a nova aplicação móvel, criada pela Câmara Municipal de
Lisboa, em Portugal, com o objetivo de informar o cidadão sobre o que de
mais importante acontece na cidade e notificá-lo sobre as situações que
podem afetar o seu dia a dia.

Ler mais

Porto Alegre, Brasil

Porto Alegre selecionada num projeto do Google
para planeamento climático
As cidades de Porto Alegre (Membro Associado da UCCLA) e Curitiba foram
as duas capitais brasileiras selecionadas para participar no projeto-piloto de
planeamento climático, gerido pelo Google.org e implementado pelo Iclei
América do Sul no Brasil.

Ler mais

Livro “Histórias do fim da rua” de Mário Zambujal
Nesta edição, a UCCLA recomenda a leitura do livro “Histórias do fim da rua”,
um romance de Mário Zambujal. Numa altura em tempos de crise e de
mudanças, este livro retrata a alteração de vidas, de ruturas, de destruição,
de esperanças.

Ler mais

Candidaturas abertas para as Bolsas António

https://www.uccla.pt/noticias/maputo-assinala-dia-internacional-da-biodiversidade
https://www.uccla.pt/noticias/camara-de-lisboa-lanca-aplicacao-lisboa24
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https://www.uccla.pt/noticias/livro-historias-do-fim-da-rua-de-mario-zambujal


Coutinho
As Bolsas António Coutinho oferecem a estudantes ou académicos africanos
e a estudantes afrodescendentes residentes em Portugal, uma bolsa que
lhes permite fazer investigação em Portugal durante 9-10 meses. As áreas
de investigação elegíveis incluem as ciências da vida, ciências da saúde e
ciências exatas.

Ler mais

Cabo Verde

Luxemburgo apoia projetos contra a pobreza em
Cabo Verde
O Luxemburgo vai financiar com 2,8 milhões de euros o Fundo de
Descentralização, para projetos de associações e câmaras municipais na
luta contra a pobreza, a executar nos próximos dois anos.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Assinatura do protocolo “São Tomé e Príncipe
100% Biológico”
Foi assinado um protocolo de parceria público-privado - “São Tomé e
Príncipe 100% Biológico” -, pelo representante do Mercado Orgânico para
Desenvolvimento-OM4D, Carlos Tavares, diretor da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Hermenegildo dos Santos, e diretor do Centro de
Investigação Agronómica, Xavier Mendes, que visa a garantia de segurança
alimentar e nutricional do País.

Ler mais

Timor-Leste

Governo timorense e ONU assinam novo quadro
de cooperação até 2025
O Governo de Timor-Leste e as Nações Unidas assinaram um novo quadro
de cooperação, entre 2021 e 2025, que incide no desenvolvimento
sustentável e no apoio à agenda de prosperidade e desenvolvimento do país.

Ler mais

Guiné-Bissau

https://www.uccla.pt/noticias/candidaturas-abertas-para-bolsas-antonio-coutinho
https://www.uccla.pt/noticias/luxemburgo-apoia-projetos-contra-pobreza-em-cabo-verde
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https://www.uccla.pt/noticias/governo-timorense-e-onu-assinam-novo-quadro-de-cooperacao-ate-2025


Fernando Gomes é o novo Procurador-geral da
República da Guiné-Bissau
O jurista e ex-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos,
Fernando Gomes foi nomeado o novo Procurador-geral da República (PGR),
através de Decreto Presidencial.

Ler mais
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