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 |
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COVID-19 - Medidas dos países/cidades da
UCCLA
Os efeitos da Covid-19 têm gerado uma crise económica sem precedentes
num curto espaço de tempo. Perante um cenário de incertezas e de
alterações económicas, os impactos a longo prazo vão depender de quão
rapidamente o novo coronavírus vai ser vencido. Até ao dia de hoje (27 de
julho de 2020) estão contabilizadas mais de 654 mil mortes e mais de 16
milhões de infetados. Os governos, ao longo de meses, vão implementando
medidas e criando estratégias para reduzir os números, provocados pela
pandemia. A UCCLA, atenta às suas cidades e empresas, atualiza,
semanalmente, as medidas dos governos dos países/cidades e empresas
associadas.
Ler mais

Projeto Fumukaba distinguido com o prémio
nacional do Energy Globe Award
O Projeto Fumukaba - “Projeto de desenvolvimento de energias domésticas
sustentáveis na cidade de Bissau” - coordenado pela UCCLA e financiado
pela União Europeia e cofinanciado pela Fundação GALP, foi distinguido
com o prémio nacional do Energy Globe Award.
Ler mais

Fórum de Economistas das Cidades de Língua
Portuguesa
O 1.º Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa teve lugar
em Lisboa, dia 25 de maio - Dia de África -, tendo participado nele
personalidades de referência do mundo da Economia de todos os países de
língua oficial portuguesa. Dada a impossibilidade desta iniciativa se realizar,
em resultado da pandemia da Covid-19, a Comissão Organizadora do 1.º
Fórum entendeu fazer breves comunicações, em vídeo, destinadas a
esclarecer as atividades futuras e a razão de ser da criação de uma
Associação de Economistas de Língua Portuguesa.

Ler mais

Já há vencedor da 5.ª edição do Prémio Literário
UCCLA
Na data em que a UCCLA assinalou 35 anos de existência - 28 de junho -,
orgulha-se de anunciar que o livro “O Heterónimo de Pedra”, de Henrique
Reinaldo Castanheira, é o grande vencedor da 5.ª edição do Prémio Literário
UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa.
Ler mais

UCCLA lançou 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 lançou o desafio aos escritores de Língua Oficial
Portuguesa para refletirem sobre a “Cultura em tempos de Pandemia”. A
apresentação de textos decorreu até ao dia 25 de junho de 2020 e contámos
com a adesão de 66 autores. Conheça todos os que aderiram a este nosso
desafio, assim como aos seus textos..
Ler mais

UCCLA apresentou a 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. Ouça todos os cantores que aceitaram colaborar nesta nossa
iniciativa.
Ler mais

Mercado da Língua Portuguesa 2020
Homenagear a língua portuguesa e a união das várias culturas pelo mundo,
divulgar o artesanato, a dança, a literatura, a música e os sabores de todos
os continentes, foi o objetivo principal do Mercado da Língua Portuguesa.
Porque estamos confinados – reflexo da pandemia da Covid-19 – e porque
não queremos deixar de homenagear a língua portuguesa e de apoiar quem
se associou à UCCLA, nesta segunda edição fizemos um Mercado da Língua
Portuguesa versão online. Conheça os participantes desta edição.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Alexis Tam
O chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, Alexis
Tam, recebeu, dia 3 de julho, o Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
com vista à troca de opiniões sobre a reunião da Comissão Executiva da
UCCLA e da Assembleia Geral da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu o Centro de Ciência Viva de
Estremoz
A UCCLA recebeu no dia 9 de julho, a coordenadora do Pólo de Estremoz da
Universidade de Évora, Isabel Leal Machado, e o diretor Executivo do Centro
Ciência Viva de Estremoz, Rui Soares Dias, com vista a uma parceria de
comunicação e educação entre as duas entidades.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro "Conjugação de Mapas" de
Regina Correia
Numa encruzilhada de mapas, com geografias distintas, onde o lugar é o
espaço de pertença num rumorejar de viagens, a autora Regina Correia
apresenta-nos o livro de poesia “Conjugação de Mapas” no próximo dia 31
de julho, a partir das 17h30, no auditório da UCCLA.
Ler mais

Maputo, Moçambique

SABIA QUE....
…. a UCCLA desenhou um projeto com o objetivo de reduzir o número de
novas infeções e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
portadores do vírus VIH/Sida, em Maputo?
Ler mais

“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. Ouça os excertos dos livros escolhidos pelos autores.
Ler mais

Ler Olhos nos Olhos
Neste período extraordinário de distanciamento, que se vive um pouco por
todo o mundo, cresce a necessidade de providenciar conteúdos online para a
população. Assim, a Câmara Municipal de Oeiras, com produção executiva
da The Book Company, lançou, dia 1 de julho, a iniciativa Ler Olhos nos
Olhos, que conta com a parceria da UCCLA.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Brincar Património
Um novo projeto da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, em
parceria com a UCCLA - Brincar Património - para a educação e valorização
patrimonial, de forma lúdica. Envolve a criação de jogos do património
cultural e ambiental local a disponibilizar às escolas e aos visitantes, pelo
município.
Ler mais

Cascais e Praia, Cabo Verde e Portugal

Envio de máscaras cirúrgicas para a cidade da
Praia
No âmbito do apoio que a UCCLA tem vindo a dar às suas cidades, a
Câmara Municipal de Cascais disponibilizou-nos 10 mil máscaras cirúrgicas
que serão oferecidas à cidade da Praia, em Cabo Verde.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Município de Maputo lança concurso literário de

conto e poesia
No âmbito do Projeto Ler e Feira do Livro de Maputo, o Conselho Municipal
de Maputo, vereação da Cultura e Turismo, em parceria com a UCCLA,
lançou o concurso literário de conto e poesia. Promovido anualmente, este
concurso tem como objetivo desenvolver o gosto pela escrita e pela leitura, a
expressão e criação literária, o diálogo cultural e a cidadania com a
participação das escolas e dos jovens estudantes de Maputo.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no lançamento do livro
“O Euro e o Futuro”
Decorreu no dia 9 de julho, no Grémio Literário em Lisboa, a apresentação
do livro “O Euro e o Futuro” do investigador António Rebelo de Sousa, da
delegação Regional do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas. O
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente na iniciativa.
Ler mais

Oeiras, Portugal

Câmara Municipal de Oeiras cria prémio de
poesia da língua portuguesa
A Câmara Municipal de Oeiras, em Portugal, criou o “Prémio de Poesia
Oeiras” destinado a todos residentes nos países da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa (CPLP). Com 20.000 euros na modalidade de
consagração e 5.000 euros na modalidade de revelação, este é o prémio
com maior valor pecuniário para a Poesia em Língua Portuguesa.
Ler mais

Luanda, Angola

Inauguração da maior unidade de cuidados
pediátricos de Angola
O Presidente de Angola, João Lourenço, inaugurou uma nova ala do Serviço
de Urgência, internamento de curta duração, consulta externa e Hospital de
Dia da Pediatria de Luanda - uma extensão do Hospital Pediátrico David
Bernardino, composto por quatro edifícios, com uma capacidade de 135
camas, das quais 47 de cuidados intensivos e 19 de neonatologia.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Inauguração de pontes sobre o Rio Água Grande
Enquadrada nas comemorações do 45.º aniversário de independência
nacional de São Tomé e Príncipe, no dia 12 de julho, procedeu-se à
inauguração da obra de reabilitação de três pontes do rio Água-Grande.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Feira do Livro de Lisboa começa a 27 de agosto
A 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se de 27 de agosto a
13 de setembro, anunciou a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros,
assegurando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos
participantes e visitantes.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Cirurgias vão deixar de ser cobradas no hospital
guineense Simão Mendes
O ministro da Saúde da Guiné-Bissau, António Deuna, anunciou que as
cirurgias vão deixar de ser cobradas no hospital nacional Simão Mendes,
salientando que as pessoas não podem morrer por não terem dinheiro.
Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

Novas instalações dos serviços sociais da
Câmara de São Vicente
Os serviços sociais da Câmara Municipal de São Vicente, em Cabo Verde,
passam a funcionar num novo edifício. O espaço fica situado na antiga
Escola da Ribeira Bote que foi totalmente requalificada, assim como o
espaço envolvente, num investimento de cerca de 10 mil contos.
Ler mais

Beira, Moçambique

Casa da Cultura e dos Bicos serão reabilitadas
Dois edifícios emblemáticos da cidade da Beira, em Moçambique, vão
beneficiar de reabilitação no âmbito do plano quinquenal do Governo. Tratase da histórica Casa de Cultura de Sofala e da magnífica Casa dos Bicos.
Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro inaugura Centro Provisório de
Acolhimento dedicado à população LGBT+
A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em conjunto com a
Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS-Rio), inaugurou dia
28 de junho, mais um Centro Provisório de Acolhimento (CPA) para pessoas
em situação de rua, totalmente dedicado à população LGBT+.
Ler mais

Macau, China

Serviços de Turismo de Macau alargam oferta de
roteiros subsidiados
Arrancou a segunda fase do programa “Vamos! Macau!”, com a inclusão de
10 novos roteiros turísticos, a somar aos 15 já existentes. Passeios de
helicóptero e visitas aos locais listados como Património Mundial da
UNESCO figuram no conjunto de propostas para alavancar o turismo,
fortemente afetado pela pandemia.
Ler mais

Oecusse-Ambeno, Timor-Leste

Governo timorense nomeia secretários regionais
para o enclave de Oecusse-Ambeno
O Conselho de Ministros timorense aprovou a nomeação de sete novos
secretários regionais e dois secretários adjuntos para a Autoridade da
Região Administração Especial de Oecusse-Ambeno.
Ler mais

Livro “Crónica de Uma Travessia” de Luís

Cardoso
Nesta edição destacamos o romance autobiográfico “Crónica de Uma
Travessia”, de Luís Cardoso. É um retrato do autor e de todos os timorenses
que atravessaram um tempo difícil, desde os tempos do encantamento até
aos dias da ira.
Ler mais

AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa,

AULP alarga prazo de candidaturas ao Prémio
Fernão Mendes Pinto 2020
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP - Membro
Apoiante da UCCLA) anunciou o prolongamento do prazo das candidaturas
ao Prémio Fernão Mendes Pinto 2020, até 15 de setembro de 2020.
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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