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Notícias UCCLA - N.º 8

Porto, Portugal

Assembleia Geral da UCCLA

Decorreu no dia 31 de maio, nos Paços do Concelho da cidade do Porto, a
 reunião da XXXII Assembleia Geral da UCCLA, presidida pelo General
 Higino Carneiro, presidente da Comissão Administrativa de Luanda e
 Governador Provincial de Luanda.

Ler mais

Porto, Portugal

Debate sobre “Perspetivas Económicas dos
 Países da CPLP"

Num debate claro, objetivo e aberto ao público, a UCCLA promoveu, no dia
 31 de maio, no Coliseu do Porto, um encontro subordinado ao tema
 “Perspetivas Económicas dos Países da CPLP”, que reuniu especialistas
 das diferentes áreas em análise para responderem à situação da
 diversificação da economia e ao problema do fim do ciclo do petróleo.

Ler mais

Porto, Portugal

Inauguração da exposição sobre a Casa dos
 Estudantes do Império

No âmbito da Assembleia Geral da UCCLA, foi inaugurada, dia 31 de maio, a
 exposição "Casa dos Estudantes do Império, 1944-1965. Farol da
 Liberdade", no átrio dos Paços do Concelho do Porto. A inauguração contou
 com a presença de diversas personalidades como o presidente da Câmara
 Municipal do Porto, Rui Moreira, o presidente da Assembleia Geral da
 UCCLA e presidente da Comissão Administrativa de Luanda, General Higino
 Carneiro, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e
 o Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, assim como de todos os
 membros que compõem a organização.

Ler mais

Portugal

http://www.uccla.pt/noticias/assembleia-geral-da-uccla-na-cidade-do-porto-0
http://www.uccla.pt/noticias/debate-sobre-perspetivas-economicas-dos-paises-da-cplp
http://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-da-exposicao-sobre-casa-dos-estudantes-do-imperio-na-cidade-do-porto


Porto e Mértola aderem à UCCLA

A UCCLA conta, desde o dia 31 de maio, com mais duas cidades membro, a
 cidade do Porto e a Vila de Mértola. As propostas de adesão foram
 aprovadas, por unanimidade, em reunião da Assembleia Geral da UCCLA,
 ocorrida na cidade do Porto.

Ler mais

Porto, Portugal

UCCLA no aniversário do Jornal de Notícias

Por ocasião do 128.º aniversário do Jornal de Notícias, decorreu, dia 2 de
 junho, a "Grande Conferência Jornal de Notícias", que levou a debate o
 tema “Descentralização - Pedra Angular da Reforma do Estado", no
 Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, e que contou com a presença de
 responsáveis da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate “A Língua como Bandeira Económica” na
 UCCLA

A Casa de Moçambique promoveu, no dia 27 de maio, um debate sobre o
 tema “A Língua como Bandeira Económica”, na sede da UCCLA. Este tema
 é o primeiro de um ciclo de debates, que se irão prolongar por 2017, onde
 serão abordados temas como a justiça económica, direitos humanos, o
 papel da emigração no contexto económico linguístico, saúde e educação.

Ler mais

Santiago de Compostela, Espanha

UCCLA visita Santiago de Compostela

Face à intenção manifestada por Santiago de Compostela, capital da Galiza,
 em integrar a UCCLA na qualidade de membro observador, deslocou-se, no
 dia 23 de maio, a convite da municipalidade, o assessor da UCCLA José
 Bastos.

Ler mais

Moçambique

Exposição sobre a Casa dos Estudantes do

http://www.uccla.pt/noticias/porto-e-mertola-aderem-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-no-aniversario-do-jornal-de-noticias
http://www.uccla.pt/noticias/debate-lingua-como-bandeira-economica-na-uccla-0
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-visita-santiago-de-compostela


 Império na cidade da Beira

Terá lugar no dia 9 de junho, pelas 18 horas, a inauguração da exposição
 "Casa dos Estudantes do Império, 1944-1965. Farol da Liberdade", no
 Centro Cultural Português - Polo da Beira e Casa do Artista, em
 Moçambique. A exposição poderá ser visitada até ao dia 30 de Junho. A
 entrada é livre.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Mulher africana na pintura de Chica Sales

Cor, sensibilidade, mulher, vida, sentidos e histórias retratam a pintura da
 artista moçambicana Chica Sales, cuja mostra “Odisséias em África” foi
 inaugurada no dia 25 de maio - Dia de África -, na UCCLA e poderá ser
 visitada até ao dia 24 de junho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento da obra vencedora do Prémio
 Literário UCCLA

Terá lugar no dia 13 de junho, pelas 18 horas, no auditório da APEL, na Feira
 do Livro de Lisboa (Parque Eduardo VII), o lançamento da obra vencedora
 da primeira edição do "Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa" intitulada “Era uma vez um Homem” de João
 Nuno Azambuja, com a presença do próprio.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Homenagem a Agostinho Neto

No âmbito das Comemorações dos 40 Anos da Independência de Angola,
 promovidas pela Casa Cultura Angolana Welwitschia, terá lugar no dia 7 de
 junho, uma homenagem ao primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto,
 e que conta com apoio da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

http://www.uccla.pt/noticias/exposicao-sobre-casa-dos-estudantes-do-imperio-na-cidade-da-beira
http://www.uccla.pt/noticias/mulher-africana-na-pintura-de-chica-sales
http://www.uccla.pt/noticias/lancamento-da-obra-vencedora-do-premio-literario-uccla
http://www.uccla.pt/noticias/homenagem-agostinho-neto


UCCLA no aniversário do Espaço a Brincar

As técnicas de ação social da UCCLA Princesa Peixoto e Alda Moreira
 estiveram presentes na comemoração do 9.º aniversário do “Espaço a
 Brincar”, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, no
 dia 1 de junho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do novo livro de Jorge Querido

A Associação Caboverdeana de Lisboa e a Acácia-Editora vão lançar, dia 9
 de junho, às 18h30, o novo livro de Jorge Querido “Os Tempos de um
 Tempo que Passou”, na sede da Associação, em Lisboa. A apresentação
 estará a cargo de José Luís Hopffer Almada e Filinto Elísio Correia e Silva.

Ler mais

Huambo, Angola

Cidadãos envolvidos na limpeza da cidade

A sociedade civil do Huambo, empenhada em resolver o aglomerado de lixo
 existente nas artérias da cidade, pôs mãos à obra e, em conjunto, têm
 participado em ações de limpeza e recolha do lixo - a ação que tem
 contribuído para uma redução considerável.

Ler mais

Bafatá e Gabú, Guiné-Bissau

Plano de abastecimento de água e saneamento

As regiões de Gabú e Bafatá (Membros Associados da UCCLA), no leste da
 Guiné-Bissau, já dispõem de uma política de abastecimento de água,
 saneamento e higiene, revelou o Diretor dos Recursos Hídricos da Província
 leste.

Ler mais

Benguela, Angola

http://www.uccla.pt/noticias/uccla-no-aniversario-do-espaco-brincar
http://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-do-novo-livro-de-jorge-querido
http://www.uccla.pt/noticias/cidadaos-envolvidos-na-limpeza-no-huambo
http://www.uccla.pt/noticias/plano-de-abastecimento-de-agua-e-saneamento-em-bafata-e-gabu


Vai beneficiar de novas salas de aulas

Vão ser construídas novas salas de aulas em Benguela, Angola. O programa
 de construção prevê seis escolas com igual número de salas de aulas, duas
 outras com 12 salas e uma com 20 salas, situadas em cada um dos
 municípios que integram a província.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Maior acesso a água potável

O Governo de Nampula vai construir novos sistemas de abastecimento de
 água potável em vários distritos da província, de forma a aumentar o acesso
 a este recurso. O projeto contempla a reabilitação e ampliação de outros
 sistemas que farão com que a água potável chegue a mais de 446.400
 pessoas.

Ler mais

Portugal

Feira do Livro de Lisboa

Decorre de 26 de maio a 13 de junho, a 86.ª edição da Feira do Livro, no
 Parque Eduardo VII, em Lisboa. São mais de duas semanas a celebrar a
 literatura, numa festa que é feita de livros, escritores e leitores, mas também
 de animação, encenações, exposições e muito mais.

Ler mais

Loures, Portugal

Município distinguido por boas-práticas

A Câmara Municipal de Loures foi distinguida pela Agência para a
 Modernização Administrativa, pela implementação de projetos e ações de
 simplificação e modernização administrativa.

Ler mais

Cabo Verde

Define novas prioridades de desenvolvimento
 económico

http://www.uccla.pt/noticias/benguela-vai-beneficiar-de-novas-salas-de-aulas
http://www.uccla.pt/noticias/maior-acesso-agua-potavel-em-nampula
http://www.uccla.pt/noticias/feira-do-livro-de-lisboa-0
http://www.uccla.pt/noticias/municipio-de-loures-distinguido-por-boas-praticas


A agricultura, as pescas, o turismo, a energia, a indústria, a economia digital,
 os serviços e os transportes são apontados pelo novo executivo cabo-
verdiano como os setores económicos prioritários para o país. O Ministro da
 Economia e Emprego, José Gonçalves, aponta reformas na regulação e
 terrenos de investimento “sobretudo, dado ao turismo, o terreno é um fator
 que tem sido um constrangimento bastante grande e que precisa de ser
 reformado e regulado adequadamente”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação da Associação de Professores e
 Formadores Lusófonos

A Associação de Professores e Formadores Lusófonos (APROFFLUSO) vai
 fazer a sua apresentação pública no dia 7 junho, às 14h30, na sede da
 CPLP. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que tem como
 objetivo estabelecer uma rede de colaboração pedagógica, técnico-
científica, cultural e solidária entre a comunidade educativa e formativa dos
 países da CPLP. A UCCLA participará na sessão “O Papel do Ensino e da
 Formação no Desenvolvimento dos Países da CPLP", que decorrerá pelas
 15h30.

Ler mais

Macau, China

Inauguração do novo Centro Pediátrico

Foi inaugurado, em Macau, o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, que
 tem como objetivo tratar crianças com necessidades educativas especiais e
 que sofrem de doenças como o autismo, epilepsia ou deficiências
 cognitivas. O novo centro infantil deverá reduzir uma lista de espera que
 atualmente é de 14 meses para apenas um mês.

Ler mais

Salvador, Brasil

Brasil lança primeiro teste do vírus Zika

A Secretaria de Saúde da Bahia apresentou, em Salvador, o primeiro teste
 sorológico rápido para deteção do vírus Zika, que dá o resultado em 20
 minutos. O Brasil, o país mais afetado pela atual epidemia de Zika, já
 registou mais milhão e meio de casos e mais de 1.400 bebés nasceram com
 microcefalia ou outras alterações do sistema nervoso potencialmente
 associados ao vírus.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

http://www.uccla.pt/noticias/cabo-verde-define-novas-prioridades-de-desenvolvimento-economico
http://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-da-associacao-de-professores-e-formadores-lusofonos
http://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-do-novo-centro-pediatrico-em-macau
http://www.uccla.pt/noticias/brasil-lanca-primeiro-teste-do-virus-zika


Capital da educação da CPLP

Teve lugar em Díli, nos dias 24 e 25 de maio, a iniciativa “Capital da
 Educação, Formação e Ciência da CPLP”, em que ministros e técnicos
 especializados estiveram reunidos para pôr em ação o plano estratégico
 para o setor educativo.

Ler mais

Cabo Verde

Eleições Autárquicas

O Governo de Cabo-Verde anunciou a realização de Eleições Autárquicas. A
 data marcada é o dia 4 de setembro e irá abranger os 22 municípios do
 arquipélago.

Ler mais

Guiné-Bissau

Novo elenco governamental

O novo governo da Guiné-Bissau foi empossado, dia 2 de junho, pelo chefe
 de estado, José Mário Vaz, e é composto por 19 ministros e 12 secretários
 de estado, entre as quais estão 5 mulheres.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Fórum dos Exportadores da CPLP

A capital de São Tomé vai acolher o próximo Fórum dos Exportadores dos
 Países de Língua Portuguesa (CPLP), em setembro. Este encontro tem
 como objetivo criar investimentos, não só nos grandes projetos, mas ajudar
 as pequenas e médias empresas na valorização do país.

Ler mais
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http://www.uccla.pt/noticias/eleicoes-autarquicas-em-cabo-verde
http://www.uccla.pt/noticias/novo-elenco-governamental-na-guine-bissau
http://www.uccla.pt/noticias/forum-dos-exportadores-da-cplp-em-sao-tome-e-principe
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