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Lisboa, Portugal 

Inauguração da “Moçambi-Cá - Exposição de artistas 

plásticos de Moçambique” na  

Na data em que se assinala o Dia dos Heróis Moçambicanos, 3 de fevereiro, a 

UCCLA inaugura “Moçambi-Cá - Exposição de artistas plásticos de Moçambique”, 

às 18 horas. A exposição conta com a parceria da Embaixada de Moçambique em 

Portugal e da Câmara Municipal de Lisboa.  

Ler mais...  

 

Díli, Timor-Leste 

Projeto coordenado pela UCCLA em Díli incentiva o 

ensino da língua portuguesa a colaboradores municipais  

Oitenta funcionários da Autoridade Municipal de Díli iniciaram, em outubro de 

2022, um curso de capacitação em língua portuguesa no Centro de Formação 

Municipal, criado ao abrigo do projeto “Reforço da governação urbana, inclusão 

social e promoção do empreendedorismo em Díli, Timor-Leste”, numa colaboração 

entre a UCCLA e as cidades de Díli e Lisboa, com o financiamento da União 

Europeia.  

Ler mais...  

 

Coimbra, Portugal 

Reuniões importantes em Coimbra  

O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e o técnico João Laplaine Guimarães, 

deslocaram-se à cidade de Coimbra, dia 5 de janeiro, para se reunirem com diversos 

responsáveis, com o objetivo de aprofundamento das relações entre a UCCLA e as 

entidades envolvidas e organizarem iniciativas conjuntas no futuro.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-da-mocambi-ca-exposicao-de-artistas-plasticos-de-mocambique-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-coordenado-pela-uccla-em-dili-incentiva-o-ensino-da-lingua-portuguesa-colaboradores
https://www.uccla.pt/noticias/reunioes-importantes-em-coimbra


 

 

Amílcar Cabral - A homenagem devida e a realizar pela 

UCCLA em 2023 e 2024  

No dia 20 de janeiro de 1973 foi assassinado em Conacri, capital da República da 

Guiné, Amílcar Cabral, líder do PAIGC - Partido Africano para a Independência da 

Guiné e Cabo Verde. Dado o facto de no ano em curso, 2023, ocorrer o 

cinquentenário do assassinato e para o ano o centenário do nascimento, a UCCLA 

tem em preparação um vasto programa de homenagem a Amílcar Cabral que 

assinalará a sua multifacetada personalidade, nos domínios profissional, cultural e 

político, a partir do segundo semestre do ano em curso.  

Ler mais...  

 

 

Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLISBOA - 

Candidaturas decorrerem até 10 de fevereiro  

As candidaturas para a oitava edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-

CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa estão a decorrer 

até ao dia 10 de fevereiro. O Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa 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 

escritores que nunca tenham publicado uma obra literária.  

Ler mais...  

 

Ilha de Moçambique, Moçambique 

Solução Participada para Plásticos Marítimos inicia 

programa de formação  

O projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos, implementado pela 

UCCLA/URB-África, iniciou na Ilha de Moçambique, no dia 25 de janeiro, o 

programa de formação em gestão de negócios - no espaço das Organizações da 

Sociedade Civil e Comunidades com rendimento aumentado, através do 

envolvimento ativo na gestão dos resíduos plásticos e introdução de iniciativas 

económicas piloto de base comunitária.  

Ler mais...  

 

 

Encontro Metamarfose com cidades membro da 

UCCLA  

Vai decorrer, no dia 16 de fevereiro, um encontro online de planeamento da rede 

Metamarfose, com cidades membro da UCCLA. A Metamarfose é uma plataforma 

de diálogo, partilha e intercâmbio de conhecimentos e práticas para a valorização e 

proteção do Oceano.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/amilcar-cabral-homenagem-devida-e-realizar-pela-uccla-em-2023-e-2024
https://www.uccla.pt/noticias/premio-de-revelacao-literaria-uccla-cmlisboa-candidaturas-prolongadas-ate-fevereiro-de-2023
https://www.uccla.pt/noticias/solucao-participada-para-plasticos-maritimos-inicia-programa-de-formacao
https://www.uccla.pt/noticias/encontro-metamarfose-com-cidades-membro-da-uccla


 

 

URB-África adere ao Código de Conduta da 

Plataforma Portuguesa das ONGD  

O Código de Conduta da Plataforma Portuguesa das ONGD é um processo 

participativo traduzido em documento orientador, para a adoção e validação de boas 

práticas de atuação e gestão pelas associadas da Plataforma, coerente com os 

princípios e práticas que vão conduzir à promoção de um mundo mais justo, inclusivo 

e sustentável. A adesão da URB-África - Associação para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Urbano, ONGD da UCCLA, envolve um processo participativo e 

educativo de mudança iniciado em janeiro de 2023, entre diversas ONGD.  

Ler mais...  

 

 

Alexis Tam aposenta-se ao fim de 33 anos de serviço  

Alexis Tam, que representou a RAEM (Região Administrativa Especial de Macau) 

na presidência da Comissão Executiva da UCCLA nos dois últimos mandatos, 

aposentou-se ao fim de 33 anos de serviço, com efeitos s partir de 20 de dezembro 

de 2022.  

Ler mais...  

 

Cascais, Portugal 

Oficinas de Educação no Agrupamento de Escolas de 

Santo António  

Decorreram em janeiro as oficinas A BALEIA, de Benji Davies, e O Sr. Tigre torna-

se selvagem, de Peter Brown, em 6 salas do pré-escolar do Agrupamento de Escolas 

de Santo António, na Parede, Cascais, Portugal. A ação decorre no âmbito dos 

Círculos de Estudos e das Oficinas de Formação creditados pelo Conselho Científico 

e Pedagógico de Formação Contínua de Professores em Educação para a Cidadania 

Global, desenvolvidos pela UCCLA em parceria com a Câmara Municipal de 

Cascais.  

Ler mais...  

 

 

Livro “As minhas causas” de Vitor Ramalho  

Um testemunho pessoal e com abordagens ao mundo lusófono, particularmente de 

factos ocorridos em Angola e Moçambique, e também da luta anticolonial em geral, 

é o que nos dá a conhecer Vitor Ramalho no seu mais recente livro “As minhas 

causas”. Um livro que aborda também a política interna de Portugal e, nesta, de 

afirmação do país no mundo.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/urb-africa-adere-ao-codigo-de-conduta-da-plataforma-portuguesa-das-ongd
https://www.uccla.pt/noticias/alexis-tam-aposenta-se-ao-fim-de-33-anos-de-servico
https://www.uccla.pt/noticias/oficinas-de-educacao-no-agrupamento-de-escolas-de-santo-antonio
https://www.uccla.pt/noticias/livro-minhas-causas-de-vitor-ramalho


 

 

Moçambique ocupa terceira posição mundial no World 

Cleanup Day 2022  

Moçambique ocupa a terceira posição mundial em número de participantes no World 

Ceanup Day e a segunda posição mundial no ranking de países de topo, em 2022, ao 

nível da participação por percentagem de população. A UCCLA colaborou no âmbito 

do projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos nas ações organizadas pela 

APETUR, que lidera na Ilha de Moçambique a implementação do World Cleanup 

Day.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 

Música ao vivo na UCCLA com Dáda Di Bia e Cesa 

Branca  

O auditório da UCCLA vai receber, no dia 10 de fevereiro, música ao vivo com Dáda 

Di Bia, batuque, e Cesa Branca, funaná, a partir das 20 horas.  

Ler mais...  

 

 

6.ª edição do Curso Livre História de Angola na 

UCCLA  

A sexta edição do Curso Livre História de Angola vai começar no dia 31 de janeiro, 

às 18 horas. Com a coordenação do Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, o curso 

tem por objetivo transmitir um conhecimento amplo e cronologicamente estruturado 

acerca do que significou, dos tempos pré-históricos aos nossos dias, a realidade 

geográfica, política e cultural que é Angola.  

Ler mais...  

 

 

“As nossas leituras”  

Há 4 anos a UCCLA e João Nuno Azambuja, o primeiro vencedor do Prémio 

Literário UCCLA, lançamos esta iniciativa na qual os escritores, artistas, 

personalidades da cultura, leitores, livreiros, bibliotecas, amigos da arte, poderão ler 

excertos de livros que marcaram as suas vidas. Uma partilha do amor pelas páginas 

transmissoras de cultura, de saber e de paixão. Participe e envie-nos o seu vídeo!  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/mocambique-ocupa-terceira-posicao-mundial-no-world-cleanup-day-2022
https://www.uccla.pt/noticias/musica-ao-vivo-na-uccla-com-dada-di-bia-e-cesa-branca
https://www.uccla.pt/noticias/6a-edicao-do-curso-livre-historia-de-angola-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/nossas-leituras


 

Lisboa, Portugal 

UCCLA acolheu a apresentação do livro “Memórias 

em Tempo de Amnésia” de Álvaro Vasconcelos  

Um testemunho pessoal da viagem e da vivência em África foi o que nos trouxe o 

escritor Álvaro Vasconcelos, na sua obra “Memórias em Tempo de Amnésia - Uma 

campa em África” (volume 1), apresentada no dia 10 de janeiro, no auditório da 

UCCLA. Um livro que quer preservar a memória, contra a política do esquecimento 

e o revisionismo histórico sobre o crime contra a humanidade que foi o colonialismo.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 

Lançamento do livro “Casa Materna” de Luísa Fresta 

na UCCLA  

O auditório da UCCLA vai acolher, no dia 27 de janeiro, às 18 horas, o lançamento 

do livro de poesia “Casa Materna” da escritora portuguesa e angolana Luísa Fresta.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 

Lançamento do livro “O Último Dia do Império e 

Outras Narrativas” de Carlos Duarte na UCCLA  

Uma narrativa histórica dos tempos vividos em Angola e Moçambique é o que nos 

revela Carlos Manuel da Silva Duarte na sua mais recente obra “O Último Dia do 

Império e Outras Narrativas” que será lançada no auditório da UCCLA, no dia 23 de 

fevereiro.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 

UCCLA vai acolher lançamento do livro “Crónica de 

África” de Manuel S. Fonseca  

Uma viagem em três partes - infância, adolescência e independência - por Luanda e 

por Angola, as aventuras, as histórias e os sonhos espelhados num livro pessoal, mas 

ao mesmo tempo num livro que interessa a quem viveu em Angola e a quem gostaria 

de ter vivido, é o que nos traz Manuel S. Fonseca na sua “Crónica de África” que 

será lançado na UCCLA, no dia 27 de fevereiro, às 18 horas.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-acolheu-apresentacao-do-livro-memorias-em-tempo-de-amnesia-de-alvaro-vasconcelos
https://www.uccla.pt/noticias/lancamento-do-livro-casa-materna-de-luisa-fresta-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/lancamento-do-livro-o-ultimo-dia-do-imperio-e-outras-narrativas-de-carlos-duarte-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/lancamento-do-livro-cronica-de-africa-de-manuel-s-fonseca-na-uccla


 

Belém, Brasil 

Belém organizou Jornada de Gratidão aos Povos 

Negros  

A prefeitura de Belém, no Brasil, promoveu, de 28 a 30 de novembro passado, a 2ª 

Jornada de Gratidão aos Povos Negros com o apoio de entidades da sociedade civil. 

Belém homenageou a Guiné-Bissau, assim como foram estabelecidos tratados de 

irmandade com as cidades cabo-verdianas do Tarrafal e São Domingos.  

Ler mais...  

 

Braga, Portugal 

BragaHabit apoiou mais de 1.500 famílias em 2022  

Em 2022, o programa da Câmara Municipal de Braga - BragaHabit - apoiou 1.517 

famílias nos quatro regimes de apoio que estão previstos no Regulamento de Apoio 

à Habitação do Município de Braga: arrendamento apoiado, subarrendamento, 

Regime Direto de Apoio ao Arrendamento (RADA) e residências partilhadas. Este 

número representa um aumento de 22% no número de apoios habitacionais em vigor 

face ao ano transato.  

Ler mais...  

 

Mértola, Portugal 

Mértola distinguida com a bandeira "Autarquia + 

Familiarmente Responsável"  

O Município de Mértola, em Portugal, foi distinguido, pelo 12.º ano consecutivo, 

com a bandeira de "Autarquia + Familiarmente Responsável", organizada pelo 

Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis.  

Ler mais...  

 

Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe 

Ilha do Príncipe eleita destino turístico de 2023  

A ilha do Príncipe foi distinguida pelo jornal francês, Le Monde com um dos 20 

destinos turísticos para o ano 2023. A ilha reserva mundial da biosfera da Unesco 

está na oitava posição da lista e foi distinguida sobretudo pela preservação da 

natureza e do ecoturismo.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/belem-organizou-jornada-de-gratidao-aos-povos-negros
https://www.uccla.pt/noticias/bragahabit-apoiou-mais-de-1500-familias-em-2022
https://www.uccla.pt/noticias/mertola-distinguida-com-bandeira-autarquia-familiarmente-responsavel
https://www.uccla.pt/noticias/ilha-do-principe-eleita-destino-turistico-de-2023


 

Cascais, Portugal 

Instituições de Cascais recebem donativos  

Mais de 30 instituições do concelho de Cascais, 34 no total, provenientes das quatro 

freguesias, receberam, roupas e outros bens para distribuírem por pessoas em 

situação de vulnerabilidade.  

Ler mais...  

 

Belém, Brasil 

Belém vai acolher a Conferência das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas em 2025  

O Governo brasileiro escolheu a cidade amazónica de Belém, capital do estado do 

Pará, para acolher a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

(COP30), em 2025.  

Ler mais...  

 

Praia, Cabo Verde 

Projeto Praia Empreende  

A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, tem vindo a criar um conjunto de 

iniciativas que visam empoderar a classe juvenil e facilitar a criação do autoemprego, 

através do projeto Praia Empreende - Fomento de Empreendedorismo no Município 

da Praia.  

Ler mais...  

 

Icolo e Bengo, Angola 

Icolo e Bengo promove desporto na comunidade  

A Administração Municipal do Icolo e Bengo, província de Luanda, Angola, 

ofereceu equipamento desportivo e promoveu uma partida de futebol, com o objetivo 

de impulsionar a prática do futebol nas comunidades.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/instituicoes-de-cascais-recebem-donativos
https://www.uccla.pt/noticias/belem-vai-acolher-conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-alteracoes-climaticas-em-2025
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-praia-empreende
https://www.uccla.pt/noticias/icolo-e-bengo-promove-desporto-na-comunidade


 

Almada, Portugal 

À descoberta de Almada natural  

Ao longo do ano, a Câmara Municipal de Almada, em Portugal, vai dinamizar 

percursos pedestres e visitas guiadas regulares e gratuitas, com o objetivo de dar a 

conhecer o património ambiental do concelho.  

Ler mais...  

 

Angra do Heroísmo, Portugal 

Angra do Heroísmo apresenta programa AMA Angra 

para 2023  

O Município de Angra do Heroísmo, em Portugal, disponibiliza em 2023, o 

programa AMA Angra - Apoio à Parentalidade, permitindo de forma totalmente 

gratuita, apoiar as famílias do concelho, desde a fase da gravidez ao pós-parto.  

Ler mais...  

 

Quelimane, Moçambique 

Quelimane ganha novos equipamentos de saneamento  

A Empresa Municipal de Saneamento do Conselho Autárquico de Quelimane, em 

Moçambique, conta com um novo equipamento para os serviços de saneamento 

municipal. O equipamento foi financiado pelo Banco Mundial na sequência da 

implementação do projeto de Saneamento Urbano e materializado através da Direção 

Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento e da Administração de 

Infraestruturas de Água e Saneamento.  

Ler mais...  

 

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde 

Protocolo de requalificação de Cidade Velha orçado em 

34 mil contos  

O governo de Cabo Verde e a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago 

assinaram, dia 19 de janeiro, um Contrato Programa em aproximadamente 34 mil 

contos, para concluir a requalificação da orla marítima e a requalificação urbana da 

Cidade Velha.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/descoberta-de-almada-natural
https://www.uccla.pt/noticias/angra-do-heroismo-apresenta-programa-ama-angra-para-2023
https://www.uccla.pt/noticias/quelimane-ganha-novos-equipamentos-de-saneamento
https://www.uccla.pt/noticias/protocolo-de-requalificacao-de-cidade-velha-orcado-em-34-mil-contos


 

AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa,  

Novo programa de mobilidade AULP  

O ProCultura+ é o novo programa de mobilidade AULP - Associação das 

Universidades de Língua Portuguesa que reúne estudantes e professores, com o 

objetivo de promover a capacitação artística e construção de pensamento crítico de 

estudantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste 

(PALOP-TL), através da concretização de 94 mobilidades.  

Ler mais...  

 

Timor-Leste 

Timor-Leste tem primeiro órgão de comunicação social 

em português  

Timor-Leste tem a funcionar, desde 20 de janeiro, um novo órgão de comunicação 

social timorense online, o Diligente, o primeiro do país com produção exclusiva em 

português, uma das duas línguas oficiais do país.  

Ler mais...  

 

Guiné-Bissau e Espanha 

Guiné-Bissau e Espanha assinam memorando de 

entendimento  

A República da Guiné-Bissau e o Reino de Espanha assinaram, dia 12 de janeiro, um 

memorando de entendimento para incremento da cooperação nos domínios do 

ensino, cultura e desporto.  

Ler mais...  

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