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Lisboa, Portugal

Visita do General Higino Carneiro
O General Higino Carneiro, presidente da Comissão Administrativa da cidade
de Luanda e presidente da mesa da Assembleia Geral da UCCLA, foi
recebido pelo Secretário-Geral, Vítor Ramalho, dia 5 de abril, para
apresentação de cumprimentos e para se inteirar dos projetos em curso pela
instituição.
Ler mais

Luanda, Angola

UCCLA realiza reunião anual em Luanda
Por decisão dos responsáveis da cidade de Luanda, esta vai acolher, no dia
19 de abril, a Assembleia Geral da UCCLA, no Salão Nobre do Governo
Provincial de Luanda, presidido pelo General Higino Carneiro, presidente da
mesa da Assembleia Geral da UCCLA e tendo como vice-presidente o
Governador da Região Autónoma do Príncipe, José Cassandra.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita da Secretária de Estado da Ciência
Tecnologia e Ensino Superior à UCCLA
A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de
Portugal, Maria Fernanda Rollo, visitou a UCCLA, dia 12 de abril, tendo sido
recebida pelo Secretário-Geral da instituição, Vítor Ramalho.
Ler mais

Viana, Angola

Fórum Económico sobre “Cidades Sustentáveis”

em Viana
Terá lugar no dia 20 de abril, no Centro de Congressos de Viana, Angola, um
Fórum Económico subordinado ao tema “Cidades Sustentáveis”, numa
parceria entre a UCCLA, Associação Empresarial de Luanda e com o apoio
da Comissão Administrativa da cidade de Luanda.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebe Centro de Reabilitação de
Paralisia Cerebral da Fundação Calouste
Gulbenk
No âmbito da rede educativa SUL, a UCCLA recebeu, dia 3 de abril, a visita
do Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral da Fundação Calouste
Gulbenkian. A visita à exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01”,
realizada no contexto da rede educativa SUL, sugeriu-nos a construção de
um texto coletivo, inspirados pelo jogo surrealista Cadavre Exquis (cadáver
esquisito).
Ler mais
Lisboa, Portugal

Conferência sobre “Financiamento por
multilaterais de projetos na América Latina”
A Casa da América Latina e a Câmara de Comércio Portugal - Atlântico Sul
organizaram, no dia 5 de abril, a conferência subordinada ao tema
“Financiamento por multilaterais de projetos na América Latina”. O
Secretário-Geral da UCCLA esteve presente na sessão de abertura. O
principal objetivo da conferência era encontrar caminhos para apoiar as
empresas portuguesas, permitindo a difusão de informação no campo do
financiamento.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no Fórum da
Cooperação para o Desenvolvimento
A UCCLA participou, dia 11 de abril, no X Fórum da Cooperação para o
Desenvolvimento que contou com a presença da Secretária de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e de entidades
parceiras da Cooperação portuguesa - associações, confederações,
entidades públicas e privadas, ensino superior, sindicados e organizações
não-governamentais.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”

A exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01” é uma iniciativa da
UCCLA e do Colectivo Multimédia Perve, que conta com o apoio
institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo.
São 63 importantes autores, oriundos de África, Península Ibérica e
continente americano. Venha nos visitar até ao dia 30 de abril, nas
instalações da UCCLA.
Ler mais
Praia, Cabo Verde

Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico
Local em Cabo Verde
A cidade da Praia, em Cabo Verde, vai acolher a 4.ª edição do Fórum
Mundial de Desenvolvimento Económico Local, de 17 a 20 de outubro de
2017. Trata-se de um evento que tem como propósito promover o diálogo
global sobre o Desenvolvimento Económico Local (DEL), através da partilha
de experiências, reforço de alianças entre as partes envolvidas, promoção
da cooperação a nível nacional e estimulo das políticas de DEL para a
implementação das metas de desenvolvimento sustentável a nível local.
Ler mais
Belém, Brasil

Prefeitura doa terreno para instituto que acolhe
crianças com câncer
A prefeitura de Belém, no Brasil, doou um terreno para ampliação da Casa
Ronald McDonald que acolhe crianças em tratamento contra o câncer, do
Hospital Oncológico Pediátrico Otávio Lobo. Atualmente, a capacidade total
da casa já foi atingida e outros pacientes esperam na fila para conseguir
acolhimento. O terreno, com cerca de 370 metros, vai possibilitar a mais
crianças a possibilidade de tratamento no espaço.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Construção de habitações em Maputo
Os municípios de Maputo, em Moçambique, e Ankara, na Turquia,
celebraram um acordo de cooperação que prevê a construção de cinco mil
casas no Bairro do Zimpeto, na cidade moçambicana, até 2022. Um acordo
para a realização do projeto foi subscrito entre as partes e o início das obras
está previsto para setembro, com entrega das primeiras chaves um ano
depois.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Autarquia aposta no empoderamento das famílias

A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde,
pretende criar um programa de empoderamento das famílias com o objetivo
de gerar rendimento no seio familiar. A autarquia irá trabalhar com as
famílias e tentar ajudar a explorar as potencialidades, numa ótica de que
elas mesmas possam resolver os seus problemas e gerar rendimento.
Ler mais

Cascais, Portugal

Eleita a terceira Marca Municipal Portuguesa
A cidade de Cascais, em Portugal, foi distinguida como a 3.ª marca municipal
portuguesa e receberá o Prémio Bloom Consulting Portugal City Brand
Ranking©. Em apenas 4 anos Cascais registou uma evolução
impressionante na sua marca, que a catapultou da 10.ª para a 3.ª
classificação nacional no Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking©.
Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Prefeitura cria Gabinete de Gestão Integrada
Municipal
A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, criou o Gabinete de Gestão
Integrada Municipal com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na
cidade. No Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) colaboram
cerca de 80 profissionais de 16 órgãos municipais e 17 estaduais, federais e
ONGs para definir e pôr em prática ações que visam reduzir os índices de
criminalidade.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Retomada a ligação marítima entre Bissau e as
ilhas de Bijagós
Vai ser retomada a ligação marítima entre Bissau (Membro Efetivo da
UCCLA), na Guiné-Bissau, e as ilhas de Bijagós com o objetivo de
desenvolver turisticamente a região insular. A Guiné-Bissau vai receber dois
navios, um de passageiros com a capacidade de transportar 400 pessoas e
outro de transporte de materiais de construção, viaturas e outras cargas.
Ler mais

Odivelas, Portugal

Câmara vai criar plano para reduzir o ruído

A Câmara de Odivelas, em Portugal, vai criar um plano de ação municipal
para reduzir os níveis de ruído no concelho, estando previstas ações de
sensibilização e ajustes nas estruturas viárias. O novo plano de ruído do
concelho, que se encontra em fase de consulta pública, contempla medidas
que visam reduzir ainda mais os níveis de ruído, proporcionando à
população uma melhoria na qualidade de vida.
Ler mais
Macau, China

Macau apresenta candidatura a “Cidade de
Gastronomia” da Unesco
O governo de Macau apresentou uma candidatura à Rede de Cidades
Criativas da UNESCO na categoria de Gastronomia, sendo essa designação
um dos principais objetivos para o turismo de Macau este ano. A
gastronomia macaense é considerada um tipo de cozinha de fusão de
inspiração chinesa e portuguesa, e com influências das antigas colónias
portuguesa em África, na América do Sul e na Índia, e de países do
Sudoeste da Ásia, como a Tailândia, o Japão e a Malásia.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Homenagem a Ruy Mingas
A UCCLA reconhecida pelo contributo que Ruy Mingas tem dado aos países
de língua oficial portuguesa, aproveita a oportunidade para divulgar a
homenagem que terá lugar no dia 18 de abril, na Sociedade de Geografia de
Lisboa, a partir das 16 horas.
Ler mais

Angola

Combate à malária em Angola ganha mais um
aliado de peso
A luta contra a malária conseguiu mais um aliado, um tipo de camisola
impregnada com inseticida, cujo produto continua ativo até à centésima
lavagem da peça de roupa. Dois hospitais da província de Luanda, em
Angola, receberam camisolas impregnadas com inseticida como forma de
combate à malária que assola Angola.
Ler mais

Moçambique

Novo estatuto dos funcionários públicos
moçambicanos
O Parlamento moçambicano aprovou o novo Estatuo dos Funcionários
Públicos com o objetivo de consolidar as relações laborais entre o
empregado e o empregador.
Ler mais

Timor-Leste

Gestão do Arquivo Nacional timorense
O Governo de Timor-Leste vai ser apoiado pela Universidade de Coimbra,
em Portugal, na gestão do seu Arquivo Nacional com o objetivo de formar
quadros e estabelecer procedimentos para conservação e utilização de
documentos. Nos termos do protocolo assinado, a parceria entre a
Universidade e o Governo de Timor-Leste visa estabelecer a cooperação,
científica e cultural entre as duas instituições, em todos os campos de
comum interesse, com vista à gestão de arquivos estatais e à formação de
quadros da Administração Pública de Timor-Leste.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Requalificação do porto de São Tomé
O porto da cidade de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, vai sofrer obras
de requalificação e ampliação da área de armazenamento de contentores
com o objetivo de facilitar as operações no porto. A obra é financiada pela
União Europeia em mais de 1 milhão e 100 mil euros.
Ler mais

Guiné-Bissau

Governo guineense e empresa chinesa assinam
acordo para construção de novo aeroporto
O Governo da Guiné-Bissau rubricou um memorando de entendimento com
uma empresa chinesa para a construção de um novo aeroporto internacional
e outras infraestruturas. O pacote de obras previstas inclui ainda redes de
estradas, pontes e casas sociais em Bissau.
Ler mais

Legislação sobre o uso da Língua Portuguesa

(PALOP)
Levantamento da legislação publicada em cada país africano de língua oficial
portuguesa sobre o uso da língua portuguesa, publicado pelo Observatório
da Língua Portuguesa. Conheça a legislação de Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Ler mais
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