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Acessibilidade para Tod@s no projeto UCCLA
Acessível
Um projeto inovador, que permita o acesso a tod@s, independentemente das
suas capacidades ou condições físicas, foi apresentado no dia 23 de janeiro.
O projeto UCCLA Acessível, apoiado pelo Turismo de Portugal, consistiu na
intervenção no espaço, na comunicação, no website, no atendimento, assim
como na criação de um conjunto de equipamentos que permitem o acesso a
todas as pessoas.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Encontro com o Ministro da Cultura de Cabo
Verde
Uma maior participação e envolvimento das câmaras municipais na
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi o objetivo
principal da reunião entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de
Cabo Verde, Abraão Vicente, com os presidentes e representantes das
principais câmaras da região de Lisboa, que teve lugar nas instalações da
UCCLA, no dia 9 de janeiro.
Ler mais
Lisboa, Portugal

“De Olivença vê-se o mar” na UCCLA
Por ocasião da apresentação da proposta do município de Olivença para se
tornar associado da UCCLA, vai ter lugar no dia 19 de fevereiro, às 10 horas,
na sede da organização, um importante evento de intercâmbio empresarial
“De Olivença vê-se o mar”. A proximidade das relações existentes, a todos
os níveis, e as referências históricas de Portugal, que a cidade de Olivença
ostenta em muitos dos seus monumentos, ruas e instituições públicas e
privadas, são elementos que, com a adesão do município à UCCLA,
reforçarão ainda mais a proximidade, incentivando os fluxos turísticos e
criando condições para o intercâmbio de Olivença com os países de língua
oficial portuguesa.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Fórum de Economistas das Cidades de Língua
Portuguesa
A Ordem dos Economistas, a delegação Centro e Alentejo desta, e a UCCLA
estão a coorganizar o 1.º Fórum de Economistas das Cidades de Língua
Portuguesa para o dia 25 de maio (Dia de África), que será aberto pelo
Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, também ele economista, e
encerrado pelo Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa. Dada a relevância do tema serão convidados a intervirem
personalidades de reconhecido mérito, que exerceram ou exercem funções
em organizações internacionais como a ONU, FMI, Banco Mundial, BAD,
entre outros, para além de bastonários da Ordem dos Economistas.
Ler mais
Biombo, Guiné-Bissau

Projeto Biombo, Agir! - Agir em parceria para o
desenvolvimento da Região de Biombo
Decorreu, de 14 a 24 de janeiro, uma missão de monitorização ao projeto
Biombo, Agir! - "monitoria ROM" - promovida pela Delegação da União
Europeia na Guiné-Bissau e levada a efeito por um consultor externo. O
projeto pretende contribuir para a coesão social, melhoria das condições de
vida e promoção da boa governação na Região do Biombo.
Ler mais
Maputo, Moçambique

Conselho Municipal de Maputo e UCCLA
promovem programa de intercâmbio com jovens
escritores
Os jovens moçambicanos Mapendo Beoline e Ginélio Tchavana participam,
de 5 a 8 de fevereiro, num programa de intercâmbio cultural e educativo, na
cidade de Lisboa, como resultado de terem sido premiados no III Concurso
Literário Juvenil - promovido pelo Conselho Municipal de Maputo em parceria
com a UCCLA - da Feira do Livro de Maputo de 2018. No dia 5 de fevereiro
foram recebidos pelo Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Arranque do Curso Livre História de Angola na
UCCLA
Decorreu, dia 29 de janeiro, a primeira aula da segunda edição do Curso
Livre História de Angola, no auditório da UCCLA, coordenado por Alberto
Oliveira Pinto e organizado pela Mercado de Letras Editores e pela UCCLA.
Esta edição do curso irá decorrer até julho de 2019, ao longo de 26 sessões,
que terão lugar às terças-feiras de cada semana, às 18 horas.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Bispo da Província do Uige
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, recebeu, no dia 7 de janeiro,
o bispo da diocese do Uíge, Dom Emílio Sumbelelo, e o presidente da
Fundação Prosperar, Carlos Sangueve, com vista à troca de pontos de vista
sobre a situação da Universidade Católica, que irá abrir brevemente no Uige.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com antigo Embaixador de Angola
Numa visita de cortesia, o Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho,
recebeu, no dia 8 de janeiro, o antigo Embaixador de Angola em Portugal,
Assunção dos Anjos.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Educação de qualidade discutida em encontro
com futuro presidente do Município da Ilha de
Moçambique
A UCCLA reuniu, no dia 17 de dezembro, com o futuro presidente do
Conselho Municipal da Ilha de Moçambique, Gulamo Mamudo, com o
objetivo de debater a intervenção da UCCLA no âmbito do Cluster da
Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique na vertente da Educação,
em especial a visão para o sector, principais desafios e resultados
alcançados.
Ler mais
Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Projeto Quero Ler inicia a sua atividade em Cabo
Verde
Decorreu, de 7 a 11 de janeiro, a Oficina Organização e Metodologias de
Gestão Biblioteca, com a participação de 25 professores, educadores de
infância, coordenação pedagógica, técnicos bibliotecários e municipais,
representantes da comunidade e animadores, na Biblioteca Municipal Pedro
Silva da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde.
Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa - Candidaturas até

ao dia 24 de Fevereiro de 2019
As candidaturas à 4.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos,
Novas Obras em Língua Portuguesa foram prolongadas até ao dia 24 de
fevereiro de 2019. O prémio tem como objetivo estimular a produção de
obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela e conto) e
da poesia, em língua portuguesa, por novos talentos escritores. A
participação
deverá
ser
feita
para
o
endereço
premiouccla.quartaedicao@gmail.com.
Ler mais
Ilha de Moçambique, Moçambique

Reunião com nova direção de Educação da Ilha
de Moçambique
Fazer um balanço da área da educação e da formação na Ilha de
Moçambique foi o objetivo da reunião, que decorreu no dia 14 de dezembro,
entre a técnica Alda Moreira, da UCCLA, com o novo diretor do Serviço
Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do Distrito da Ilha de
Moçambique, M'pokassye Patric M'pokassye, e com o chefe da Repartição
do Ensino Básico, Luís Jorge Mussociua.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Música concebida para o Projeto FumuKaba
No âmbito do projeto FumuKaba – “Projeto de desenvolvimento de energias
domésticas sustentáveis na cidade de Bissau”, foi concebida pelo guineense
Binhan Quimor a música "FUMUKABA".
Ler mais

Lisboa, Portugal

Livro "Simão Balalão" de Olinda Beja foi
apresentado na UCCLA
Uma história infantil, de sonhos e de procuras, de um menino que vive numa
ilha - o “Simão Balalão” - da autoria da escritora sãotomense Olinda Beja, foi
lançado na UCCLA, no dia 26 de janeiro, num ambiente acolhedor, onde não
faltou música e dança.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

UCCLA na promoção da ação educativa e cultural

das bibliotecas públicas e escolares de Cabo
Verde
No âmbito do Projeto QUERO LER - projeto da Câmara Municipal de Ribeira
Grande de Santiago, com a parceria da UCCLA e o cofinanciamento da
Cooperação Portuguesa - foi desenvolvida, com a participação dos técnicos
municipais de educação, cultura e bibliotecas, a Oficina de Formação
“Metodologias de Gestão e Organização de Bibliotecas”, de 7 a 17 de
janeiro.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na cerimónia de abertura
do Ano da CPLP para a Juventude
Realizou-se, no dia 30 de janeiro, na Sala do Senado da Assembleia da
República Portuguesa, a cerimónia de abertura do “Ano da CPLP para a
Juventude”. A UCCLA esteve presente, a convite da CPLP, pela
coordenadora da Área Social, Princesa Peixoto, em representação do
Secretário-Geral, Vítor Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Empreendedorismo Migrante em Portugal
Com vista a celebrar os 10 anos do PEI - Projeto de Promoção do
Empreendedorismo Imigrante, decorreu, no dia 31 de janeiro, a sessão de
apresentação sobre Empreendedorismo Migrante em Portugal, no Auditório
da UCCLA e da Casa da América Latina, que incluiu a entrega de
certificados de participação nas Ações de Capacitação decorridas em 2018.
Ler mais

Coimbra, Portugal

UCCLA estará presente na conferência
internacional Worlds of Cultural Heritage
Vai ter lugar nos dias 7 e 8 de fevereiro, a conferência internacional “Worlds
of Cultural Heritage(s): History and Politics”, no Departamento de Arquitetura,
Colégio das Artes, Universidade de Coimbra, Portugal. A UCCLA estará
representada pelo técnico João Laplaine Guimarães.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Centenário da criação do Liceu Salvador Correia

assinalado na UCCLA
Terá lugar no dia 23 de fevereiro, a Sessão Comemorativa do Centenário da
Criação do Liceu Salvador Correia 1919 - 2019, a partir das 15 horas, no
auditório da UCCLA, numa iniciativa da AAALSC-P (Associação dos Antigos
Alunos do Liceu Salvador Correia - Portugal).
Ler mais

Lisboa, Portugal

Palestra do Centro de Comunicação dos Oceanos
No âmbito do ciclo de Palestras do Centro de Comunicação dos Oceanos,
vai decorrer no dia 14 de fevereiro, às 18 horas, a palestra subordinada ao
tema "Tecnologia, investigação e a ameaça CO2 nos Oceanos", nas
instalações da UCCLA e Casa da América Latina. Esta iniciativa contará com
intervenções de personalidades ligadas à ciência e à biodiversidade.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisbon Talks debate “Agenda 2030: É realista?”
na UCCLA
O debate “Agenda 2030: É realista?” sobre os objetivos do desenvolvimento
sustentável, irá decorrer no auditório da UCCLA, no dia 11 de fevereiro,
pelas 17h30, numa iniciativa organizada pelo Clube de Lisboa, Instituto
Camões e UCCLA.
Ler mais

Faleceu Carlos Veiga Pereira
A UCCLA lamenta, profundamente, a morte do jornalista Carlos Veiga
Pereira, ocorrida no dia 29 de dezembro. Foi, também, um ativista da Casa
dos Estudantes do Império e dirigente desta instituição, amigo pessoal de
muitos líderes africanos de língua oficial portuguesa, quando todos
estudavam em Portugal, tendo sido mesmo o proponente da filiação de
Agostinho Neto na Casa.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Água Grande promove ação de limpeza
Com vista a resgatar o melhor lado da cidade, como a área do turismo e
lazer e o fortalecimento do comércio e de serviços, decorreu uma campanha
de limpeza e recolha de lixos nas periferias do mercado nacional e nas
artérias da Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe.
Ler mais

Braga e Guimarães, Portugal

Braga e Guimarães avançam com Programa
Intermunicipal
Os municípios de Braga e de Guimarães, em Portugal, obtiveram ‘luz verde’
para avançarem com o Programa Intermunicipal de Salvaguarda da
Paisagem dos Sacro Montes - cuja aprovação e abertura de procedimento foi
já publicado em Diário da República de 14 de dezembro.
Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Construção de novas moradias no Rio de Janeiro
Mais de cinco mil pessoas serão beneficiadas no âmbito da construção de
1.440 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na
Mangueira (Zona Norte) e em Cosmos (Zona Oeste), que a prefeitura do Rio
de Janeiro, no Brasil, e a Caixa Económica Federal contratualizaram, no
início do mês de janeiro.
Ler mais

Macau, China

Macau vai premiar empresas e projetos das
indústrias culturais
O Governo de Macau vai atribuir prémios de excelência a projetos e a
empresas na área das indústrias culturais, no valor de 500 mil patacas.
Ler mais

Macau e Rio de Janeiro, China e Brasil

Macau e Rio de Janeiro assinam acordo de
cooperação
O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e a
prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, assinaram um acordo de cooperação
destinado a apoiar e aprofundar o relacionamento entre as duas cidades.
Ler mais

Livro “A água e a águia” de Mia Couto
Nesta edição destacamos a última obra do escritor moçambicano Mia Couto,
o conto infantil "A água e a águia", de escrita poética, com ilustração da
artista canadiana Danuta Wojciechowska.
Ler mais

Angola

Governo de Angola lança portal oficial de serviços
Promover a construção de uma sociedade digital, que permita o
desenvolvimento social e económico do país, foi o propósito do lançamento
do portal eletrónico de serviços do governo de Angola que poderá ser
acedido através do endereço https://www.sepe.gov.ao/.
Ler mais

Cabo Verde

Cidadãos da União Europeia isentos de visto para
Cabo Verde em 2019
O ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde anunciou que, a
partir do próximo ano, os cidadãos da União Europeia estarão isentos de
vistos de curta duração para entrar em Cabo Verde.
Ler mais

Timor-Leste

União Europeia e Timor-Leste assinam acordo

para combater malnutrição
A União Europeia e Timor-Leste assinaram, no dia 17 de dezembro, dois
acordos de financiamento com um valor total de 20,45 milhões de dólares
(18 milhões de euros) destinados, em particular, a combater a malnutrição no
país e as condições de vida de 500 mil mulheres em idade reprodutiva, 28
mil mulheres grávidas e 120 mil crianças menores de cinco anos.
Ler mais

Guiné-Bissau

Marcação de eleições legislativas na GuinéBissau
O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, definiu o dia 10 de março de
2019 como a data oficial para a realização das eleições legislativas no país.
Ler mais
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