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COMUNICADO DE IMPRENSA

UPRA vai assinar protocolos de cooperação com três Ordens Profissionais
O Centro de Estudos, Investigação Científica e Pós-Graduação (CEIP) da Universidade
Privada de Angola (UPRA) torna público que amanhã, dia 14 de Dezembro de 2021 (3ª Feira),
às 10h30, no Instituto Sapiens, sito na Rua dos Municípios, Travessa 3L, Bairro do Bungo (perto
do Ministério do Interior), em Luanda, assinará protocolos de cooperação com a Ordem dos
Engenheiros de Angola, com a Ordem dos Arquitectos de Angola e com a Ordem dos
Advogados de Angola.
O objectivo destes importantes Protocolos de Cooperação é estabelecer uma relação jurídica entre
a UPRA e as várias Ordens Profissionais do país, no sentido de promover o desenvolvimento
académico, profissional, científico e tecnológico, através do estabelecimento de uma parceria entre
as instituições, tendo como objectivo a oferta de acções formativas profissionalizantes, bem como,
a troca de experiências e o Apoio Técnico da especialidade.
No dia da assinatura, já no âmbito dos protocolos, será anunciada a abertura do Curso de PósGraduação Profissional em Gestão, Desenvolvimento Local e Sustentabilidade, sob a Direcção
Científica do CEIP, uma pós-graduação a ser ministrada inicialmente em Luanda, por especialistas
de elevado prestígio académico e profissional, oriundos do CEIP, da Ordem dos Engenheiros, da
Ordem dos Advogados, da Ordem dos Arquitectos e de outras reputadas instituições públicas e
privadas.
Estarão presentes no acto de assinatura, os Representantes oficiais da UPRA, da Ordem dos
Engenheiros, da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Arquitectos, da PROGEST, da MOTAENGIL, da Direcção do CEIP e docentes do Ensino Superior.
Luanda, 13 de Dezembro de 2021.
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