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Universidade Católica de Angola – De 21 a 27 de Outubro de 2019 

 

Foi realizada uma reunião no dia 27/09/2019, do Prof. Fábio Ramazzini Bechara com o Professor 

Benja Satula para assinatura de termo de cooperação internacional entre a UPM e a Universidade 

Católica de Angola, cujo objeto versa sobre formação de rede de pesquisa, mobilidade de alunos, 

professores e pesquisadores, dupla titulação e publicação. 

Ainda no mesmo dia, houve uma conferência sobre o tema “Cooperação jurídica internacional e a 

diversidade entre sistemas jurídicos”. Projeto organizado pela Faculdade de Direito da Universidade 

Católica de Angola, através do Centro de Investigação do Direito – CID e a Norwegian Church Aid 

(NCA). A Conferência HARD TALK sobre Corrupção, que versou sobre o tema “CORRUPÇÃO. 

DESAFIOS E DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES. A EXPERIÊNCIA DO CASO LAVA JATO”. O objetivo 

principal da conferência é a construção de um sistema anticorrupção em Angola, a partir da 

experiência interdisciplinar brasileira. O HARD TALK é um programa de pesquisa sobre a corrupção 

em Angola, que ocorre num momento de luta contra a corrupção, lavagem de dinheiro e 

recuperação de ativos, cuja abrangência temática inclui a corrupção, a boa governança, integridade, 

transparência, probidade, financiamento de campanhas eleitorais.  

Também foi formada uma rede de pesquisa de países lusófonos, composta pela Universidade 

Mackenzie, Universidade de São Paulo, Universidade de Lisboa, Universidade Católica de Angola, 

Universidade de Moçambique, cujo tema central será o estudo da corrupção, cujas atividades se 

desenvolverão ao longo de 2020, notadamente por meio da realização de seminário científico e 

publicação em coletânea com o mesmo tema. 
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