Abertas primeiras jornadas científicas de campo
em Cacuaco
ANGOP
26 De Outubro de 2014
Luanda - As primeiras jornadas de campo do Centro de Pesquisa em Politicas Públicas
e Governação Local (CPPPGL) foram abertas sábado no município de Cacuaco, norte
de luanda, pelo director da instituição Carlos Teixeira.

SÍMBOLO DA UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO

Sob o lema “ A ciência ao serviço das
comunidades locais”, o trabalho de
pesquisa é integrado por oito grupos para
o diagnóstico de mestrandos e assistentes
jurídicos estagiários.
Os mesmos irão recolher dados das
comunidades ligadas os sectores da
juventude e desportos, das autoridades
tradicionais, da saúde e da agricultura
com o objectivo de saber das
dificuldades que vivem e elucidar-lhes
sobre os direitos e deveres que têm para
com o Estado e no desenvolvimento do
município de Cacuaco.
Falando aos presentes, Carlos Teixeira
disse que a actividade tem como
objectivo facilitar os estudantes da
Faculdade de Direito, da Universidade
Agostinho Neto, no sentido de ligarem a
teoria com a prática, bem como prestar

FOTO: ANGOP

acessoria e
comunidades.

cultura

jurídica

às

Por sua vez, o Administrador Municipal
de Cacuaco, Carlos Alberto Cavuquila,
agradeceu o gesto que a Faculdade de
Direito fez em eleger a circunscrição que
dirige para a pesquisa científica e
formulou um convite, no sentido da
assinatura de um convénio entre as
partes.
Incentivou os pesquisadores no sentido
de elucidarem os munícipes sobre a Lei
de Terras na medida em que a
circunscrição regista litígios sobre as
ocupações ilegais de terrenos e os casos
tem sido encaminhados à Administração
municipal facto que considerou de
incorrecto,
mas
sim
deveriam
encaminhá-los a Procuradoria junto ao
Tribunal ou a Polícia de Investigação
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Criminal e em última instância ao
Provedor de Justiça.
Com uma periodicidade trimestral,
Jornadas de Campo do Centro
Pesquisas em Políticas Públicas
Governação Local, da Faculdade
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Direito, da Universidade Agostinho
Neto, compreendem dois projectos
nomeadamente, pesquisa comunitária a
nível dos municípios e as práticas de
direito e assistência jurídica as
comunidades.
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