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Este trabalho tem como objetivo analisar a responsabilidade social da Universidade 

Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), única universidade pública de Timor-Leste, 

enquanto geradora do capital humano essencial ao desenvolvimento socioecónomico 

proactivo e sustentável do país, no quadro gizado pelo Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Timor-Leste e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) das Nações Unidas. 

 

O facto de mais de 50% da população timorense ter menos de 19 anos de idade 

representa um enorme desafio para a UNTL, enquanto universidade de índole nacional, 

no sentido de responder às aspirações nacionais, considerando que a necessidade 

premente de formação de capital humano abrange todos os sectores da sociedade. O 

investimento em capital humano, partindo do pressuposto de que as pessoas são a 

verdadeira riqueza de qualquer nação, é crucial para acelerar e diversificar a economia 

nacional, para que esta se torne menos dependente do petróleo e do gás, e para que, até 

2030, Timor-Leste se possa transformar num país de rendimento médio-alto, como 

previsto no Plano Estratégico de Desenvolvimento.  

 

Procurámos, assim, compreender as diferentes dinâmicas de atuação da UNTL, e se esta 

tem vindo a cumprir os seus desígnios de responsabilidade social. Para o efeito, 

identificámos de que modo a Universidade tem contribuído para a implementação do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste e como poderá alinhar as suas 

áreas de intervenção com os ODS. Encontrando-se em curso a operacionalização e 

implementação dos ODS em Timor-Leste, os ambiciosos desafios de desenvolvimento 

sustentável por eles lançados, surgem como uma interessante plataforma para refletir 

sobre os deveres que a Universidade tem para com a sociedade timorense, na qualidade 

de projeto coletivo para o seu futuro. 
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