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RESUMO  

Angola conheceu a paz em 2002, depois de severamente devastada por uma guerra 

civil que durou cerca de 27 anos e que provocou centenas de milhares de mortos, 

inúmeros órfãos, mutilados, viúvas, deslocados de guerra, destruição e degradação de 

infraestruturas. Estas consequências impunham desafios enormes para a sua 

sociedade nos mais variados domínios, visando a sua reconstrução e recuperação das 

agruras da guerra. Esses desafios recaíam fundamentalmente na mobilização e 

preparação de recursos humanos capazes de atender às diversas batalhas do sector 

económico e social. Portanto, a demanda pela educação conheceu um autêntico 

“boom” nos últimos com o aumento da oferta de formação secundária quer pública, 

quer privada. No entanto, tal oferta não encontrou a mesma evolução no ensino 

superior, apesar do surgimento de algumas Instituições do Ensino Superior (IES) 

públicas e privadas. Por isso, em Angola, aumenta cada ano a procura de uma 

oportunidade de educação superior, com particular ênfase para as universidades 

públicas, sendo a Universidade Agostinho Neto (UAN) a mais procurada.  

O momento actual de turbulência na economia mundial apresenta diversos desafios 

com relação às perspectivas de crescimento de economias desenvolvidas e 

emergentes. No caso particular de Angola, cuja economia assenta essencialmente no 

mercado do Petróleo, a crise mundial acarreta dificuldades enormes para dar resposta 

aos seus projectos sociais, especialmente os ligados ao sector da educação. Portanto, 

os desafios actuais da sociedade contemporânea são também vividos pela 

Universidade, os quais acabam por ter um valor acrescentado por causa da sua 

responsabilidade primária de procurar dar solução aos problemas da sociedade.  

O objectivo desta comunicação é o de levar à reflexão dos actuais desafios da UAN na 

sua missão de produzir conhecimento, gerar pensamento crítico, organizar e articular 

os saberes, formar cidadãos, profissionais e lideranças intelectuais. Estes desafios 

estão marcadamente associados com a necessidade de garantir à sociedade uma 

oferta formativa sustentável e de qualidade compatível com actual dificuldade de 

assegurar a disponibilidade de recursos económicos, materiais e humanos. 
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