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Resumo
O presente documento apresenta à sociedade o retrato da Universidade Agostinho Neto
(UAN) no início do mandato dos Órgãos de Gestão empossados em 8 de Julho de 2015 e que
iniciaram funções em 6 de Agosto de 2015. Trata-se de um diagnóstico da situação da UAN,
realizado com base na análise dos pontos fortes e dos pontos fracos, aliado à identificação
das oportunidades e das ameaças do ambiente externo. A apresentação deste diagnóstico
constitui um passo crucial para a elaboração, no seio da Comunidade Académica e com
alguns stakeholders, do Plano Estratégico 2016-2020, ferramenta vital de gestão que
incorpora a visão da UAN e integra os elementos específicos da sua missão.

Luanda, Fevereiro de 2016

RESUMO EXECUTIVO

O presente documento apresenta os resultados do diagnóstico da situação da
Universidade Agostinho Neto (UAN), realizado com base na metodologia da análise
SWOT.
O processo envolveu um leque alargado de consultas a Unidades Orgânicas e áreas
funcionais da UAN, tendo coberto uma significativa diversidade de perspectivas, quer
de docentes, quer de pessoal administrativo, bem como de discentes, no sentido de
possibilitar a sua realização da forma mais detalhada, completa e fundamentada
possível.
Esta análise SWOT constitui o ponto de partida para o Planeamento Estratégico da
UAN para 2016-2020.
A análise ateve-se especificamente, e de forma muito detalhada, aos seguintes 13
domínios: Identidade Institucional, Acesso à UAN, Governança, Gestão, Curricula e
Formação, Corpo Docente, Corpo Discente, Investigação Científica, Infra-estruturas
Físicas, Infra-estruturas Tecnológicas, Extensão, Cooperação e Financiamento.
Com o objectivo de apresentar os resultados de modo sistematizado e sintético, os 13
domínios analisados foram aglutinados em cinco eixos analíticos, do seguinte modo: 1)
Instituição

(Identidade

Institucional,

Governança,

Gestão,

Financiamento

e

Cooperação); 2) Ensino (Acesso à UAN, Curricula e Formação e Corpo Discente); 3)
Investigação Científica e Extensão; 4) Recursos Humanos Docentes (Corpo
Docente); 5) Infraestruturas (Físicas e Tecnológicas).
Na análise global, comparando quantitativamente os pontos fortes e os fracos dos 13
domínios avaliados, ressaltam os pontos fracos (61 contra 41), constituindo 57% do
total.
Analisando as fraquezas, percentualmente, em cada eixo, obteve-se o seguinte ranking
em sentido decrescente: Ensino (28%), Infra-estruturas (26%), Instituição (23%),
Investigação Científica e Extensão (13%), Recursos Humanos Docentes (9%).

Dada a predominância dos pontos fracos, apresentaremos a síntese dos resultados da
análise SWOT dos cinco eixos analíticos, destacando os pontos fracos e, quando se
julgue adequado, ressaltaremos também os pontos fortes.

1) Instituição (Identidade Institucional, Governança, Gestão, Financiamento e
Cooperação)
Em qualquer das dimensões que integram este eixo analítico foram detectados mais
pontos fracos que pontos fortes, excepto para a Cooperação. Os pontos fracos deste eixo
constituem 23% do total dos mesmos.
No que respeita à Identidade Institucional, sobressaiem as insuficiências ao nível da
disponibilidade de recursos humanos e da capacidade de promover a imagem de marca
da Universidade. A história da UAN é uma fortaleza que merece destaque.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Pontos fortes
Pontos fracos
História
Escassez de recursos humanos
Património material, simbólico e organizativo
Deficiente utilização dos símbolos da UAN
Localização

Deficiente projecção internacional da marca UAN

A análise das condições associadas à Governança sugere que as virtualidades que
constituem o grau de inclusão e de abertura dos Órgãos Colegiais acabam por ser
parcialmente comprometidas pela sobreposição de funções dos respectivos membros e
pelo respectivo não funcionamento que pode limitar alguns processos de decisão, cuja
competência lhes está imputada estatutariamente.

GOVERNANÇA
Pontos fortes
Pontos fracos
Órgãos Colegiais com representatividade de Sobreposição de membros integrantes da
todos os integrantes da comunidade académica
Assembleia e do Senado Universitário
Órgãos Colegiais com abertura para a inclusão Não funcionamento dos Órgãos Colegiais da
de membros externos
UAN
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No plano da Gestão, a consagração jurídico-regulamentar de autonomia estatutária,
científica, pedagógica, administrativa, patrimonial, financeira e disciplinar para a UAN
e UO constitui o seu ponto forte. Activo que acaba por não ser totalmente potenciado
em função da existência de diversas insuficiências, entre as quais se destacam a
inexistência de monitorização e de avaliação dos resultados dos programas e projectos
implementados no âmbito do PDI 2012-2016, a insuficiente integração dos processos
nos domínios de formação, investigação e extensão e um desfazamento entre a
autonomia consagrada e o menor grau de autonomia exercida.

GESTÃO
Pontos fracos
Inexistência de monitorização e de avaliação dos
resultados
dos
programas
e
projectos
implementados no âmbito do PDI 2012-2016.
Inexistência de um Sistema de Garantia de
Autonomia estatutária, científica, pedagógica,
Qualidade
administrativa, patrimonial, financeira e
Inexistência
de
plataformas
de
gestão
disciplinar para a UAN e UO
informatizada, excluindo a do acesso
Insuficiente integração entre a formação,
investigação e extensão
Deficiente comunicação institucional
Pontos fortes

Como instituição pública, a UAN beneficia de financiamento básico do Orçamento
Geral do Estado (OGE). Todavia, a sua debilidade é cada vez mais notória no que
concerne à concretização de certos projectos estruturantes para a promoção do
desenvolvimento institucional.

FINANCIAMENTO
Pontos fortes
Pontos fracos
Financiamento do OGE para o funcionamento Ausência de regulamentação quanto à
básico das actividades da UAN na sua contabilidade e fiscalidade das receitas próprias,
generalidade
doações e financiamento externo
Apoio financeiro à investigação científica
atribuído pelo Fundo dos Petróleos
Existência de estratégias e iniciativas alternativas Fraco financiamento dos projectos apresentados
que aliam a prestação de serviços à geração de
receitas próprias
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No domínio da Cooperação o único ponto forte detectado tem uma importância
extraordinária, porquanto a inexistência de avaliação das actividades desenvolvidas não
viabiliza a capitalização de resultados e limita a planificação de acções futuras.

COOPERAÇÃO
Pontos fortes
Pontos fracos
Existência de protocolos assinados com outras
IES nacionais e internacionais
Início de projectos de mobilidade académica
Ausência de balanço e avaliação regular das
internacional
acções resultantes dos protocolos assinados
Integração da UAN em redes internacionais
Afiliação da UAN em organizações universitárias
internacionais

2) Ensino (Acesso à UAN, Curricula e Formação e Corpo Discente)
Neste eixo, é evidente o peso dos pontos fracos contribuindo com 28%, sendo
predominantes para os Curricula e o Corpo Discente.
Desde 2012, o acesso à UAN, determinante para a ocupação das vagas, tem-se
processado de forma unificada e centralizada na Reitoria, beneficiando dos muitos anos
de experiência de realização desses exames nas Unidades Orgânicas.

ACESSO À UAN
Pontos fortes
Pontos fracos
Experiência acumulada
Reduzido numerus clausus das Unidades Orgânicas
Criação e actualização de sistema informático
Escassez de bolsas de estudo internas
para a gestão do acesso
Realização de provas de acesso por áreas de
Falta de outros apoios sociais aos estudantes
formação
Dificuldade de criação e implementação de
procedimentos de detecção de documentos falsos
Boa capacidade de absorção de candidatos
Ausência de avaliação do processo de realização dos
exames de acesso

Verifica-se que a oferta formativa em Ciências Exactas, Ciências de Saúde e
Tecnologias ainda não é a desejável, de acordo com o que se plasma no Plano Nacional
de Formação de Quadros (PNFQ). Os curricula, na grande maioria dos cursos, não têm
tido actualização regular e não se tem aproveitado o esforço de avaliação e da reforma
curricular iniciados em 2002.
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CURRICULA E FORMAÇÃO
Pontos fortes
Pontos fracos
Aumento progressivo do número de vagas
Baixo grau de eficiência do sistema de ensino
Aumento e diversificação dos cursos de
Oferta insuficiente de número de vagas para ingresso
graduação nos últimos anos
Criação e implementação de cursos de pósDesalinhamento da oferta formativa com o PNFQ
graduação
Escassez de actividades práticas no processo de
Criação de quatro Cursos de Doutoramento
ensino-aprendizagem
Antecedentes de experiências piloto de
Insuficiente apoio de bibliotecas, mediatecas e
avaliação da formação, reforma curricular e
laboratórios de informática
expansão da oferta formativa
Oferta insuficiente de oportunidades para interacção
Oferta de cursos em regime pós-laboral na dos estudantes com o mundo real do trabalho
maioria das instituições
Insuficiência de Gabinetes de Apoio aos Estudantes
Oferta formativa reduzida de pós-graduações

O baixo grau de eficiência do sistema de ensino reflecte o elevado número de
reprovações ou de abandonos por parte dos discentes, nos quais se reconhecem fracos
hábitos de leitura e de redacção, de estudo, de procura e utilização da informação e de
auto-aprendizagem que não se podem dissociar da deficiente preparação dos candidatos
à UAN. Esta expressa-se em marcadas limitações à entrada, nomeadamente em Língua
Portuguesa, História, Cultura Geral e Ciências Exactas, sendo também notória a
deficiente estruturação de raciocínio lógico.

CORPO DISCENTE
Pontos fortes
Pontos fracos
Aumento progressivo do ingresso de estudantes
Fraca preparação dos candidatos ao ingresso na UAN
mais jovens e de estudantes do género feminino
Fracos hábitos de leitura e de redacção, de estudo, de
Boa aceitação no mercado de trabalho dos
procura e utilização da informação e de autolicenciados pela UAN
aprendizagem
Fraca preparação patriótica e em ética pública
Representatividade dos estudantes em diferentes
órgãos institucionais

Condições socioeconómicas deficitárias
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3) Investigação Científica e Extensão
Analisando este domínio duplo, os pontos fracos constituem 13%. Todavia, neste eixo,
a debilidade da Investigação Científica sobressai inequivocamente.
A existência de Centros de Estudos e Investigação Científica e de acordos e protocolos
científicos com instituições nacionais e internacionais, assumidos como pontos fortes,
não têm sido suficientemente capitalizados. Este mau aproveitamento manifesta-se nos
fracos valores dos indicadores de referência mundiais, tais como a participação em
eventos científicos nacionais e internacionais, o volume e a qualidade das publicações.
Paradoxalmente, a existência de vários Centros de Investigação Científica coabita com a
insuficiência de estruturas de apoio e de Recursos Humanos afectados às actividades de
Investigação Científica, acrescendo ainda a inexistência de editais e financiamentos
públicos sistemáticos para candidatura a projectos de investigação.
A avaliação da Extensão não foi exaustiva, mas, mesmo assim, o ponto fraco sumariza a
pouca relevância deste domínio na vida da UAN, embora exista subnotificação das
actividades deste tipo.

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Pontos fracos
Debilidade da prática da Investigação Científica
Criação de revistas pelas Unidades Orgânicas
Insuficiente trabalho inter, multi e transdisciplinar e
com publicação de artigos científicos
interinstitucional
Criação pela Reitoria da revista Angolan Insuficiente assumpção da personalidade jurídica e
Journal of Science em 2010
estatutária dos Centros de Investigação Científica
Existência de acordos e protocolos científicos Insuficiência de estruturas de apoio e dos Recursos
com a sociedade e com instituições Humanos afectados às actividades de Investigação
internacionais
Científica
Inexistência de editais e financiamentos públicos
sistemáticos para candidatura a projectos de
investigação
Existência de Centros de Estudos e Inexistência de um curso específico e orientado para a
pesquisa, investigação e dissertação/publicação
Investigação Científica
Pontos fortes

Inexistência de parcerias internacionais com a figura
de investigadores tutores
EXTENSÃO
Pontos fortes
Pontos fracos
Iniciativas de implementação de projectos nas Insuficiência de
comunidades
comunidade

acções

da

universidade

na
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4) Recursos Humanos Docentes (Corpo Docente)
Quantitativamente, este eixo, encerrando um só domínio, contribui com 10% de pontos
fracos, no total de todos os eixos. Todavia, na sua essência, a desproporção evidenciada
com maior densidade de pontos fracos faz ressaltar a atenção que lhes é devida. A
exiguidade do corpo docente condiciona baixos rácios docente/discentes, muito acima
do preconizado pela UNESCO e mesmo pelo Senado da UAN. Por outro lado, a média
de idade do corpo docente é avançada e predominam os licenciados, comparativamente
a cada uma das categorias de mestre e doutor.

CORPO DOCENTE
Pontos fortes
Pontos fracos
Quase totalidade do corpo docente constituída por
Escassez de professores associados
professores nacionais
Maioria dos docentes em regime de tempo integral
Docentes com dupla efectividade
Aumento progressivo do número de docentes pós- Dificuldades de admissão de docentes e
graduados
“congelamento” da promoção na carreira
Capacitação do corpo docente com cursos de pós- Dificuldades no pagamento de subsídios aos
graduação latu sensu
docentes
Experiência de avaliação de desempenho científico
Média de idade avançada do corpo docente
dos docentes na Faculdade de Engenharia
Falta de avaliação sistemática e consequente do
desempenho docente
Resgate da figura do monitor
Desinteresse pela formação pós-graduada em
Agregação Pedagógica

5) Infraestruturas (físicas e tecnológicas)
Este eixo demonstrou um volume significativo de debilidades (26%), ocupando o 2º
lugar no ranking dos pontos fracos. No que concerne às infra-estruturas físicas, destacase pela negativa a referência particular à degradação e à inadequação das instalações
onde funcionam várias das Unidades Orgânicas, enquanto que, pela positiva a
inauguração de parte das instalações do Campus Universitário. Contudo, as debilidades
inerentes ao estado actual do Campus perigam não só o seu normal funcionamento
quotidiano, mas também a sua perspectiva futura, tendo em conta a concepção original
do projecto.
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INFRAESTRUTURAS FÍSICAS
Pontos fortes
Projecto
de
construção
do
Universitário, em Camama (Luanda)

Pontos fracos
Campus

Inauguração, em 2011, de parte das instalações
do Campus Universitário

Marcada dispersão geográfica das infraestruturas
das Unidades Orgânicas
Falta de infraestruturas próprias para algumas
Unidades Orgânicas
Obra do Campus Universitário não completamente
entregue à UAN
Manutenção complexa e onerosa do Campus
Universitário
Vulnerabilidade do Campus a acções ilícitas

O ponto de situação efectuado permitiu também identificar um défice relativo à
disponibilidade e operacionalidade das infra-estruturas tecnológicas, merecendo
referência específica positiva o Sistema Integrado de Gestão dos Exames de Acesso e,
no plano das insuficiências, a inoperacionalidade funcional do email institucional da
UAN, a inexistência de uma área funcional relacionada com as Tecnologias de
Informação e Comunicação que, à época actual, são um factor determinante de
eficiência e competitividade. Como ponto forte destaca-se a existência do bem equipado
Centro de Ensino a Distância (CEAD-UAN) que deve ser melhor aproveitado.

INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS
Pontos fortes
Pontos fracos
Cablagem estruturada em fibra óptica entre os Telecomunicações dispendiosas e de baixa
blocos do Campus de Camama
qualidade
Sistema Integrado de Gestão dos Exames de Inexistência de um sistema funcional de
Acesso desenvolvido à medida
informação e de gestão de bases de dados
Website dos exames de acesso
Inexistência de mecanismos e estruturas de
articulação em rede
Uso de software livre
Subaproveitamento do Centro de Ensino a
Distância da UAN
Cursos da área tecnológica
Existência de dois websites da UAN
Existência do Centro de Ensino a distância
Inexistência de Direcção de Serviços de
Informática
Inexistência de recursos humanos da UAN
afectos às tecnologias de informação e de
comunicação
Infraestruturas deficientes (falta de equipamentos
informáticos)
Hardware não padronizado
Inexistência de e-mail institucional funcional (ex.
utilizador@uan.ao)
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As oportunidades e as ameaças foram listadas ao nível internacional, em Angola, quer
no contexto global do país, quer especificamente no domínio do Ensino Superior e
ainda na Região Académica I (províncias de Luanda e Bengo).
Ao nível internacional, importa salientar a oportunidade de submissão de candidaturas
de projectos de investigação e outros (por exemplo, bolsas para iniciação à investigação
científica e pós-graduação) para financiamento externo.
Em Angola, o Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ), aliado ao desafio para
a diversificação da economia, requererá a formação de Recursos Humanos qualificados
e diferenciados em muitas áreas formativas da academia. Também deve ser tomada em
consideração a produção legislativa e as suas implicações na regulação das diferentes
actividades das Instituições de Ensino Superior (IES).
Nos próximos anos, prevê-se uma elevada procura para o ingresso à UAN, atendendo a
que, em 2014, em todo o país, 65% da população tinha idade inferior a 24 anos, sendo a
província de Luanda a mais habitada, com 6 945 386 de residentes (um pouco mais do
que um quarto da população do país – dados do Censo Populacional e Habitacional de
2014). A existência de programas estruturantes para o desenvolvimento das províncias
de Luanda e Bengo pode constituir fontes para a participação da UAN em estudos de
investigação e extensão, preferencialmente em parcerias públicas e privadas.
Entretanto, a UAN necessita de se precaver face à crescente competitividade das
Universidades no mundo e à redução drástica da capacidade de financiamento público,
incluindo no ensino superior. A falta de agências públicas ou privadas para o
financiamento regulamentado da investigação científica não auxilia a progressão desta
actividade.
Por outro lado, algumas insuficiências legislativas relativas ao Ensino Superior (falta de
regulamentação do Decreto-Lei 90/09 que rege o subsistema do ensino superior e do
ensino a Distância e semi-presencial) e a falta de mecanismos eficazes de avaliação e de
controlo da qualidade do ensino não favorecem a dinâmica de desenvolvimento
contemporâneo das Instituições de Ensino Superior.
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No sector público, a fraca atractividade da docência, aliada à concorrência de
empregabilidade docente em outros sectores mais atractivos, desabona a importância
social da função do docente universitário. Acresce o facto de o sistema de gestão
financeira ter pouca flexibilidade para a inserção e remoção de subsídios e falta de
actualização salarial em circunstâncias de desvalorização cambial e de aumento da
inflação que contribuem, ainda mais, para a desmotivação dos Recursos Humanos
docentes e não docentes.
A falta de articulação com o ensino a montante (pré-universitário), a inexistência de
implementação do Exame Nacional após a conclusão do Ensino Médio e Secundário e a
emissão de certificados falsos nestes níveis de ensino ameaçam seriamente o ingresso à
UAN, contribuindo para o risco de admissão de candidatos com qualidade duvidosa.
Todo este cenário ameaçador que pode enfraquecer os pontos fortes e debilitar, ainda
mais, os pontos fracos, apresenta-se num ambiente de concorrência com o ensino
superior de outras instituições de ensino públicas e privadas.
Em face da análise do ambiente interno da UAN e do ambiente externo, caberá à UAN
estabelecer as melhores estratégias para a promoção do seu desenvolvimento, de forma
realista e sustentável.
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OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

INTERNACIONAL
A crescente competitividade das Universidades no
Candidaturas a financiamento externo de
mundo face à globalização
projectos oferecidos internacionalmente
ANGOLA
O desafio para a diversificação da economia A crise mundial existente desde 2007/2008 e a baixa
Angolana
do preço do petróleo no mercado mundial desde 2014
Alargamento da cooperação de Angola no seio Inexistência de mecanismos e estruturas de articulação
de organismos internacionais
e harmonização com o ensino a montante
Inexistência de uma ou mais agências (públicas ou
Plano Nacional de Formação de Quadros
privadas) para o financiamento regulamentado da
(regulação da oferta formativa)
investigação científica
Programa de Formação de Doutores do
Ministério da Ciência e Tecnologia em parceria
com a UNESCO
Publicação em DR da Política e da Estratégia Pouca flexibilidade do sistema de gestão financeira
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
para a inserção e remoção de subsídios
Publicação em DR de legislação sobre as
Instituições Públicas de Investigação Científica,
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
ENSINO SUPERIOR
População angolana jovem e elevada taxa de Falta de regulamentação do Decreto-Lei 90/09 que
crescimento populacional
rege o subsistema do ensino superior
Inexistência de mecanismos eficazes de avaliação e de
Endogeneização da formação superior
controlo da qualidade do ensino superior
Estatuto remuneratório da carreira docente não
Grande interesse do Executivo e dos Governos
condizente com o grau de exigência e qualificação e
Provinciais pelo reforço do ensino superior
com a importância social da função
Rede de universidades públicas nacionais Inexistência de actualização salarial em circunstâncias
relativamente jovens
de desvalorização cambial e de aumento da inflação
Insuficiência de recursos e condições de trabalho
Recente incremento da atribuição de bolsas deficientes
internas aos estudantes do Ensino Superior
Concorrência de empregabilidade docente em outros
sectores mais atractivos
Escassez ainda notória de bolsas de estudo internas
Programa de Formação de Mestres e Doutores
Falta de regulamentação do ensino a distância e semido MES
presencial (e-leaning e b-learning).
REGIÃO ACADÉMICA
Existência de programas estruturantes para o Ausência de implementação do Exame Nacional após
desenvolvimento das províncias de Luanda e a conclusão do Ensino Médio e Secundário
Bengo
Implantação na região de Luanda das principais
empresas e de muitas indústrias

Competitividade do ensino universitário privado
Emissão de certificados de habilitações falsos relativos
aos níveis de ensino médio
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Os quadros, que se apresentam abaixo, resumem a correlação encontrada entre a análise
do ambiente interno (pontos fracos e pontos fortes) e a do ambiente externo (as
oportunidades e ameaças). Esta correlação resultou do preenchimento de uma matriz em
que se cruzou cada um dos pontos fortes e fracos com cada uma das oportunidades e
ameaças. Nesta matriz, esta correlação era quantificada em graus 1, 2 e 3, conforme a
correlação era não expressiva, pouco expressiva ou muito expressiva, respectivamente.
Assim, as palavras OPORTUNIDADE e AMEAÇA, que encabeçam cada um dos
quadros seguintes, referem-se ao sentido em que “Oportunidade” e “Ameaça” são
utilizadas na análise SWOT, o que permitirá desenhar as estratégias, tendo em conta a
visão e a missão da universidade.
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PREÂMBULO
Angola atravessa um momento delicado, sob o impacto da crise de geração de receitas
petrolíferas. Com a quebra continuada e pronunciada do preço do barril de petróleo nos
mercados internacionais, a estrutura fortemente dependente da economia angolana
internalizou e potenciou os seus efeitos, com destaque para:
- A redução do ritmo de crescimento do PIB;
- O aumento progressivo do ritmo de crescimento dos preços, já situado na casa dos
dois dígitos, com reflexos significativos na redução do poder de compra dos cidadãos;
- A desvalorização cambial progressiva (há mais de um ano que o Kwanza está em
processo de depreciação), com fortes restrições ao acesso a divisas, sem as quais fica
comprometida a possibilidade das empresas concretizarem contratos de abastecimento,
num contexto de economia fortemente dependente das importações, quer destinadas ao
consumo, quer enquanto inputs dos processos produtivos sediados no país.
Paralelamente, o Executivo ajustou a sua política orçamental apresentando um
Orçamento Geral de Estado (OGE) conservador para o ano de 2015, que foi
posteriormente rectificado em baixa, dada a dependência da execução orçamental face
às receitas petrolíferas. O OGE aprovado para 2016 deu continuidade às linhas de
orientação dos documentos anteriores, sinalizando a previsão de menores gastos
públicos, quer em despesas correntes, quer nas despesas de investimento. Sobressaíram
neste domínio, com reflexos nos rendimentos das famílias, o congelamento da
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contratação na função pública, a não actualização das remunerações face ao crescimento
do nível de preços e a redução substancial das transferências correntes, nomeadamente
nos preços dos produtos derivados de petróleo.
O compromisso do Executivo de protecção das dotações orientadas para os sectores
sociais e, nomeadamente, da Educação e do Ensino Superior, constituiu uma garantia
que, entretanto, os desenvolvimentos no terreno acabaram por diluir. Tal diluição
expressa-se na magnitude do esvaziamento do poder aquisitivo das famílias, nas
dificuldades de acesso pelas organizações aos bens e serviços importados de que
depende a respectiva actividade e na necessidade de se encontrarem receitas
alternativas, sob a forma de receitas fiscais não petrolíferas.
O enquadramento facilitador, alavancado pela diversificação da economia e por um
enquadramento jurídico-normativo focado na formação e valorização dos recursos
humanos, tem sido sujeito a substantiva pressão no domínio da actividade do Ensino
Superior, mercado onde se constatam elementos tendenciais susceptíveis de gerar
preocupação.
Desde logo, ao nível da retracção da procura, as famílias e os indivíduos, por disporem
de menores rendimentos afectam-nos, prioritariamente, às despesas com a alimentação e
a saúde.
Do ponto de vista do Ensino Superior Público, tal situação tem provocado a emergência
de efeitos contraditórios, dos quais se elencam apenas alguns:
- Por um lado, a constatação de um trade-off favorável, associado à deslocação de
estudantes da esfera do privado, onde o padrão de despesas associado ao processo
educativo é generalizadamente mais elevado;
- Uma menor capacidade de acesso a bens de consumo corrente associados ao
funcionamento das instituições de ensino superior;
- A degradação das condições de trabalho, já de si precárias, em algumas instituições,
com os subsequentes efeitos a nível da motivação dos profissionais e com impacto
directo em indicadores como a assiduidade e a produtividade do trabalho;
- Um trade-off desfavorável, associado à deslocação de docentes para a esfera do
privado, onde algumas instituições actualizam as remunerações, ao contrário do que
sucede no sector público;
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-

A redução da capacidade financeira das instituições de ensino superior público

diminuiu drasticamente a capacidade de contratação não docente e de docentes,
nomeadamente expatriados, sobretudo ao nível da formação avançada, bem como as
oportunidades de participação em eventos académicos e científicos internacionais.
A amplitude de constrangimentos em que opera o Ensino Superior Público angolano
ocorre num contexto mais abrangente, internacional e regional, de mudança, de aposta
na operacionalidade e eficiência das infra-estruturas físicas e tecnológicas de suporte ao
processo educativo,

de investimento na presença e participação nas redes supra-

nacionais de conhecimento, e de foco na qualidade, excelência e competitividade, cujo
acompanhamento requer um grande esforço, à partida pouco promissor de sucesso.
A Universidade Agostinho Neto (UAN), não obstante o seu trajecto histórico e o capital
de experiência, de capacidade e de notoriedade decorrentes do facto de se tratar da
primeira instituição de ensino superior angolana, não fica à margem das circunstâncias
ambientais que caracterizam o exercício da actividade de ensino superior em Angola. O
OGE aprovado para a UAN reduziu em 49% de 2015 para 2016 (10 188 488 180,00
kwanzas em 2015 para 5 163 141 788,00 em 2016).
Confrontada com o impasse da sua deslocalização para o inconcluído Campus
Universitário, constrangida pelo imperativo de manter parte das suas Unidades
Orgânicas a funcionar em instalações inapropriadas e insuficientemente apetrechadas,
condicionada pela insuficiência generalizada de recursos humanos, nomeadamente de
profissionais de gestão, administrativos e técnicos especializados, a UAN enfrenta o
desafio da desatracção que constitui para o seu Corpo Docente o exercício da actividade
em deficientes condições de trabalho e com padrões remuneratórios e expectativas de
progressão profissional que não valorizam, social e profissionalmente, os seus activos e
que se têm degradado no contexto de crise que o país vivencia.
As restrições financeiras potenciam as insuficiências nos domínios da capacidade de
gestão, da modernização da oferta formativa e da promoção da imagem institucional,
configurando ameaças crescentes num contexto onde a competitividade com o sector
privado é intensa, dado o elevado número de Instituções de Ensino Superior privadas a
operar nos limites da Região Académica I (províncias de Luanda e Bengo), e tem vindo
a aumentar por força do impacto que a crise económica e social tem imposto.
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É neste contexto ambiental que, para fundamentar as suas opções em matéria de
orientação e planificação estratégica para o horizonte 2016-2020, os Órgãos de Gestão
da Universidade Agostinho Neto (UAN) desencadearam o processo de elaboração de
um diagnóstico da actual situação da UAN, com recurso a uma ferramenta muito
popular no âmbito da gestão institucional e empresarial, a análise SWOT, procurando
identificar, de forma objectiva, os pontos fortes (Strengths), os pontos fracos
(Weaknesses), as oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats) que envolvem a
sua actividade e funcionamento.
A UAN, à luz da complexidade, bem como da nobreza da sua missão de aprimorar o
Ensino, investir e promover a Investigação Científica e contribuir para o
desenvolvimento sustentável de Angola e sua integração regional através da produção
científica e laboratorial, ciente do contexto e da realidade acima descrita, vem
apresentar à comunidade universitária nacional e internacional os resultados da análise
SWOT.
Esta análise SWOT visa, acima de tudo, dotar a UAN de um maior entendimento dos
seus pontos fortes e fraquezas, atinentes ao exercício da sua missão de serviço público,
assim como identificar assertivamente as oportunidades e ameaças que se relacionam
com o próprio desempenho das múltiplas actividades inter e intra-institucionais.
Com a identificação dos elementos fortes, pretendemos saber e fazer saber:


Em que aspectos a UAN se destaca enquanto Instituição de Ensino Superior pública

e que a distingue das demais ?


Especificamente aos stakeholders qual é o estado da UAN e o que podem projectar

como contributos para a sua melhoria?


Qual é o carácter (unívoco) da UAN?



Quais são os factores que tornam a UAN uma marca de referência e de excelência

nacional, regional e internacional no ensino, investigação e produção?
Com a determinação das fraquezas, guiamo-nos pela urgência de conhecer:
- O que pode melhorar na UAN?
- O que se deve evitar na UAN?
- Que factores far-nos-iam perder a confiança dos stakeholders ?
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Com a identificação das oportunidades, a UAN tem a premência de obter
conhecimento acerca de:
- Quais são as boas oportunidades que a UAN pode identificar? Como as
potenciar/aproveitar em benefício da sua eficiência organizacional?
- Quais são as grandes tendências que se impõem para o zénite da UAN?
Com o desvelamento das ameaças urge saber e fazer conhecer:
- Que obstáculos enfrenta hoje a UAN na competitividade nacional e internacional? Em
que medida podem afectar o seu desenvolvimento institucional?
- Em que medida a crise financeira conjuntural ameaça a UAN?
Em suma, esta análise SWOT pretende ser um subsídio com determinadas valências
técnicas e científicas e poder interpretativo, com potencial de redimensionar critérios
objectivos e institucionais com vista à melhor formulação de estratégias que visam
dirimir ou, quanto menos, viver gerindo as capacidades, fraquezas, oportunidades e as
ameaças que se impõem à UAN. A UAN encara o ensino como uma realidade social
(total) sentida; a investigação e a extensão, como polos nevrálgicos da actividade
formativa e a produção, emanante da investigação, como uma condição e critério de
qualidade científica.
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INTRODUÇÃO
No início do presente mandato, o Colégio Reitoral privilegiou a realização de um
processo de auscultação, conduzido de modo progressivo e que constou de:
o Reuniões individuais entre a Magnífica Reitora e os Órgãos de Gestão das nove
Unidades Orgânicas (UO) de Ensino e de Investigação da UAN, designadamente
das sete Faculdades, do Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) e da
Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHOTUR);
o Reunião entre a Reitora e o Vice-Reitor para a Investigação Científica e Pósgraduação com os Titulares de alguns Centros de Investigação da UAN,
designadamente Laboratório de Engenharia da Separação, Reacção Química e
Ambiente, Centro de Botânica, Centro de Recursos Fitogenéticos, Centro de
Ciências Jurídico-Económicas e Sociais, Centro de Estudos de Apoio à
Formação, Investigação e Extensão e Centro de Estudos Avançados em
Educação e Formação Médica (CEDUMED);
o Visitas do Colégio Reitoral a todas as UO e realização de reuniões de
auscultação com as respectivas Direcções e com o corpo docente;
o Visitas a todos os Centros de Investigação mencionados acima;
o Reunião com os estudantes, que teve lugar no dia 3 de Novembro no Campus
Universitário,

onde

participaram

245

estudantes

de

graduação,

com

representatividade por turma, de cada um dos anos de todos os cursos que se
ministram na UAN, quer do ensino diurno, quer do ensino pós-laboral, e que
contou com a presença dos membros das Direcções das nove UO;
o Reunião entre o Colégio Reitoral e os funcionários não docentes da Reitoria, que
teve lugar no dia 15 de Dezembro, no Campus Universitário. Em cada UO, a
respectiva Direcção procedeu à auscultação dos funcionários não docentes,
reportando as conclusões à Reitoria.
Estas acções contribuíram significativamente para a actualização do diagnóstico da
situação da UAN, tendo como ponto de partida a análise SWOT realizada no período
anterior ao que precedeu a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2012-2016.
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Os dados estatísticos que constam deste documento foram produzidos pelo Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) da UAN; sempre que necessário, caso se
trate de outra fonte, especifica-se a origem. Todas as figuras que são referidas neste
texto constam do documento anexo, elaborado especificamente para complementar as
informações mencionadas.
O diagnóstico que se apresenta refere-se aos domínios essenciais e transversais da vida
da UAN, no seu todo. Obviamente que cada UO terá os seus aspectos peculiares que
deverão ser retratados de modo específico.
Esta análise incorpora a contribuição dos diferentes corpos integrantes da Comunidade
Académica da UAN e constitui a base para a construção do Plano Estratégico 20162020, ferramenta vital de gestão que incorpora a visão da UAN e integra os elementos
específicos da sua missão.

Análise SWOT - UAN 2016

Página 8 de 57

PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
1. Pontos fortes
1.1. História
A UAN é uma referência incontornável do ensino superior nacional, como
primeira universidade (cinquenta e três anos de existência) e até 2009 foi a
única universidade pública do país, integrando os centros universitários que, a
partir daquela data, foram redimensionados em sete universidades públicas,
cada uma respondendo por uma “Região Académica” (uma das quais se
desdobrou posteriormente na Região VIII) (Figura 1).
1.2. Património material, simbólico e organizativo
Detém o maior número de instalações, equipamentos, o maior corpo docente
próprio, o mais extenso e diferenciado catálogo de oferta formativa e a
grande maioria dos centros de investigação.

Acrescem ainda o seu

simbolismo (no país e no exterior) e a cultura de organização e gestão que
acumulou ao longo dos anos.
1.4. Localização
Instalada na Região Académica I (RAI), com sede na capital do país.
2. Pontos fracos
2.1. Escassez de recursos humanos
A UAN carece de pessoal administrativo qualificado, de investigadores e de
técnicos diferenciados, bem como de bibliotecários e documentalistas. Por
outro lado, alguns quadros da UAN, incluindo os seniores, têm sido
mobilizados para outras IES públicas ou privadas, ocupando, nelas, não raras
vezes, cargos de direcção ou de chefia.
2.2. Deficiente utilização dos símbolos da UAN
A UAN carece de um manual de Identidade Visual que padronize o uso do
conjunto de imagens, símbolos, logotipos, representativos da instituição,
incluindo a manutenção da fiabilidade das cores, da tipografia, das opções
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em diferentes condições de impressão (documentos oficiais, folhetos,
cartazes, outdoors, interiores, em livros, em revistas, etc.).
2.3. Deficiente projecção internacional da marca UAN

ACESSO À UAN

1. Pontos fortes
1.1. Experiência acumulada
Nos últimos quatro anos, desde 2012, a UAN tem efectuado os exames de
acesso de forma unificada e centralizada, beneficiando dos muitos anos de
experiência de realização desses exames nas UO. Este processo garante a
unicidade da selecção e proporciona aos candidatos a vantagem de concorrer
para duas opções num único exame. A instituição evita, assim, dispersão de
recursos humanos, materiais, financeiros e outros.
1.2. Realização de provas de acesso por áreas de formação
Os candidatos são avaliados em matérias das seguintes áreas: Ciências
Exactas, Ciências da Vida e da Saúde e Ciências Sociais e Humanas.
1.3. Criação e actualização de sistema informático para a gestão do acesso.
1.4. Boa capacidade de absorção de candidatos
Em 2014, o número ideal de estudantes na RAI de acordo com o critério da
UNESCO1, seria 39.258. Naquele ano, a UAN teve 19 553 estudantes
matriculados (Ministério do Ensino Superior – Anuário Estatístico 2014), o
que corresponde a 49,8% do número ideal de estudantes na RAI.
Todavia, como o número real de estudantes matriculados no ensino superior
na RAI, em 2014, foi de 76 919 (Ministério do Ensino Superior – Anuário
Estatístico 2014), a UAN deteve, de facto, 25,4% dos estudantes desta região
(Figura 3).

1

Nº ideal de estudantes = 1/100 X população economicamente activa.
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2. Pontos fracos
Apesar da realização centralizada dos exames para o acesso à UAN, este é ainda
condicionado por vários factores que abaixo se mencionam.
2.1. Reduzido numerus clausus das Unidades Orgânicas
2.2. Escassez de bolsas de estudo internas
2.3. Falta de outros apoios sociais aos estudantes
A grande deficiência em refeitórios e lares constitui ainda uma séria limitação
à afluência para o ingresso de novos estudantes
2.4. Dificuldade de criação e implementação de procedimentos de detecção de
documentos falsos
2.5. Inexistência de avaliação do processo de realização dos exames de acesso
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GOVERNANÇA
1. Pontos fortes
Reitoria e Unidades Orgânicas
1.1. Alguns Órgãos Colegiais com representatividade de todos os integrantes da
comunidade académica
1.2. Órgãos Colegiais com abertura para a inclusão de membros externos
O órgão máximo da Universidade e das UO (Assembleia da Universidade e
Assembleia de UO) e o Senado Universitário integram representantes de toda
a Comunidade Académica e existe abertura para a inclusão de membros
externos.2
2. Pontos fracos
2.1. Sobreposição de membros integrantes da Assembleia e do Senado
Universitário
A composição destes órgãos é quase sobreponível. O Senado integra também
os Directores dos Órgãos de Apoio e dos Serviços da Reitoria (que fazem
parte do Conselho de Direcção da Universidade) e os Chefes de
Departamento de Ensino e de Investigação das UO (que fazem parte do
Conselho de Direcção da UO).
2.2. Não funcionamento de alguns Órgãos Colegiais da UAN
Desde 2010, quer a Assembleia da Universidade, quer a das UO deixaram de
funcionar.

GESTÃO
1. Pontos fortes
1.1. Autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, patrimonial,
financeira e disciplinar para a UAN e UO
Consagrados no Estatuto Orgânico da UAN.3

2
3

Estatuto Orgânico da UAN, Artigo 19.º, ponto nº 5, parágrafo único.
Estatuto Orgânico da UAN: Artigo 8.º, ponto nº 1; Artigo 44.º, ponto nº 3.
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2. Pontos fracos
2.1. Inexistência de monitorização e de avaliação dos resultados dos programas e
projectos implementados no âmbito do PDI 2012-2016.
No PDI 2012-2016 não se identificam os métodos de acompanhamento e de
avaliação dos resultados de acções a empreender, de acordo com os
objectivos que foram definidos.
2.2. Inexistência de um Sistema de Garantia de Qualidade
Não existe gestão por processos, auto-avaliação regular, nem avaliação
externa.
2.3. Inexistência de plataformas de gestão informatizada, excluindo a dos exames
de acesso
Os dados dos principais domínios da gestão universitária não estão
devidamente informatizados.
2.4. Insuficiente integração dos processos nos domínios de formação,
investigação e extensão
2.5. Deficiente comunicação institucional

CURRICULA E FORMAÇÃO
1. Pontos fortes
1.1. Aumento progressivo do número de vagas
Depois de 2011, tem-se registado um maior número de vagas para ingressos,
excepto em 2013. (Figura 4)
1.2. Aumento e diversificação dos cursos de graduação nos últimos anos
1.3. Criação e implementação de cursos de pós-graduação
Têm sido ministrados Cursos de Agregação Pedagógica (CAP) (Figura 5) e
cursos de especialização, bem como mestrados (Ciências, Ciências Sociais,
Ciências de Saúde, Economia, Engenharia, Letras e Medicina) (Figura 6 e
Quadro 1).
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1.4. Criação de quatro Cursos de Doutoramento
Estes cursos foram criados nas Faculdades de Ciências, Ciências Sociais,
Direito e Engenharia, conforme o Quadro 2.
1.5. Antecedentes de experiências-piloto de avaliação da formação, reforma
curricular e expansão da oferta formativa
Estas experiências tiveram especial relevância nos Cursos de Ciências,
Direito, Engenharia, Letras e Medicina4.
1.6. Oferta de cursos em regime pós-laboral na maioria das instituições
Estes cursos existem nas Faculdades de Ciências, Ciências Sociais, Direito,
Economia, Engenharia (também inclui bacharelato), Letras e ISCISA.
1.7. Instalação de alguns cursos da UAN no Campus de Camama
Desde 2012, as Faculdades de Ciências e de Engenharia ministram alguns
dos seus cursos no Campus Universitário.
2. Pontos fracos
2.1. Baixo grau de eficiência do sistema de ensino
No geral, o grau de eficiência do sistema de ensino5 da UAN tem sido
inferior a 50%, o que reflecte um elevado número de reprovação ou de
abandono por parte dos discentes (Figuras 7 a 17).
2.2. Oferta insuficiente de número de vagas para ingresso
Especialmente face ao número de candidaturas e às necessidades de
formação de quadros do país (Figura 18).

4

Avaliação Interna da Faculdade de Medicina Relatório Final (Draft 2)
http://www.fmuan.ao/documentos/Avalia%E7%E3o/Avalia%E7%E3o%20Interna%20da%20Faculdade%20de%
20Medicina%20da%20UAN-%20Relat%F3rio%20Final.pdf
5

É um indicador da eficiência interna de um sistema educativo que reflecte as consequências de repetência e de
abandono na eficiência do processo educativo para produzir graduados. Coeficientes abaixo de 100% reflectem o
impacto da repetência e do abandono sobre a eficiência do processo educativo na produção de graduados.
Expressa-se em (%) = graduados do ano em análise / matriculados pela 1ª vez do ano seguinte (output / input).
UNESCO Institute for Statistics. Education Indicators Technical guidelines. November 2009. Acedido a 20 de
Janeiro de 2016 em http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/eiguide09-en.pdf
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2.3. Desalinhamento da oferta formativa com o PNFQ
Apesar da tendência para a inversão da pirâmide dos cursos, por áreas de
formação, a oferta formativa em ciências exactas, saúde e tecnologias ainda
não é satisfatória (Figura 19).
A oferta formativa está ainda relativamente desalinhada com as prioridades
de desenvolvimento de recursos humanos (RH) estratégicos para a região e
para o país plasmadas no Plano Nacional de Desenvolvimento - PND 20132017 e no Plano Nacional de Formação de Quadros - PNFQ 2012-2020.
2.6. Desactualização da maioria dos curricula actuais
Na maioria dos cursos não se efectua revisão regular e há pouco
aproveitamento do esforço de avaliação e da reforma curricular iniciados em
2002.6
2.4. Escassez de actividades práticas no processo de ensino-aprendizagem
Para tal contribuem: insuficiências de RH, de suporte laboratorial, incluindo
infra-estruturas, equipamentos, consumíveis e de recurso a outros métodos
activos de aprendizagem.
2.5. Insuficiente apoio de bibliotecas, mediatecas e laboratórios de informática
2.6. Oferta insuficiente de oportunidades para interacção dos estudantes com o
mundo real do trabalho
2.7. Insuficiência de Gabinetes de Apoio aos Estudantes
Na UAN apenas existe um Gabinete, há cinco anos, na Faculdade de
Medicina.
2.8. Oferta formativa reduzida de pós-graduações
O número de Mestrados e Doutoramentos é ainda insuficiente.
2.7. Ausência de mecanismos internos de avaliação da qualidade do ensino

6

M MA, Costa SN. Avaliação na Universidade Agostinho Neto, como garantia da qualidade do ensino. 2º Fórum
de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, Macau, 2012. Acedido a 18 de Janeiro
de 2016 em
http://aforges.org/conferencia2/docs_documentos/Paralela_2/Martins_Maria%20et%20Costa%20(UAN_Angola).
pdf
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CORPO DOCENTE
1. Pontos fortes
1.1. Quase totalidade do corpo docente constituída por professores nacionais
A UAN tem 92% de docentes nacionais.
1.2. Maioria dos docentes em regime de tempo integral
A UAN tem 79% de docentes em tempo integral (Figura 20).
1.3. Aumento progressivo do número de docentes pós-graduados
Registou-se um crescimento de 16% de doutores e de 32% de mestres de
2010 a 2014; em 2010 havia 200 doutores e 244 mestres e em 2014, 254 e
361, respectivamente. Actualmente, no geral e incluindo docentes nacionais e
estrangeiros, em RTI e RTP, a UAN tem 26% de professores com o grau de
doutor e 36% de docentes com o grau de mestre, respectivamente (Figura 21).
1.4. Capacitação do corpo docente com cursos de pós-graduação latu sensu
1.5. Experiência de avaliação do desempenho científico dos docentes na
Faculdade de Engenharia
Desta acção resultou a premiação de docentes, por recurso ao Fundo dos
Petróleos.
1.6. Resgate da figura do monitor

2. Pontos fracos
2.1. Exiguidade de corpo docente
O corpo docente é insuficiente para responder às necessidades das UO em
formação graduada e pós-graduada, investigação, extensão e organização.
2.1.1. Excesso de carga horária lectiva em várias unidades ou cursos,
dificultando a dedicação à investigação e o exercício concomitante de
determinados cargos de direcção e chefia.
2.1.2. As Figuras 22 e 23 mostram o rácio médio estudantes/docente RTI na
UAN, segundo o critério do Senado da UAN e segundo o critério da
UNESCO, respectivamente. Todavia, dadas as diferenças existentes
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para cada área de formação, as figuras 24, 25, 26 e 27 mostram o rácio
por UO; em algumas UO o rácio é elevado.
2.2. Escassez de professores associados
Este défice ainda é importante, não obstante o registo de aumento
progressivo do número de professores associados de 41% entre 2010 e 2012;
em valor absoluto, aumentou de 84 em 2010 para 121 em 2012, mantendo-se
até 2014 (Figura 28).
2.3. Docentes com dupla efectividade
2.4. Dificuldades de admissão de docentes e “congelamento” da promoção na
carreira
Estas dificuldades abrangem a carreira docente e de investigação, tornando
essas carreiras pouco atractivas. Desde 2014, não é realizado concurso
público no Subsistema de Ensino Superior e não se disponibilizam quotas no
quadro de pessoal que não acompanhou o aumento e diversificação das
formações e da pesquisa.
2.5. Dificuldades no pagamento de subsídios aos docentes
2.6. Média de idade avançada do corpo docente
Particularmente relevante nos escalões mais diferenciados.
2.7. Falta de avaliação sistemática e consequente do desempenho docente
2.8. Desinteresse pela formação pós-graduada em Agregação Pedagógica
Notória por parte de alguns docentes e UO (quando o CAP é, em principio,
obrigatório e tem sido oferecido regularmente).
2.9. Excesso de provas e exames em detrimento dos processos de ensino e
aprendizagem
Em consequência, deturpa-se a principal função e a missão do docente, que
acaba por dedicar uma boa parte do seu tempo aos processos de avaliação,
em vez de o fazer relativamente ao processo de ensino e aprendizagem.
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2.8. Reduzida mobilidade docente interna e externa
A mobilidade docente é uma prerrogativa de qualquer universidade moderna
que se pretenda abrir ao mundo exterior (nacional e internacional), expondo
os seus docentes ao intercâmbio.

CORPO DISCENTE
1. Pontos fortes
1.1. Aumento progressivo do ingresso de estudantes mais jovens e de estudantes
do género feminino
Nos cursos de saúde a percentagem de mulheres é tradicionalmente superior
à dos homens (Figura 29).
1.2. Boa aceitação no mercado de trabalho dos licenciados pela UAN
1.3. Representatividade dos estudantes em diferentes órgãos institucionais
De forma geral, estas estruturas são interventivas e articulam-se
harmoniosamente com os órgãos de gestão da UAN e suas UO.
2. Pontos fracos
2.1. Fraca preparação dos candidatos ao ingresso na UAN
Esta manifesta-se em importantes lacunas à entrada, nomeadamente em
insuficiências na Língua Portuguesa, História, Cultura Geral e nas Ciências
Exactas, comprometendo o sucesso na generalidade das formações; também
é notória a deficiente estruturação de raciocínio lógico.
2.2. Fracos hábitos de leitura e de redacção, de estudo, de procura e utilização da
informação e de auto-aprendizagem
2.3. Fraca preparação patriótica e em ética pública
2.4. Condições socioeconómicas deficitárias
Estas condicionam o percurso académico dos estudantes carenciados,
situação agravada pela falta de apoio social na universidade.
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INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
1.

Pontos fortes

1.1. Criação de revistas pelas Unidades Orgânicas com publicação de artigos
científicos
FCSUAN – Mulemba Revista Angolana de Ciências Sociais; FMUAN – Acta
Médica Angolana; CEDUMED – Revista de Educação Médica de Angola;
FDUAN – Revista da Faculdade de Direito e Revista de Estudos Avançados;
FEUAN – Caderno Sócio-Económico.
1.2. Criação pela Reitoria da revista Angolan Journal of Science em 2010
1.3. Existência de acordos e protocolos científicos com a sociedade e com
instituições internacionais
Parte destes acordos permitiu a realização de acções de extensão universitária,
a promoção da actividade científica, a transferência de tecnologia e o impacto
na sociedade (Faculdades de Ciências, Ciências Sociais, Direito, Engenharia,
Letras, ISCISA e Medicina).
1.4. Existência de Centros de Estudos e Investigação Científica
2. Pontos fracos
2.1. Debilidade da prática da Investigação Científica
Esta realidade está reflectida nos valores dos indicadores de referência
mundiais, tais como a participação em eventos científicos nacionais e
internacionais, o volume e a qualidade das publicações, na generalidade.
Esta insuficiência ainda não é colmatada com a actividade científica realizada
em algumas das Faculdades, com apoio dos Centros de Investigação, e com as
publicações dos docentes (Ciências, Ciências Sociais, Direito, Engenharia e
Medicina) (Figura 30).
2.2. Insuficiente trabalho inter, multi e transdisciplinar e interinstitucional
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2.3. Insuficiente assumpção da personalidade jurídica e estatutária dos Centros de
Investigação Científica
Os Centros de Investigação Científica, que foram criados a partir de 2002, não
são orçamentados e têm grande escassez de investigadores e outros recursos;
(humanos e materiais), o que limita a sua actividade.
2.4. Insuficiência de estruturas de apoio e dos Recursos Humanos afectados às
actividades de Investigação Científica
2.5. Inexistência de editais e financiamentos públicos sistemáticos para candidatura
a projectos de investigação
Salienta-se que apenas a Faculdade de Engenharia tem publicado editais, com
recurso ao Fundo dos Petróleos.
2.6. Inexistência de um curso específico e orientado para a pesquisa, investigação e
dissertação/publicação
Este é um tema relativamente novo, cujo procedimento com padrões
internacionais não é de domínio dos potenciais candidatos a investigadores.
2.7. Inexistência de parcerias internacionais com a figura de investigadores tutores
Algo que se aproxima da ideia de “Formação em Formadores de
Investigação”.

INFRA-ESTRUTURAS FÍSICAS
1. Pontos fortes
1.1. Projecto de construção do Campus Universitário, em Camama (Luanda)
Com a plena concretização deste projecto7 será possível a transferência e
instalação da totalidade das UO da UAN. Assim, evitar-se-á a dispersão de
recursos humanos, materiais e infra-estruturais, representando uma economia
Memorando sobre o futuro Campos Universitário da UAN em Camama: GEPE-RUAN – Novembro
de 2010. Acedido a 08 de Dezembro de 2015 em
http://www.uan.ao/media/2472/memorando_sobre_a_cidade_universitaria_da_uannovembro_de_2010.pdf
7
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pelo uso sinérgico das potencialidades afins das U.O e dos seus recursos
humanos.
1.2. Inauguração em 2011 de parte das instalações do Campus Universitário
Estas infra-estruturas correspondem à 1ª fase do projecto (blocos de ensino
de física, química e matemática e o edifício da biblioteca), ainda não
concluída. Em 2012 parte destas instalações começaram a ser utilizadas
pelos serviços da Reitoria, para o ensino dos 1º e 2º anos de alguns cursos da
Faculdade de Engenharia e de cursos da Faculdade de Ciências.
2. Pontos fracos
2.1. Marcada dispersão geográfica das infra-estruturas das Unidades Orgânicas
A distância física existente entre o Campus Universitário e a Reitoria em
relação às UO em geral (Figura 31) associada à falta de uma rede de
transportes públicos perturba o rendimento dos professores, estudantes e
trabalhadores da UAN.
2.2. Falta de infra-estruturas próprias para algumas Unidades Orgânicas
2.3. Obra do Campus Universitário não completamente entregue à UAN
Apesar de terem sido inauguradas em 2011, muitas instalações do Campus
Universitário ainda não foram entregues ou foram entregues em condições
deficientes e nunca funcionaram, designadamente: a central de climatização,
as hottes e outros equipamentos de laboratórios, elevadores e rampas (o que
dificulta os estudantes com deficiências motoras) e as residências de
estudantes que permanecem fechadas e os refeitórios.
2.4. Manutenção complexa e onerosa do Campus Universitário
A manutenção das instalações existentes no Campus é complexa e muito
onerosa (fornecimento de energia muito dependente da utilização de
geradores, dificuldades na climatização, interferindo com o rendimento
estudantil nas salas de aulas).
2.5. Vulnerabilidade do Campus a acções ilícitas
Actos de ocupação ilegal do terreno, de vandalismo e de delinquência
(assaltos, violações); ausência de vedação em alvenaria nas áreas mais
vulneráveis do seu perímetro.
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2.6. Desajuste e degradação de infra-estruturas das Unidades Orgânicas
As infra-estruturas antigas da UAN, dispersas pela cidade de Luanda, onde
ainda funcionam parte dos cursos de Ciências e de Engenharias e a totalidade
dos demais cursos, está maioritariamente desajustada, degradada e sem
planos, nem orçamento para reabilitação.

INFRA-ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS
1. Pontos fortes
1.1. Cablagem estruturada em fibra óptica entre os blocos do Campus de
Camama
1.2. Sistema Integrado de Gestão dos Exames de Acesso desenvolvido à medida
1.3. Website dos exames de acesso
1.4. Uso de software livre
1.5. Cursos da área tecnológica
1.6. Existência do Centro de Ensino a Distância
Equipado com TIC de apoio ao ensino a distância de última geração, o
CEAD-UAN possibilita a ligação de Angola ao mundo e de Luanda às
províncias, para partilhar conhecimentos e experiências, através da
realização de cursos, seminários ou reuniões. Constitui uma das formas mais
eficazes e menos onerosas de divulgar conhecimentos e prestar apoio técnico
de qualidade e adequado às necessidades de Angola.
2. Pontos fracos
2.1. Telecomunicações dispendiosas e de baixa qualidade
2.2. Inexistência de um sistema funcional de informação e de gestão de bases de
dados
Na maioria das UO não existe um sistema funcional de informação e de
gestão de bases de dados e os que existem não estão uniformizados. Por
outro lado, não existe comunicação com os serviços centrais da universidade.
2.3. Inexistência de mecanismos e estruturas de articulação em rede
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2.4. Subaproveitamento do Centro de Ensino a Distância da UAN
Este Centro dispõe de boas condições tecnológicas e organizativas para o
ensino a distância (dispositivos de suporte ao e-learning e/ou b-learning
(plataforma Moodle e equipamento para captação e edição digital de conteúdos)

mas, paradoxalmente, encontra-se subaproveitado.
2.5. Existência de dois websites da UAN
A

UAN

apresenta-se

ao

mundo

com

dois

websites:

http://www.agostinhoneto.co.ao/ e http://www.uan.ao/pt-PT.aspx; o primeiro
é o mais antigo que não foi actualizado, mas permanece acessível e o
segundo, que é o mais recente, não tem dinâmica e não reflecte a vida da
universidade.
2.6. Inexistência de Serviços de Informática
Os Serviços de Informática são necessários para a operacionalização e
controlo da área das tecnologias de informação e comunicação da
Universidade,

garantindo

um

conjunto

de

serviços

fundamentais,

nomeadamente a gestão da infra-estrutura e serviços de rede, dos sistemas e
serviços de uso comum.
2.7. Inexistência de recursos humanos da UAN afectos às tecnologias de
informação e de comunicação
2.8. Infra-estruturas deficientes (falta de equipamentos informáticos)
2.9. Hardware não padronizado
2.10.

Inexistência de e-mail institucional funcional (ex. utilizador@uan.ao)

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
1. Pontos fortes
1.1. Iniciativas de implementação de projectos nas comunidades
Algumas UO têm efectuado acções de extensão universitária junto das
comunidades, por vezes, apoiando-se em parcerias estabelecidas com
empresas.
Análise SWOT - UAN 2016

Página 23 de 57

2. Pontos fracos
2.1. Insuficiência de acções da universidade na comunidade
Apesar de tudo, ressaltam ainda, por um lado, a falta de proactividade e, por
outro lado, a falta de resposta às demandas das comunidades.

COOPERAÇÃO
1. Pontos fortes
1.1. Existência de protocolos assinados com outras IES nacionais e internacionais
Estes protocolos existem igualmente com instituições públicas e privadas,
tanto nacionais como internacionais, não pertencentes ao sistema de ensino.
1.2. Início de projectos de mobilidade académica internacional
Estes projectos englobam estudantes e docentes.
1.3. Integração da UAN em redes internacionais
Especial realce para as seguintes: Rede de Estudos Ambientais de Língua
Portuguesa – REALP; Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior –
RIPES; African University Consortium for Development – AUCD.
1.4. Afiliação da UAN em organizações universitárias internacionais
Mencionam-se as seguintes: Associação das Universidades de Língua
Portuguesa – AULP; Associação Fórum de Gestão do Ensino Superior nos
países e Regiões de Língua Portuguesa – FORGES; Associação
Internacional das Universidades da Francofonia – AIUF.
2. Pontos fracos
2.1. Ausência de balanço e avaliação regular das acções resultantes dos
protocolos assinados
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FINANCIAMENTO
1. Pontos fortes
1.1. Financiamento do OGE para o funcionamento básico das actividades da
UAN na sua generalidade
Para cobrir despesas com pessoal, bens e serviços e, em menor proporção,
para investimentos patrimoniais.
1.2. Apoio financeiro à investigação científica atribuído pelo Fundo dos
Petróleos
1.3. Existência de estratégias e iniciativas alternativas que aliam a prestação de
serviços à geração de receitas próprias
Estas iniciativas vêm complementar o orçamento com a cobrança de
propinas nas pós-graduações e no ensino pós-laboral no nível de graduação,
realização de estudos, envolvimento em projectos financiados, etc.
2. Pontos fracos
2.1. Ausência de regulamentação quanto à contabilidade e fiscalidade das
receitas próprias, doações e financiamento externo
Esta carência é válida quer para os serviços centrais da universidade, quer
para as suas UO, o que dificulta a sua geração e gestão e mantém a
dependência do OGE.
2.2. Fraco financiamento dos projectos apresentados
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OPORTUNIDADES E AMEAÇAS
OPORTUNIDADES

1. INTERNACIONAL
1.1. Candidaturas

a

financiamento

externo

de

projectos

oferecidos

internacionalmente
2. ANGOLA
2.1. O desafio para a diversificação da economia Angolana
Este reforçará a crescente necessidade de RH qualificados e diferenciados
em muitas áreas (Agricultura e Agro-indústria, Geologia e Minas,
Transportação, Telecomunicações, Indústria Pesada e de Processamento,
Turismo, etc.), muitos dos quais são produzidos pela academia.
2.2. Alargamento da cooperação de Angola no seio de organismos internacionais
No quadro de Organizações como a CPLP, AULP, SADC, integrando
mecanismos e iniciativas para a cooperação no ensino, investigação e
extensão, com a possibilidade de participação em redes.
2.3. Plano Nacional de Formação de Quadros
2.4. Programa de Formação de Doutores do Ministério da Ciência e Tecnologia
em parceria com a UNESCO
2.5. Publicação em DR da Política e da Estratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação
2.6. Publicação em DR de legislação sobre as Instituições Públicas de
Investigação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

3. ENSINO SUPERIOR
3.1. População angolana jovem e elevada taxa de crescimento populacional
Angola tem e terá no imediato uma população muito jovem (em 2014, 65%
da população tinha idade inferior a 24 anos) e elevada taxa de crescimento
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da população (2,7% em 2014)8 assegurando uma elevada procura por ensino
superior.
3.2. Endogeneização da formação superior
Verifica-se o crescimento da formação no país, em detrimento da formação
em Universidades externas.
3.3. Grande interesse do Executivo e dos Governos Provinciais pelo reforço do
ensino superior
3.4. Rede de universidades públicas nacionais relativamente jovens
A UAN pode estabelecer acordos e protocolos de cooperação com as outras
IES nacionais, baseados na paridade e reciprocidade de vantagens, no quadro
da política pública para o ensino superior.
3.5. Recente incremento da atribuição de bolsas internas aos estudantes do
Ensino Superior
Reconhece-se, mesmo assim, que ainda são insuficientes para atender às
necessidades dos estudantes mais carenciados.
3.6. Programa de Formação de Mestres e Doutores do MES

4. REGIÃO ACADÉMICA I
4.1. Existência de programas estruturantes para o desenvolvimento das
províncias de Luanda e Bengo
Estes programas podem constituir fontes para participação da UAN em
estudos (investigação e extensão), em parcerias públicas e privadas.
4.2. Implantação na região de Luanda das principais empresas e de muitas
indústrias
Acentua a necessidade de RH diferenciados das entidades empregadoras
locais, colocando, no curto prazo, a UAN como principal fornecedor de RH
qualificados.

8

Resultados definitivos recenseamento geral da população e habitação de Angola 2014. Acedido a
24 de Março de 2016 em
http://www.ine.gov.ao/xportal/xmain?xpid=ine&xpgid=publications_detail&publications_detail_qry=
BOUI=33730243.
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AMEAÇAS

1. INTERNACIONAL
1.1. A crescente competitividade das Universidades no mundo face à
globalização

2. ANGOLA
2.1. A crise mundial existente desde 2007/2008 e a baixa do preço do petróleo no
mercado mundial desde 2014
Verifica-se uma redução drástica da capacidade de financiamento público,
incluindo no ensino superior. Esta crise é particularmente gravosa por
coincidir com um período de acentuada expansão, diversificação e esforço
para qualificação do ensino superior, particularmente a partir de 2009/2010.
2.2. Inexistência de mecanismos e estruturas de articulação e harmonização com
o ensino a montante
Deste modo, não se garante uma melhor transição do ensino secundário para
o ensino superior.
2.3. Inexistência de uma ou mais agências (públicas ou privadas) para o
financiamento regulamentado da investigação científica
2.4. Pouca flexibilidade do sistema de gestão financeira para a inserção e
remoção de subsídios

3. ENSINO SUPERIOR
3.1. Falta de regulamentação do Decreto-Lei 90/09 que rege o subsistema do
ensino superior
3.2. Falta de definição de linhas gerais do currículo por áreas de formação e por
cursos
A inexistência de directrizes curriculares tem implicações significativas na
acreditação dos Cursos.

Análise SWOT - UAN 2016

Página 29 de 57

3.3. Inexistência de mecanismos eficazes de avaliação e de controlo da qualidade
do ensino superior
Apesar de existir o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e
Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES).
3.4. Estatuto remuneratório da carreira docente não condizente com o grau de
exigência e qualificação e com a importância social da função
3.5. Inexistência de actualização salarial em circunstâncias de desvalorização
cambial e de aumento da inflação
3.6. Insuficiência de recursos e condições de trabalho deficientes
Todos os factores acima mencionados contribuem para a fraca actractividade
da docência no sector público.
4.3. Ausência de uma estrutura de âmbito nacional para financiar a formação e o
aperfeiçoamento dos docentes do ensino superior
A propósito, tomamos como exemplo a CAPES (Comissão para o
Aperfeiçoamento dos Professores do Ensino Superior) no Brasil.
3.7. Concorrência de empregabilidade docente em outros sectores mais atractivos
Aplicável à remuneração e não só, uma vez que muitos docentes em tempo
integral, na realidade, têm, de facto, simultaneamente, outros empregadores e
ocupações.
3.8. Escassez ainda notória de bolsas de estudo internas
Os estudantes carenciados necessitam de maior suporte para fazer face aos
diversos custos inerentes à frequência do ensino superior (embora ele seja
gratuito em termos de propinas).
3.9. Falta de regulamentação do ensino a distância e semi-presencial (e-leaning e
b-learning).
Estes métodos de ensino aguardam, há muitos anos, regulamentação, o que
impede a sua oferta pela UAN (e o ensino superior em geral) e limita o
reconhecimento dessas formações feitas por instituições externas.
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4.4. Ausência de representação de Angola nas Convenções Regionais e
Continentais do Ensino Superior
Cita-se como exemplo a Convenção de Arusha, revista no ano passado em
Addis-Ababa.

4. REGIÃO ACADÉMICA I
4.1. Ausência de implementação do Exame Nacional após a conclusão do Ensino
Médio e Secundário
4.2. Competitividade do ensino universitário privado
4.3. Emissão de certificados de habilitações falsos relativos aos níveis de ensino
médio
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