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Nos últimos anos, e sobretudo a partir de 2002, o ensino superior em Angola
sofre uma forte expansão e tem-se deparado com inúmeros desafios, em
grande parte resultantes da sua adaptação e resposta às condições da
globalização e de desenvolvimento do próprio país.
A sua expansão recente tem levado a sociedade a questionar-se sobre a sua
qualidade e eficiência. A necessidade de garantir um mínimo de qualidade
desejável e que seja compatível com os desafios da nossa era, têm suscitado
um debate alargado ao nível nacional e regional sobre a expansão e os
desafios do ensino superior.
O Governo de Angola e as Institutições de Ensino Superior têm acompanhado
a evolução das tendências mundiais relativas ao ensino superior e têem vindo
a criar uma série de instrumentos reguladores do sub-sistema de ensino
superior no país cujo objectivo último é a melhoria da qualidade desse subsistema de ensino. É nesse âmbito que se inserem as “Linhas Mestras Para a
Melhoria da Gestão do Sub-Sistema de Ensino Superior” publicadas em 2007 e
o Decreto 90/09 de 15 de Dezembro que define as “Normas Reguladoras do
Sub-Sistema de Ensino Superior”.
Presentemente, o órgão Ministerial de tutela do Ensino Superior e os outros
actores intervenientes do sub-sistema de ensino superior, debatem dois novos
instrumentos reguladores do sub-sistema de ensino superior, nomeadamente,
o ante-projecto de decreto presidencial que irá actualizar e substituir o Decreto
90/09 e o documento intitulado “Políticas e Medidas Para a Reforma e a
Melhoria da Gestão do Sub-sistema de Ensino Superior 2014-2020”.
É importante notar aqui que todo este esforço de regulação para a melhoria do
Sub-sistema de Ensino Superior tem sido paralelo aos esforços de implantação
e desenvolvimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de
Angola, claramente um pressuposto indissociável das Universidades na sua
tripla função de “Ensino, Investigação e Extensão”.
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