INTERVENÇÃO DO MAGNÍFICO REITOR NO ACTO FORMAL
DA ABERTURA DO DOUTORAMENTO EM DIREITO

Venerandos
Juízes
Presidentes
do
Tribunal
Constitucional e do Tribunal de Contas;
Excelência Sr. Ministro de Estado e chefe da Casa Civil
Prof. Carlos Feijó;
Excelentíssimos Senhores Deputados, Membros do
Executivo, Senhor Embaixador;
Caros Doutorandos.
Permitam-me em primeiro lugar saudar em nome da
Universidade Agostinho Neto, dos trabalhadores docentes
e não docentes, estudantes e em meu próprio, os distintos
convidados e agradecer pela vossa honrosa presença neste
acto formal de abertura do primeiro curso de
doutoramento na nossa Universidade e no nosso País.
A palavra "doutor" é das mais antigas existentes em
português, derivada da palavra da palavra latina "doctoris"
que significa "o mestre, aquele que ensina".
E nesta nobre e honrosa tarefa do mestre ensinar, estudamse e levam-se as teses cada vez mais em direcção ao limite
do conhecimento humano.
Permitam-me abrir um parêntesis para fazer referência a
Platão e cita-lo "A coisa mais indispensável a um
homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu
próprio conhecimento"
Excelências,
Caros Docentes,
Estimados Doutorandos,
Caros convidados.

O Programa de doutoramento, que abrimos hoje
formalmente, por iniciativa da Faculdade de Direito da
Universidade Agostinho Neto e da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa, é um programa de
formação altamente qualificado, que vai envolver
estudantes motivados e representará uma oportunidade
ímpar para os docentes e investigadores de ambas e de
outras instituições, exercerem um doutoramento com base
na excelência e na busca permanente de valores.
Minhas senhoras e meus senhores
“Universidade é docência, cultura, profissionalização,
estudo, investigação científica e desenvolvimento social.
Nos nossos dias, a Universidade é um potencial de
inovação social, de desenvolvimento pessoal, promoção
social e desenvolvimento científico e tecnológico.
Ela potencia as esperanças colectivas, presta um serviço
inquestionável e na medida em que se consolida a
sociedade de informação, aumenta o valor da
Universidade como instituição de formação do capital
humano.
A aplicação dos conhecimentos, atitudes e habilidades
transmitidas e adquiridas, deve representar um melhor
contributo para o processo de formação de recursos
humanos capazes de ver o valor do seu trabalho no nosso e
no contexto global.
Entendemos que este programa de investigação, ensino e
divulgação científica que incorpora o ensino colaborativo
de instituições e académicos de Angola e Portugal, vai em
última análise permitir que no futuro, a Faculdade de
Direito da UAN desenvolva as suas competências e

construir o conhecimento necessário para enfrentarmos os
desafios do desenvolvimento sustentável.
Caros Docentes,
Estimados Doutorandos,
Ilustres Convidados.
É neste contexto promissor que a Universidade Agostinho
Neto e outras instituições de ensino superior, que fazem
parte de um estruturado sistema de ensino, investigação e
extensão, devem contribuir para o surgimento de mais
programas de doutoramento, particularmente os virados
para o desenvolvimento de competências profissionais e
pessoais capazes de resolver os nossos problemas sociais.
Nesta árdua e nobre missão, devemos aceitar o desafio e
direccionar a nossa acção futura na diversificação dos
programas de doutoramento, assim como, encontrar os
meios capazes de aferir e assegurar a qualidade dos
doutoramentos que no futuro, serão ministrados nas nossas
instituições de ensino superior.
Exprimo antes de terminar os nossos agradecimentos e a
nossa profunda admiração, para todas as pessoas que com
o seu trabalho abnegado engrandecem a UAN.
Aos doutorandos, o nosso carinho e as nossas felicitações.
Declaro aberto o Doutoramento em Direito.
Muito obrigado.

