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Província da Huíla 

Resumo 

O ISCED- HLA, apresenta um percurso de formação de docentes, desde o início da 

primeira década dos anos oitenta, após- independência. Por vários condicionalismos e 

consequências, o Instituto Superior de Ciências da Educação do Lubango, passou a 

depender directamente do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia 

MESCT, inserido na VI Região Académica. A partir de 2011, promove a Extensão 

Universitária, a título experimental, em quatro municípios como um dos desafios 

apostado, no sentido de gerar, desenvolver, transmitir, e aplicar o conhecimento por 

meio de ensino, da pesquisa e da extensão. 

Este trabalho tem como objectivos, investigar as estratégias aplicadas e concebidas 

pelos líderes locais na implementação do Ensino Superior em Matala, questionando o 

impacto no desenvolvimento humano relacionando-o com a formação de competências 

enquanto suporte de acção para resolução de situações problemáticas e de questões 

imprevisíveis de forma eficaz e eficiente. 

Com base nos objectivos plasmados, desenvolveu-se um estudo empírico em Matala 

através de técnicas de entrevistas exploratórias e aprofundadas, com uma amostra de 80 

indivíduos com características diversificadas. 

Os resultados de estudos correlacionais permitem confirmar duas das hipóteses da 

pesquisa que anteviam manifestações semelhantes em relação as estratégias aplicadas 

como variáveis, assim como à formação de competências que deve passar por uma nova 

concepção centrada na investigação aplicada tendo como suporte uma biblioteca 

apetrechada de uma bibliografia actualizada e de laboratórios informáticos. 
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The Role of the Local Leaders on the Implementation of Higher Education in 

Matala, Huila Province  

Abstract  

The ISCED-HLA presents a journey of teachers training since the start of the first 

decade of the 80s, post-independence period. Due to several conditional factors and 

consequences the institution started to depend directly on the Ministry of Higher 

Education, Science and Technology inserted on the 4
th

 academic region. One of the 

challenges of the institution is the promotion of an experimental academic extension in 

four municipal districts since 2011 with a view is to generate, develop, transmit and 

apply knowledge through teaching, research and extension. 

The objective of this work is to investigate the strategies formed and applied by the 

local leaders on the implementation of higher education in Matala, questioning its 

impact on human development and relating it with competence formation, since it is an 

aid to solve problematic situations and unexpected issues in an efficient and effective 

way. 

Based on the objectives established, it was developed in Matala an empirical study 

through exploratory and deepened interviews techniques, with a sample of 80 

individuals with diversified characteristics. 

The result of the correlating studies allows the confirmation of two of the hypotheses of 

the research that foresaw similar manifestations in relation to the applied strategies as 

variables, as well as the formation of competences should rely on a new conception 

centered in the applied investigation having as  support an equipped and updated library 

with computerized laboratories. 
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