DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS- GRADUAÇÃO
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE MANDUME YA NDEMUFAYO
FACULDADE DE DIREITO
Nº

Linhas de Investigação Científica e
respectivos Objectivos

Projectos
de Investigação
Científica

Objectivos dos Projectos

Estado dos Projectos

Organização do poder
tradicional no domínio da
administração da justiça
no Sul de Angola.

1. Recolher matérias sobre a organização e

Está em momento
incipiente de recolha
de
material
pertinente junto das
sedes das autoridades
tradicionais: ombalas.

Linha de investigação:
Pesquisa e análise do Direito Costumeiro.

01

Objectivos:
1. Colher matérias de significativa natureza
jurídica nas comunidades tradicionais,
visando permitir uma análise comparativa
do acervo jurídico vivenciado pelos
diferentes grupos étnicos e divulgar o
referido manancial de conhecimentos e
experiências.

funcionamento do poder tradicional;
2. Ensaiar uma sistematização do direito
substantivo costumeiro;
3. Propor um modelo de julgado tradicional.

CONTINUA
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FACULDADE DE ECONOMIA
Nº

Linhas de Investigação Científica e
respectivos Objectivos
Linha de investigação:
Estado e Políticas Públicas, Economia
Regional, Agricultura e Meio-Ambiente.
Objectivos:
1. Desenvolver estudos relacionados ao
papel do Estado na sociedade e na
economia contemporânea;

01

2. Incentivar o desenvolvimento de
pesquisas com o intuito de subsidiar
políticas de planeamento que corrijam os
desequilíbrios socioeconómicos e regionais,
examinando a dinâmica das transformações
espaciais;
3. Estudar a estrutura fundiária, relações de
produção, emprego, inovações tecnológicas,
mercados, cadeias produtivas e sistemas
agro-alimentares.

Projectos
de Investigação Científica
Estudo das Vantagens
Competitivas de Angola na
SADC.

Objectivos dos Projectos

Estado dos Projectos

1. Analisar as vantagens competitivas de

Por financiar.

Angola em função dos seus recursos, do
factor humano e de infra-estruturas que
dispõe.

Ciclos Políticos Eleitorais nos
Investimentos Públicos em
África.

1. Identificar os produtos que se poderia
produzir com menor custo;
2. Analisar a influência dos ciclos políticos
eleitorais no investimento público dos
países da África Austral.

O
Investimento
Directo
Estrangeiro e Spillovers
sobre a Produtividade das
Empresas Domésticas.

1. Avaliar a importância do Investimento
Directo

Estrangeiro

e

Spillovers

no

aumento da produtividade das empresas.

Linha de investigação:
Moeda de Crédito.
02

Por financiar.

Objectivos:
1. Conduzir a política monetária e a política
cambial, os mercados financeiros e de
capitais, a actuação dos bancos centrais e
de
outras
instâncias
públicas,
a
institucionalidade financeira pública e
privada e questões da economia do sector
público relacionadas à moeda e ao sector
externo;
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Por financiar.

2. Destacar os problemas angolanos e
também o âmbito internacional, com
destaque para a África e a Europa.
Linha de investigação:
Economia Industrial e do Trabalho.

03

Objectivos:
1. Examinar as teorias económicas
relacionadas com o comportamento dos
mercados e dos agentes económicos que
neles actuam. Estudar ainda os aspectos
relacionados com o mercado de trabalho e
Investigar também a disponibilidade de
recursos humanos e a capacidade de
ajustamento das economias, face à procura
originada pelas novas tecnologias.
Linha de investigação:
Economia Internacional, Africana e
Regional.

04

Objectivos:
1. Estudar os impactos de longo prazo das
dinâmicas estatais mais significativas para
a economia internacional;
2. Analisar o processo de globalização da
economia mundial, em paralelo ao contínuo
carácter nacional das políticas económicas,
a polarização e o deslocamento dos espaços
de desenvolvimento, enfatizando as
grandes contradições do avanço da
tecnologia, sem uma correspondente
capacidade de organização políticoadministrativa;
3. Orientar pesquisas para as economias
africanas e regionais, procurando entender
as semelhanças e divergências com a
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economia nacional.
Linha de investigação:
Gestão de Sistemas de Operações e Gestão
de Qualidade.

05

Objectivos:
1. Investigar a gestão de sistemas de
operações, sendo que a função de
operações é também chamada de função de
produção ou função de produção e
operações;
2. Assegurar a relação entre a gestão de
sistemas de operações e da qualidade, e a
gestão estratégica, devendo assegurar
também, o estudo da logística empresarial,
definido aqui como operação de gestão de
logística integrada.
Linha de investigação:
Sistemas de Auditoria-Controlo de Custos e
Análise do Desempenho.

06

Objectivos:
1. Controlar a área de tecnologia e analisar
a eficiência dos sistemas de informação;
2. Verificar o cumprimento das legislações
e normativos a qual estão sujeitos;
3. Gerir com eficácia os recursos de
informática.
Linha de investigação:
Recursos Humanos - Remunerações,
Motivação e Avaliação do Desempenho.
Objectivos:
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1. Estudar o desenvolvimento de
organizações com foco na gestão do
desempenho humano e no processo de
socialização organizacional, para seu
sucesso;

07

2. Investigar as principais etapas do
processo de gestão estratégica da directriz
organizacional, formulação da estratégia,
implementação de estratégias e controle
estratégico;
3. Abordar teorias e práticas do
desenvolvimento de organizações ao
serviço do ambiente em que actuam, com
foco no processo de socialização
organizacional e comportamental e, em
aspectos de gestão de pessoas na
organização com ênfase na gestão do
conhecimento, objectivando contribuir com
a geração de processos mais inovadores nas
organizações.
Linha de investigação:
Marketing para a Gestão Estratégica e
Gestão da Responsabilidade Social e da
Ética.

08

Objectivos:
1. Investigar as acções planeadas de
marketing bem-sucedidas e socialmente
responsáveis no contexto da Gestão
estratégica;
2. Pesquisar e estudar as operações
organizacionais de forma socialmente
responsável e a forma de conduta
empresariais quanto à ética adoptada pelas
organizações;
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3. Analisar a responsabilidade social das
organizações como parte da estratégia
global da organização, tendo em conta que
todo elemento de desenvolvimento
estratégico, visto que a responsabilidade
social começa com à análise do ambiente.
Linha de investigação:
Instituições Políticas e Organizações.

09

Objectivos:
1. Estudar as políticas públicas, incluindo
políticas industriais de emprego e
desenvolvimento e as organizações, bem
como formas de regulação dos mercados.

Os Processos de
Descentralização em Angola
e Políticas de
Desenvolvimento Local

1.

Analisar

as

vantagens

e/ou

Por financiar.

desvantagens que a descentralização trás
consigo no âmbito das políticas de
desenvolvimento.

Mudança do Estado e
Mudança da Administração
Pública em Angola

1. Analisar a dependência à vontade
política

dos

representantes

Por financiar.

das

colectividades, tanto para a sua criação,
como para a sua sobrevivência.
Linha de investigação:
Desigualdades e Diferenças Sociais.

10

Objectivos:
1. Analisar a problemática sobre a
estratificação
e
mobilidade
social,
desigualdades socioeconómicas, de género
e raciais; casamento, família e sexualidade;
acção colectiva e identidades; cidadania,
direitos e conflitos sociais, políticas,
económicos e culturais;
2.
Analisar
os
deslocamentos,
comportamentos e procuras, envolvendo
identidades e percepções; relações de
classe, de género, raciais e familiares;
mercado de trabalho, mobilidade social,
educação, pobreza, e políticas públicas
constituindo
esses
os
objectos

Fenómeno das Migrações
Internas como Factor de
Disseminação de
Conhecimento e
Aproximação dos Povos

1. Avaliar as experiências do dia-a-dia a
nível

das

Internacionais,

Teorias

das

Por financiar.

Relações

Económicas

e

Geoestratégicas e das vantagens quando os
Estados ou as pessoas cooperam entre si.

Angola: as Migrações
Externas Ilegais como Factor
de Desestabilização
Silenciosa do País.

1. Analisar o fenómeno migratório ilegal,
como forma de desestabilização das
fronteiras do País em particular para as
zonas de produção diamantífera.
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Por financiar.

privilegiados.
Linha de investigação:
Religião e Movimentos Sociais.

11

Objectivos:
1. Analisar questões referentes a
fenómenos religiosos nos mais diversos
entrelaçamentos entre o tema do discurso e
prática religiosa e outras temáticas como
política, pobreza, etnia, violência e meioambiente, incluindo contextos sociais
considerados mais seculares.
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