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Escola angolana da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa aposta em 

pós-graduações em Instrumentos Financeiros, no âmbito do acordo com a Academia 

Mercado de Valores Mobiliários, mas novos cursos podem estar a caminho. 

A Angola Business School (ABS) está a estudar com a Academia do Mercado de Valores 

Mobiliários o lançamento de novos programas focados em aspectos técnicos dos mercados e 

dos activos, revelou ao Expansão o director da escola de Luanda da Faculdade de Economia e 

Gestão da Universidade Nova de Lisboa, Nadim Habib. No âmbito desta parceria com a 

instituição da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), a ABS realizou, entre 6 e 9 deste mês, 

o Programa Avançado em Instrumentos Financeiros de Rendimento Fixo, focado em activos 

financeiros de rendimento fixo, como as obrigações públicas e privadas. 

Entre 20 e 23 deste mês, vai levar a cabo o Programa Avançado em Instrumentos Financeiros 

de Rendimento Variável, focado nos activos financeiros de rendimento variável, como Acções, 

Opções e ETF, no qual apresenta as principais metodologias de avaliação destes activos e as 

práticas dos diversos mercados accionistas e as especificidades da legislação angolana. 

"Estamos a estudar com a Academia do Mercado de Valores Mobiliários diversos outros 

programas de curta duração mais focados em aspectos técnicos dos mercados e dos activos", 

explicou o responsável. 

A ABS, disse, pretende desenvolver com a CMC uma pós-graduação em Mercados Financeiros, 

um programa de longa duração, com cerca de 200 horas de formação, "onde serão abordados 

não só aspectos mais conceptuais sobre a importância e o funcionamento dos mercados, bem 

como outros mais práticos sobre a avaliação dos diversos activos transaccionados nos 

mercados". Entretanto, no próximo dia 27 de Julho a ABS dará início a uma nova edição da Pós- 

Graduação em Gestão Aplicada, que "vai ser estruturada em cinco módulos com duração de 

uma semana", e as aulas vão decorrer em horário laboral. 



 
 
De acordo com o director da ABS, a pós-graduação foi desenvolvida para profissionais que já 

têm alguns anos de experiência e dominam as competências técnicas na sua área específica de 

trabalho, tendo ambições de liderança. Habib realça que, "para se tornarem líderes assertivos 

com capacidade para desenvolver uma visão estratégica e de a transformar em decisões de 

gestão, os profissionais devem ter um conjunto de competências transversais em Gestão, que a 

pós-graduação oferece". Também este mês, entre 27 e 29, a ABS lança outra edição do 

Programa de Gestão de Projectos, um programa intensivo que foca as principais ferramentas da 

metodologia de gestão de projectos, oferecendo aos participantes uma visão global sobre as 

boas práticas da gestão de projectos, como proceder à calendarização de um projecto e 

identificar e gerir os principais riscos. 

 

Escola já formou 2.250 pessoas 

A ABS iniciou operações em Angola em 2010 e, desde então, já formou cerca de 2.250 

participantes, dos quais aproximadamente 30% integraram programas abertos, e os restantes 

70%, programas fechados, desenvolvidos especificamente para parceiros corporativos. De 

acordo com o director, um dos "pilares" da escola são os programas para progressão de carreira, 

programas transversais às diversas áreas da gestão. "Aqui temos três programas desenvolvidos 

para profissionais em fases diferentes das suas carreiras profissionais." 

Para recém-licenciados que estão a começar a sua carreira profissional, há os Programas para 

Jovens de Elevado Potencial, desenvolvidos em parceria com a Faculdade de Economia da 

Universidade Agostinho Neto (FECUAN) em formato pós-laboral; Para executivos em progressão 

de uma carreira técnica para uma carreira de gestão, há pós-graduação em Gestão Aplicada, ao 

longo de todo o ano; E a pós-graduação avançada em Gestão, programa desenvolvido em 

parceria com a ENAD, "destinado a executivos mais experientes já com responsabilidades de 

gestão claras, mas que pretendem desenvolver a sua visão estratégica". No outro pilar, há 

"programas curtos que abordam temáticas específicas da gestão". "Para além dos programas 

em activos financeiros, temos também programas na área do Marketing, Negociação, Gestão de 

Projectos, Liderança e Gestão Financeira", disse, explicando que estes programas se destinam 

a "executivos que pretendem fortalecer as suas competências em determinadas áreas 

específicas". 

 

 

 


