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Instituição garante formação sólida em áreas fundamentais à estruturação deste 

importante segmento tendo em vista que a oferta de quadros capazes e em número 

suficiente é escassa para atender demanda 

A Academia de Seguros e Fundo de Pensões (ASFP), recentemente formalizada, assume-se 

como um "player" que visa a modernização e oferta de soluções melhores estruturadas aos 

operadores e clientes deste segmento de mercado. Localizada no distrito urbano do Kilamba 

Kiaxi, município de Luanda, a Academia propõe-se formar técnicos de seguros nas categorias 

júnior, sénior e especialistas, além de prover quadros às áreas de co-seguro e resseguro e ainda 

contabilidade e fiscalidade.  

No acto de apresentação, o Director da instituição, Gabriel Eduardo Camgueza, disse que a 

Academia de Seguros e Fundo de Pensões (ASFP) vai solucionar os problemas das empresas 

seguradoras angolanas, por meio da geração e difusão de conhecimentos de capacitação de 

profissionais e do público. "As empresas seguradoras, os institutos médios e as universidades 

vão poder beneficiar de formação em matérias ligadas ao seguro", disse. Segundo disse, neste 

momento, a prioridade recaiu também para a formação de professores, uma vez que o mercado 

de seguros há muito tempo que não tem um espaço para formar quadros e especialistas nesse 

domínio. Para Gabriel Eduardo Camgueza, a responsabilidade social da academia é exercer a 

cidadania, contribuindo por meio da educação para o desenvolvimento da sociedade e respeito 

ao meio ambiente. 

 

Visão do operador 

O presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Seguros de Angola 

(ENSA). Manuel Gonçalves, citado pela Angop, considerou importante o lançamento da 

Academia de Seguros e Fundo de Pensões (ASFP), por ser um ponto de partida para o 

desenvolvimento das competências dos trabalhadores do sector. Manuel Gonçalves disse que o 

lançamento da academia é imprescindível para melhorar o funcionamento de qualquer actividade 

do ramo económico e social. O presidente da Associação das Seguradoras de Angola (ASAN) 

considerou, de igual modo, que a academia não vai beneficiar apenas os trabalhadores da 



 
 
empresas seguradoras, mas também aqueles que pretendem ser funcionários deste importante 

sector. Ressaltou a importância da formação na área dos seguros, por ter actividades específicas 

e tecnicamente complexas. A Academia de Seguros e Fundo de Pensões é uma instituição de 

ensino profissional de direito angolano, publicada no Diário da República. em 18 de Junho de 

2015. Neste momento, tem inscrições abertas para que interessados possam receber formação 

nas áreas de oferta. 

 

Cursos 

A título de referência, os ciclos de formação na academia prevêem que os formandos em 

contabilidade possam ter domínio das áreas contabilidade de seguros e plano de contas para 

empresas. A análise das demonstrações financeiras das seguradoras é outra das áreas de 

formação.  

 

Especialização domina sector financeiro  

Implantação de academias de estudos bancários e de valores mobiliários são amostras da 

prioridade que assume o plano de formação de quadros  

O Executivo angolano concebeu, desde 2013, o plano nacional de formação de quadros (PNFQ), 

tendo em linha de conta a oferta de mão-de-obra especializada, localmente, e capaz de dar 

resposta aos programas de desenvolvimento nacional. No domínio das finanças, o tradicional 

Instituto de Formação Bancária de Angola (IFBA) começou, a priori, a conviver com a 

operacionalização da Academia BAI, afecta ao banco com o mesmo nome e, a posterior, com a 

Academia Millennium/BPA, implantada nos arredores de Talatona, em Luanda. Em 2014, coube 

à Comissão do Mercado de Capitais (CMC) lançar a Academia do Mercado de Valores 

Mobiliários (AMVM). Cursos de avaliação imobiliária dominam a agenda institucional. O curso 

sobre avaliação imobiliária é destinado a profissionais que actuam nos sectores financeiro e 

imobiliário, nas áreas de intermediação financeira, gestão de fundos de investimento, seguros, 

desenvolvimento e investimento imobiliário. O plano nacional de formação de quadros (PNFQ) 

tem como uma das estratégias, até 2025, promover o acesso dos angolanos a um emprego 

produtivo, qualificado e assegurar a valorização sustentável dos recursos. A complexidade do 

sector financeiro é uma das motivações para que os investidores e gestores concebam 

programas, tendo em conta a melhoria do serviço público. 


