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Esta parceria vai munir as duas instituições e fortalecer relações de cooperação técnica, 

em matérias de identificação das necessidades deformação de quadros dirigentes e de 

quadros intermédios. 

A Universidade Gregório Semedo (UGS) e a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) firmaram 

um protocolo cujo objectivo principal é a definição das bases da relação entre as duas 

instituições, no sentido de se promover a formação no âmbito do mercado de capitais e de 

matérias relacionadas. O reitor da UGS, José Semedo, destacou a realização, no âmbito da 

assinatura do protocolo, do "primeiro curso de pós-graduação em Mercados de Capitais, que 

servirá para dotar os licenciados de conhecimentos técnicos e científicos que lhes permitam 

ombrear com quadros formados noutras regiões". O PCA da CMC, Archer Mangueira, referia - 

tendo em conta que a mesma se enquadra na estratégia de actuação da CMC no domínio 

específico da formação de quadros da especialidade, atendendo ao facto de o mercado de 

capitais ser um segmento novo no sector financeiro angolano - existir a necessidade de se fazer 

um forte investimento na formação a todos os níveis". 

Uma das cláusulas desta cooperação faz menção ao objecto, que tem como via proporcionar o 

desenvolvimento, a organização e a implementação de iniciativas de formação de transmissão 

de conhecimento e aperfeiçoamento, bem como dinamizar áreas consideradas prioritárias para 

a CMC e a AMVM (Academia do Mercado de Valores Mobiliários). Outro termo do acordo diz 

respeito às acções a serem empreendidas nas áreas de colaboração na identificação de 

necessidades de formação dos quadros técnicos e dirigentes da CMC e da AMVM, bem como o 

desenvolvimento de planos de actividade no âmbito da formação e produção de conhecimento 

das entidades acima referidas. Os cursos, seminários, conferências ou projectos de assessoria 

técnica e de investigação, para o plano de actividade das instituições, serão ministrados por 

docentes indicados por estes institutos. 

Consta que a Comissão do Mercado de Capitais e a Academia do Mercado de Valores 

Mobiliários têm por missão a dinamização do mercado de capitais angolano na criação de 



 
 
condições de uma forma íntegra e sustentável, para que se desenvolva e contribua fortemente 

para o progresso do País. A formação neste sector e nas matérias ligadas acaba por ter uma 

relevante importância para pessoas qualificadas e especializadas em técnica de organização, 

gestão e operação de mercados de valores mobiliários modernos, tendo em conta as vantagens 

e os serviços prestados à comunidade. Entretanto, a gestão administrativa está encarregada de 

promover canais privilegiados de interlocução e interacção entre ambas, assim como assegurar 

toda a organização funcional concernente às acções a activar no âmbito do protocolo. 

O curso de pós-graduação em Mercados de Capitais tem início marcado para o mês de Maio do 

corrente ano, e a sua participação é aberta a todos os quadros superiores interessados em 

adquirir conhecimento nesta importante área do sector financeiro. A duração do referido acordo 

é de três anos a contar da data em vigor, podendo ser renovado se nenhuma das partes o tiver 

denunciado com a antecedência mínima de 120 dias da data de renovação. Anualmente, deverá 

ser feita uma avaliação do grau de execução do presente acordo em actos formais. 

 

Historial da UGS 

A Universidade Gregório Semedo (UGS) é uma instituição privada de ensino superior, que surgiu 

em 2004. A UGS está titulada juridicamente pela Intellectus, Formação e Gestão, que tem como 

objecto social o ensino, a educação e a formação nos seus variados domínios. A instituição 

ministra cursos de Licenciatura nas áreas do Direito, Engenharia Informática, Gestão Comercial 

e Marketing; Gestão de Recursos Humanos, Informática; Gestão e Organização e Gestão de 

Empresas. Os dez anos de crescimento da Universidade Gregório Semedo derivam 

principalmente de uma aposta firme na qualidade do ensino ministrado. O seu corpo docente, 

que integra professores angolanos e de várias outras nacionalidades, é seleccionado com rigor, 

sendo relevante o número de mestres e doutores que nele participam, muitos em regime de 

exclusividade. A UGS tem como valores o rigor, a qualidade e a modernidade. A consciência dos 

desafios da globalização e da universalização do conhecimento obriga a encontrar soluções nos 

ventos positivos da nova trajectória do nosso mundo, que é a síntese da sua aspiração, do ideal 

que, hoje como sempre, norteia todos os seus objectivos, decisões e iniciativas. 


