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A FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO DA UNIVERSIDADE 
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ECONOMICS PROMOVEM O MESTRADO EM ECONOMIA 
COM AS SEGUINTES ESPECIALIZAÇÕES:
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UM MESTRADO 
PIONEIRO 
EM ANGOLA.

O Msc em Economia e Gestão da Energia e Economia do Desenvolvimento é um 

novo programa de mestrado científico introduzido pela Universidade Católica de 

Angola em parceria com a conceituada Norwegian School of Economics (NHH). 

Estamos na presença de um programa pioneiro em Angola a nível universitário, 

congregando uma selecção de especialistas com elevado reconhecimento 

internacional em áreas relacionadas com a economia da energia e o 

desenvolvimento económico. As cadeiras do mestrado serão portanto leccionadas 

em inglês ou em português, o que por si só já constitui um feito inédito.

Patrocínio:
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TALENTO
E EXIGÊNCIA.

O curso dispõe de 20 vagas em cada uma das especializações, o que faz com que 

sejam regularmente admitidos em cada ano um grupo restrito de elevado talento 

composto por 40 estudantes. O valor da propina da primeira edição é de 500 USD 

mensais, sendo o pagamento feito trimestralmente.

Relativamente ao horário das aulas, o curso prevê 4 horas lectivas, das 15h às 19h, 

podendo ainda os estudantes usufruirem das excelentes condições logísticas dadas 

pela Universidade tais como salas de estudo, computadores e biblioteca. Na UCAN, 

o estudante terá ainda a oportunidade de interagir com investigadores do Centro de 

Estudos e Investigação Científica (CEIC), instituição que juntamente com o Christian 

Michelsen Institute (CMI) poderá ter um papel decisivo no acompanhamento dos 

mestrandos. O regime das aulas é intensivo e presencial, obrigando assim o 

estudante a empenhar-se a tempo inteiro ao estudo e aprofundamento de 

disciplinas do seu interesse pessoal de modo a garantir êxito na conclusão do 

programa.

AMBIÇÃO
E FUTURO.

O programa tem como missão motivar os estudantes a pensar de forma crítica 

sobre os problemas do desenvolvimento económico e da gestão dos recursos 

energéticos, preparando-os enquanto economistas para uma vida profissional 

competente, ética e humanista. Por outro lado, com este mestrado os estudantes 

terão oportunidade de receber treino relevante para a sua compreensão das 

economias reais e para o manuseamento das técnicas modernas de investigação 

académica. O mestrado propõe aos estudantes que forem seleccionados uma 

formação bastante rigorosa em análise económica. O curso também focaliza em 

técnicas quantitativas que são hoje necessárias na pesquisa de campo e no trabalho 

aplicado em economia. 

Ao completarem os 2 anos do Mestrado Científico em Economia e Gestão da 

Energia e Economia do Desenvolvimento, os estudantes graduados terão a 

oportunidade de optar por uma carreira nos principais sectores da vida económica 

e financeira do país. Nessa altura, espera-se que os estudantes tenham aprendido 

mais sobre o mundo real, particularmente sobre o estado actual da economia 

mundial, a história do capitalismo e detalhes sobre algumas economias 

contemporâneas (em África e fora dela). Áreas de exercício profissional 

contempladas pelos estudantes incluem a Administração Pública, ONGs, 

organismos económicos e financeiros internacionais, direcção de empresas da 

indústria, energia ou recursos naturais, gabinetes de estudos e consultoria ou, 

ainda, instituições académicas através do ensino e da investigação. Um número 

indeterminado de estudantes poderá optar por prosseguir os seus estudos 

avançando directamente para um programa de doutoramento (Phd) numa 

universidade no estrangeiro.
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PROCESSO
DE SELECÇÃO.

Qualquer estudante que se candidate ao programa de Msc em Economia do 

Desenvolvimento e Economia da Gestão da Energia passará por um processo 

rigoroso e transparente de selecção. O estudante, para se candidatar, deve reunir o 

seguinte conjunto de requisitos:

a) Possuir licenciatura em ECONOMIA ou GESTÃO com média igual
ou superior a 13 valores;

b) Ter domínio escrito e falado da língua inglesa;

c) Apresentar 2 cartas de recomendação (sendo pelo menos uma delas Académica);

d) Efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição de 25 mil Kwanzas
(não reembolsável);

e) Preencher o formulário de candidatura ao Mestrado;

f) Entregar 2 fotografias tipo passe;

g) Entregar uma versão recente do CV;

h) Disponibilidade para uma entrevista pessoal de avaliação do perfil do candidato.

Os candidatos que não possuam os requisitos acima não poderão ser admitidos 

para o programa. Os candidatos que não detenham uma licenciatura em Economia 

ou Gestão dificilmente serão aceites para o programa, exceptuando aqueles que 

detenham uma formação sólida em engenharia ou matemática. Alguma habilidade 

matemática e quantitativa é necessária e, além disso, a experiência profissional será 

igualmente valorizada.
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16 CADEIRAS.
24 MESES. 640 HORAS.

O curso de Mestrado da UCAN terá uma duração de 24 meses e está estruturado em 

duas partes. 

Uma primeira parte lectiva com 4 cadeiras por trimestre, perfazendo um total de 16 

cadeiras. No total, serão ministradas 640 horas de aulas para cada especialização. 

Os professores serão responsáveis pela concepção das aulas, que deverão permitir o 

desenvolvimento das capacidades críticas e analíticas dos estudantes. Prevê-se 

ainda a possibilidade dos professores serem coadjuvados, casualmente, por 

assistentes. Durante a primeira parte do mestrado, ao longo dos dois primeiros 

trimestres, os estudantes de ambas as especializações irão frequentar cadeiras de 

tronco comum, ficando os dois trimestres restantes de aulas reservados para 

cadeiras de especialização. 

A segunda parte do programa destina-se exclusivamente à pesquisa científica, 

sob orientação de um supervisor escolhido pelo aluno. Esta parte do programa é 

precedida de seminários organizados pelo curso, sobre inteligência emocional, 

cultura organizacional, liderança e dinâmica de grupo, métodos de investigação, 

entre outros temas, culminando mais tarde com a realização e defesa de uma 

dissertação de mestrado. Este trabalho constitui uma componente central do 

programa. 

A obtenção do grau de mestre pressupõe a aprovação em todas as disciplinas bem 

como a realização e defesa da tese dentro dos prazos exigidos. A classificação final 

do Msc em Economia da UCAN resulta da ponderação da média da parte lectiva e da 

classificação obtida na tese.

http://www.ucan.edu/
http://www.nhh.no/en/home


07

UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DE ANGOLA

06

ECONOMIA E GESTÃO DA ENERGIA  |  ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO

Sujeito a alterações. Consulte o site www.ucangrow.org para informações permanentemente actualizadas.Q# = TRIMESTRE | TIPO DAS UNIDADES CURRICULARES: (M) METODOLOGIA; (CE) CIÊNCIA ECONÓMICA; (S) SEMINÁRIOS; (E) ESPECIALIZAÇÃO.

ESTRUTURA
DO CURSO.
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COORDENADORES DO MESTRADO
João E. Van Dunem
(joaov@ucan.edu)

Armando Pires
(armando.pires@snf.no)

PERÍODO HORASTIPO LÍNGUA DOCENTE INSTITUIÇÃOCADEIRAS
40M ENG Marc Wuyts Open UniversityMétodos Quantitativos

40 PT Nelson Pestana CEICVisão Geral do Mundo: Pobreza, População e Desenvolvimento

40 PT Fernando Pacheco U. Católica LisboaMatemática Avançada

40 PT Teresa Lloyd Braga U. Católica LisboaMicroeconomia Avançada

40 ENG Rognvadur Hannesson NHHEconomia dos Recursos Naturais

40 PT Carlos Castel Branco IESEEconomia Industrial

40 PT Leonardo Costa U. Católica PortoMacroeconomia Avançada

40 ENG Kjetil Bjorvatn NHHEconomia Política do Desenvolvimento

40 PT Ricardo Soares de Oliveira Universidade de OxfordGeopolítica do Petróleo

40 PT Manuel J. Alves da Rocha UCANAnálise Económica de Políticas Sociais

40 ENG Per Heum NHH / SNFImpactos Industriais do Petróleo e Gás

40 ENG Odd-Helge Fjeldstad CMIRegime Fiscal dos Recursos Naturais

40 PT Álvaro de Nascimento U. Católica PortoRegulação e Concorrência

TESE FINAL DE MESTRADO (3 TRIMESTRES)

40 PT Leonor Modesto U. Católica LisboaEconometria Avançada

40 PT Luís de França UCANÉtica e Responsabilidade Social

40 PT Manuel Ennes Ferreira ISEGCooperação Internacional, Ajuda e Desenvolvimento

40 PT João Mosca OMRAgricultura e Desenvolvimento em África

40 PT Adelino Torres U. Lusófona LisboaHistória do Pensamento Económico

40 PT Luís Pedro Krug Pacheco U. Católica PortoProject Finance para Indústria Energética

40 ENG Gunnar S. Eskland NHHEconomia do Ambiente

6 PT Elizabeth Ceita Vera Cruz UCANInteligência Emocional e Cultura Organizacional
6 ENG Ivar Kolstad CMIMétodos de Investigação
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UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DE ANGOLA

· Fim das Matrículas e Selecção dos  
Candidatos: Dezembro de 2014

· Início do Curso de Inglês: Setembro de 2014

· Início das Aulas: Março de 2015

1) IMPORTANCIA DO CURRICULUM EM TEMAS COM ENORME IMPACTO PARA 
O FUTURO DE ANGOLA, À LUZ DOS DESAFIOS ECONÓMICOS E SOCIAIS COM 
OS QUAIS O PAÍS SE CONFRONTA, COMO A DESIGUALDADE E A POBREZA;

2) A UCAN, INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM 
ANGOLA PELA SUA QUALIDADE NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES, 
ASSOCIA-SE NESTE PROJETO À NHH, UNIVERSIDADE NORUEGUESA DE 
PRESTÍGIO NA EUROPA NAS ÁREAS DA ECONOMIA E NEGÓCIOS;

3) AMBIENTE DE GRANDE PROXIMIDADE COM UM CORPO DOCENTE DE 
CLASSE MUNDIAL EM QUE OS ESTUDANTES SERÃO EXPOSTOS À SUA 
INVESTIGAÇÃO ACADÉMICA;

4) POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO COM O CEIC, PRINCIPAL ORGANISMO DE 
PESQUISA CIENTÍFICA EM ANGOLA;

5) FORTE ENFÂSE DO PROGRAMA EM DESENVOLVER O PENSAMENTO 
AUTÓNOMO E CRÍTICO DOS ESTUDANTES NA ANÁLISE DE PROBLEMAS 
ECONÓMICOS, EXPONDO OS ESTUDANTES A ABORDAGENS DIFERENTES NA 
ECONOMIA E AO PLURALISMO ECONÓMICO. 

Datas sujeitas a alteração. Consulte o site www.ucangrow.org para informações permanentemente actualizadas.

http://www.ucan.edu/
http://www.nhh.no/en/home
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Professor Alves da Rocha
Director do Centro de Estudos e Investigação Científica

A IMPORTÂNCIA 
DO MESTRADO 
EM ECONOMIA 
PARA O CEIC.

O CEIC é o departamento, por excelência, para a investigação científica na UCAN e 

durante os seus 12 anos de existência muito trabalho de pesquisa foi realizado, 

publicado e disseminado no país e no estrangeiro.

O essencial da pesquisa tem sido realizado com recursos humanos oriundos da 

UCAN, através de jovens licenciados e professores, em áreas económicas, sociais, 

políticas e jurídicas.

O regresso de muitos mestres do exterior, alguns dos quais retomaram as suas 

funções no CEIC, ajudou a melhorar, consideravelmente, a capacidade de análise 

existente, bem como a estender por novas áreas de interesse a pesquisa realizada.

O CEIC espera aproveitar alguns dos mestres que se vão formar no MESTRADO EM 

ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS RECURSOS NATURAIS na UCAN. 

Consolidando-se este processo de elevação dos níveis de qualificação dos estudantes 

da UCAN, o CEIC e outros centros de investigação que venham a ser criados na 

Universidade Católica de Angola passarão a dispor de uma fonte interna de 

valorização da sua capacidade de investigação e de interpretação dos factos sociais 

em Angola.

Mas para além desta cadeia de alimentação e melhoria da capacidade de pesquisa 

das unidades de investigação, é a própria UCAN que tira disso muito proveito. Desde 

logo, pelo prestígio que a existência de pós-graduações científicas e académicas 

confere às Universidades, particularmente quando se reúnem capacidades 

professorais nacionais e estrangeiras. Depois, pela contribuição para o 

desenvolvimento do país, ao libertar para o mercado força de trabalho altamente 

especializada e qualificada, habilitada a responder aos desafios da globalização e da 

competitividade. Finalmente, para os próprios frequentadores dos cursos de 

mestrado. A sua competência melhora e o seu ego reforça-se. Ser-se competente      

tem também de ser reconhecido pelos próprios.

Depois de consumado este primeiro programa de graduação em mestres nada mais 

voltará a ser igual na UCAN. Uma vez iniciado não parará, não apenas porque esta 

tem de ser a dinâmica natural da evolução das Universidades, mas também porque 

este mestrado tem a MARCA UCAN.
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UM PROGRAMA 
DISTINTO PARA 
FORMAR QUADROS 
DISTINTOS.
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Para mais informações contacte-nos de segunda a sexta-feira, das 9h às
18h através do 00 244 916 233 283 ou por e-mail: info@ucangrow.org

http://www.ucangrow.org/
callto:00244916233283
mailto:info@ucangrow.org
http://www.ucan.edu/
http://www.nhh.no/en/home


Mais informações em:

#UCANgrow

IMPRIMA ESTA BROCHURA APENAS SE NECESSÁRIO. 
SEJA RESPONSÁVEL E CONTRIBUA PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS DO PLANETA.

http://www.ucangrow.org/
http://www.ucangrow.org/
http://www.facebook.com/ucangrow.org
https://twitter.com/UCANgrow_news
https://www.linkedin.com/in/ucangrow
https://www.youtube.com/UCANgrow

