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CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

COMPROMISSO  
COM O FUTURO

H
á uma consciência cada vez maior de que 
para melhorar a qualidade dos serviços das 
instituições,  é preciso aumentar a produtividade 
dos seus profissionais e a sua eficiência e 
que, para garantir resultados excelentes, são 
necessários investimentos em áreas críticas 

como a Educação, a Cultura e o domínio de ferramentas 
adequadas ao nível de exigências do mercado global, onde Angola 
está inserida. 

Nenhuma instituição que se pretenda séria será capaz de 
fazer um percurso rumo ao desenvolvimento sem valorizar o 
capital intelectual e os elementos a ele associados: estrutura 
organizacional, talentos e cultura. Para ser grande, sê inteiro, 
como disse o escritor, poeta, português, Fernando Pessoa. Assim  
revemo-nos nessa filosofia de vida e desenhamos os programas 
e acções para níveis de ensino, público-alvo e enquadramento 
diverso que é transmitido pelos: 

a) Centro de Formação Profissional em Administração, 
Finanças e Banca (AFB); 

b) Instituto Superior Técnico de Administração e Finanças 
(ISAF); 

c) Centro Cultural. 
É o que temos para vos oferecer. 
Com estas estruturas, a Academia BAI pretende abrange os 

níveis da formação profissional, da formação especializada, 
qualificação académica das licenciaturas às pós-graduações — 
profissionais e académicas — e, consequentemente, é certificada 
e autorizada pelo INEFOP, Ministério do Ensino Superior Ciência e 
Tecnologia, Ministério da Cultura, Ministério da Justiça e Comissão 
de Mercado de Capitais, ou seja, instituições reguladoras distintas 
reconhecem as nossas Instituições de Ensino. 

Esta abordagem holística da educação procura estabelecer 
uma ponte entre o desenvolvimento do activo humano e as 
estratégias de negócio das empresas. 

Este  é, portanto, um desafio que exige o envolvimento de 
profissionais comprometidos com o propósito, talentosos, 

uma visão e liderança que envolve um pensamento e práticas 
empresariais clássicas, em equilíbrio com outras mais 
inovadoras e modernas. É neste sentido que criamos uma cultura 
organizacional baseada num modelo de verdadeiro diálogo sobre 
valores. 

No mundo contemporâneo, as organizações são uma 
inevitabilidade na vida das pessoas, desde que nascemos. Somos, 
quer queiramos quer não, seres que vivemos e trabalhamos 
nas organizações, nas escolas, nos centros de formação, 
nos institutos superiores,  sendo que  estas Instituições são  
organizações onde passamos horas seguidas e, como sabemos, 
não se controlam as pessoas através de regras burocráticas e 
hierarquia de comando, mas por meio do compromisso com a 
visão e os valores compartilhados.  Assim, ao propormos servir-
vos fazêmo-lo conscientes do valor da educação na vida de cada 
um e das suas respectivas organizações. 

Evoluindo agora num caminho e essência de Fundação, o mais 
importante é o propósito e o percurso que continuaremos a traçar. 
Um objectivo moral de provocar uma diferença positiva na vida 
das pessoas, dos funcionários, dos clientes, dos nossos alunos, 
da sociedade, como um todo. Embora o conhecimento seja valor 
óbvio com o qual muitos de nós nos identificamos, pretendemos 
demonstrar que poderá haver razões evolutivas inevitáveis para 
que o objectivo moral se torne cada vez mais relevante, para que 
a preocupação com os outros seja percebida como fundamental, 
e para que a responsabilidade individual social se eleve e impacte 
gerações. 

No passado, se perguntássemos a alguém, dentro de uma 
empresa de sucesso, sobre o que tinha provocado o êxito, 
a resposta seria “as pessoas”. Mas isso só é parcialmente 
verdadeiro: Na verdade, são as relações entre as pessoas que 
fazem a diferença e é o caminho da sustentabilidade do ambiente, 
da economia e da vida social e da educação que nos move na 
interacção com os outros. 

A Academia BAI é uma Academia de Vida e a Fundação BAI é 
um compromisso com o futuro, e com as pessoas do futuro.

PCE da Academia BAI 

NOELMA VIEGAS D’ABREU
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OITO ANOS DE HISTÓRIA, MARCADOS PELA INOVAÇÃO, PELO RIGOR, PELO SENTIDO DE MISSÃO.
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CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

A Academia BAI, criada 
em 2012, nasceu com a 
missão de contribuir para 

o desenvolvimento de quadros 
superiores, fomentando o 
conhecimento, as competências 
técnicas, comportamentais e 
culturais, numa transferência 
contínua de saber, saber fazer e 
saber ser.
Estamos muito conscientes da 
nossa missão e responsabilidade, 
enquanto entidade 
estratégica que contribui 
para o desenvolvimento dos 
profissionais. Por isso é essencial 
prepararmos profissionais 
competitivos, profissionais 
capazes de atingir o seu melhor 
potencial no exercício das suas 
actividades profissionais e 
pessoais.
O AFB – Centro de Formação 
Profissional de Administração 
Finanças e Banca foi o primeiro 
segmento criado respondendo 
às necessidades de Formação 
Profissional em Angola 
continuando até à data a fazer 
uma aposta em programas de 
formação, formadores e uma 
equipa de profissionais de 
qualidade, onde se procura 
sempre fazer mais e melhor. 
A linha de actuação do AFB 
continua a ser a aposta no 
desenho e implementação de 
programas de formação aos 
bancários, aos profissionais 
para o sector financeiro bem 
como para as áreas de gestão e 
administração. 

A evolução natural, 
o crescimento e o 
voto de confiança 

dos nossos clientes 
fizeram-nos apostar em 
programas de educação 
avançados, destinados 
a administradores, 
directores e quadros 
seniores de primeira 
linha, que visam 
melhorar competências 
comportamentais como 
liderança e pensamento 
criativo e crítico, a 
par de competências 
de gestão que lhe 
permitam desenvolver 
soluções práticas 
para os problemas 
do mundo real e do 
contexto, exigente, 
que as empresas e os 
gestores hoje enfrentam. 
Inclui ainda a oferta 
de cursos de pós-
graduação alinhados 
com as necessidades 
de formação de mais 
longa duração, que 
permita melhorar a 
qualificação académica 
e profissional de 
executivos em vários 
níveis de gestão 
de empresas e 
organizações.

O Instituto Superior 
Técnico de 
Administração 

e Finanças (ISAF) 
aposta numa formação 
variada no domínio da 
administração, negócios, 
gestão e finanças, 
assumindo o desafio 
de aliar o ensino à 
investigação científica e à 
extensão universitária.
Acreditamos que o 
ensino superior tem 
um papel importante 
e motor na promoção 
do desenvolvimento 
económico e social do 
país. Tendo em conta que 
o mercado de trabalho 
exige cada vez mais a 
profissionalização e 
a especialização dos 
técnicos, numa visão 
holística de formação, na 
qual aliamos a formação 
académica (stricto sensu) 
com a formação pós-
graduada avançada e 
cursos para Executivos 
(lacto sensu). 

Continuaremos a 
investir em recursos 
e a desenvolver uma 
formação aberta e 
integradora, visando à 
descoberta do mundo e de 
atitudes e competências 
pessoais que incentivem o 
sucesso, quer individual, 
quer colectivo.
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CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

Directora da AFB

COM  A INOVAÇÃO 
VENCEMOS O DESAFIO  
DO NOVO CICLO

A
o longo da sua ainda curta, mas 
intensa história de vida, o AFB – 
Centro de Formação Profissional 
de Administração Finanças e 
Banca  - continua a fazer uma 
aposta em programas de formação, 

formadores e uma equipa de profissionais de 
qualidade, onde se procura sempre fazer mais e 
melhor. São oito anos de história, marcados pela 
inovação, pelo rigor e, pelo sentido de missão. 

O ano de 2020 conduziu-nos a um novo ciclo. 
Esta tem sido uma mudança que terá certamente 
continuidade e impacto nos próximos tempos. O 
contexto, quer externo, quer interno, em que se vive, 
favorece a emergência de uma “nova” estratégia para 
a formação profissional.  O AFB criou e desenvolveu 
uma estrutura humana e física polivalente e 
vocacionada para encarar esta nova realidade.   

A mudança precipitou e firmou a modalidade de 
formação não-presencial, que se desenvolveu e 
cresceu. Durante este tempo tem sido importante 
intensificar a aplicação das metodologias de formação 
a distância e a implementação de acções adequadas 
ao contexto, considerando a pertinência e relevância 
do tema, a adaptabilidade e adequação ao formato 
on-line. 

A linha de actuação do AFB continua a ser a aposta 
no desenho e implementação de programas de 
formação aos bancários, aos profissionais para o 
sector financeiro bem como para as áreas de gestão e 
administração. Nos últimos três anos os profissionais 
do sector público, do sector secundário e primário 
fazem parte da carteira de clientes do AFB.   

Dos programas de formação especializada, aos 
programas com caracter mais transversal, verifica-
se um crescimento da procura por parte quer de 
empresas, quer de pessoas, individual. Ainda que 

inicialmente com algumas cautelas, estamos ao 
serviço de todos. 

Estamos , igualmente, conscientes da nossa 
missão e responsabilidade, enquanto entidade 
estratégica que contribui para o desenvolvimento 
dos profissionais, fomentado o conhecimento, as 
competências técnicas, comportamentais e culturais, 
numa transferência continua de saber, saber 
fazer e saber ser. É, deste modo,  que é necessário 
prepararmos profissionais competitivos, profissionais 
capazes de atingir o seu melhor potencial no exercício 
das suas actividades profissionais e pessoais. O 
desemprego é um dos problemas sociais para o 
qual olhamos.  Por isso, também implementamos 
programas que podem ser uma ferramenta no 
combate ao desemprego. É o caso, por exemplo,  
do curso de Iniciação Bancária para Assistente de 
Clientes ou a Formação de Assistente Executivo.   

Para além da formação no registo mais formal, 
estamos atentos a outras formas de desenvolvimento 
curricular e profissional, nomeadamente, como 
por exemplo, workshops, palestras, conferências, 
o que significa que  as modalidades de formação 
multiplicaram-se. Actualmente temos uma oferta 
para formação presencial, semi-presencial e a 
distância. A formação profissional é uma actividade 
muito afectada pelo contexto actual. Neste sentido é 
necessário desenhar novas estratégias e abordagens, 
adoptar novas modalidades de formação, revisitar a 
oferta formativa. É importante implementar acções 
que possam minimizar cenários pouco favoráveis.  O 
mundo mudou! Nós também mudámos. Somos mais 
criativos, mais flexíveis, mais adequados ao contexto. 
Geograficamente distantes, mas mais próximos, 
comprometidos e unidos. Continuamos a ser uma 
Academia de Vida, agora em casa de cada  um dos 
nossos clientes.

ALBA FARIAAFB
OITO ANOS  
A FORMAR  
QUADROS  
DE SUCESSO

AFB
OITO ANOS  
A FORMAR  
QUADROS  
DE SUCESSO
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AS QUATRO DIMENSÕES  
DO PERFIL 
COMPORTAMENTAL 

4 HORAS
O curso visa oferecer aos 
formandos uma maior consciência 
e compreensão de si próprios e, 
igualmente importante, como os 
outros o vêem, assim como ajudar 
para o aumento da autoconsciência 
de uma forma memorável e segura,  
conhecer-se melhor a si mesmo 
e aos outros, activar mudanças 
positivas nos próprios pensamentos, 
emoções e comportamentos e 
ajudar a sentir-se feliz com base 
na experiência de optimização das 
potencialidades pessoais. 

GESTÃO 
POR OBJECTIVOS 

 
15 HORAS
Esta formação visa dar a conhecer 
a importância da implementação de 
uma gestão que permita estabelecer 
o equilíbrio dinâmico entre os 
objectivos determinados, a satisfação 
das aspirações, o aperfeiçoamento 
dos dirigentes, quadros superiores e 

os resultados alcançados.
Compreender a importância do 
modelo de gestão por objectivos, 
por resultados e por empenhamento 
bem como o seu papel activo 
na preparação das condições e 
dinamização do funcionamento do 
planeamento e controlo de gestão.

AVALIAÇÃO FINANCEIRA 
DE PROJECTOS 
DE INVESTIMENTO 

24 HORAS
No final deste curso, os participantes 
deverão ser capazes de interpretar 
os principais rácios económico-
financeiros, medir a viabilidade de um 
novo investimento tendo em conta as 
diversas metodologias utilizadas; 
introduzir, desenvolver e debater 
os métodos teóricos necessários à 
avaliação financeira e económica de 
projectos, e 
desenvolver metodologias e critérios 
para a análise de projectos, vertente 
económica e financeira. 

AVALIAÇÃO DE RISCOS 

16 HORAS
No final da formação os formandos 
deverão ser capazes de reconhecer 
o enquadramento legal e normativo 
do controlo e avaliação de riscos 
profissionais; conhecer e aplicar a 
legislação específica; demonstrar 
conhecimentos sobre medidas de 
prevenção e protecção dos riscos; 
identificar e aplicar metodologias de 
avaliação de riscos e ainda avaliar 
riscos profissionais. 

AUDITORIA FINANCEIRA 
40 HORAS 
O curso de Auditoria Financeira 
permite compreender os princípios 
do controlo interno e o respectivo 
processo de implementação; 
conhecer e utilizar a metodologia 
e as técnicas de base da auditoria; 
compreender o papel dos auditores 
e os métodos de trabalho; posicionar 
e optimizar a função da auditoria 
interna dentro da organização. 

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
77 HORAS 
O formando ficará habilitado a 
transmitir conhecimentos técnicos 
aprofundados sobre Avaliação 
Imobiliária que permitam o rigor de 
abordagem a um mercado imobiliário 
cada vez mais complexo; 
colocar, num mercado em constante 
expansão, avaliadores imobiliários 
com formação académica adequada 
aos serviços que prestam. 

BRANQUEAMENTO DE 
CAPITAIS 
24 HORAS
O curso tem como objectivo dotar 
os participantes de conhecimentos 
sobre prevenção do branqueamento 
de capitais e do financiamento do 
terrorismo de modo a prevenir 
os riscos que possam afectar a 
reputação de qualquer empresa ou 
organização. 

CONTABILIDADE 
FINANCEIRA
40 HORAS
O curso visa dotar os formandos 
de conhecimentos técnicos que 
lhes permitam compreender a 
estruturação e organização da 
informação financeira e contabilística, 
assim como a sua importância na 
tomada de decisão; 
compreender o enquadramento da 
contabilidade numa organização; 
dominar o tratamento contabilístico 
das principais operações correntes da 
empresa. 

CONTROLO DA QUALIDADE 
16 HORAS
No final da formação os formandos 
deverão ser capazes de planear o 
processo estatístico de produção, 
controlo das eficiências dos 
equipamentos e definir processos 
para comunicação interna e externa, 
estabelecer e controlar documentos 
pertinentes. 

CONTROLO E GESTÃO 
ORÇAMENTAL
20 HORAS
No final deste curso os participantes 
saberão identificar os conceitos 
básicos do controlo de gestão; 
determinar os objectivos da gestão; 
relevar a importância do orçamento 
como documento fundamental na 
orientação da actividade da empresa; 
executar o orçamento e realizar o 
controlo orçamental. 

GESTÃO E MANUTENÇÃO 
DE EDIFÍCIOS E 
INFRAESTRUTURAS 
20 HORAS
No final da formação os formandos 
serão capazes de identificar as 
principais áreas de gestão da 
manutenção; criar funções e 
clarificar actividades nos domínios 
da manutenção; criar e manter 
indicadores de manutenção; 
criar sistemas de relação ente a 
informática, a formação profissional e 
a higiene e segurança do trabalho de 
manutenção. 

O AFB – Centro de Formação Profissional de 
Administração Finanças e Banca continua a fazer uma 
aposta em programas de formação, formadores e uma 
equipa de profissionais de qualidade, onde se procura 
sempre fazer mais e melhor.

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

AFB

EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO  

 
20 HORAS
Sensibilizar os formandos 
para a importância, 
pertinência e utilidade do 
empreendedorismo no 
mundo actual, desenvolvendo 
competências e dotando-os 
de ferramentas que permitam 
implementar estratégias para 
ajustar e alcançar objectivos 
empreendedores. 

CURSO DE INICIAÇÃO 
BANCÁRIA PARA 
ASSISTENTE  
DE CLIENTES 
260 HORAS 
No final deste curso os formandos 
serão capazes de aplicar 
competências e conhecimentos 
fundamentais no desempenho de 
funções bancárias. 
O curso é constituído por onze 
módulos de frequência obrigatória 
e com duração diferenciada, 
estando desenhado de forma 
estruturada e sequencial. 

GESTÃO DE CONFLITOS 
EM CONTEXTO  
DE PRESSÃO
12 HORAS 
Seja capaz de antecipar 
situações geradoras de conflitos, 
tornando-se capaz de gerir 
o processo de forma eficaz. 
Aprenda a orientar a sua equipa 
promovendo a comunicação e 
o diálogo, usando sempre usar 
mecanismos e estratégias para 
criar uma atmosfera saudável, 
num espírito de interajuda e num 
bom clima organizacional. 

ASSISTENTE 
EXECUTIVO 
144 HORAS
Dotar os formandos 
de conhecimentos e 
novas ferramentas na 
execução diária das 
tarefas inerentes ao 
cargo de Assistente 
Executivo, bem como 
reforçar competências 
que agreguem valor à 
função. 

Os  4  Pilares da Liderança 
foi a única formação que 
me permitiu ter,  num  
único  momento, uma 
visão integrada e holística 
das ferramentas sobre 
gestão de conflitos, 
comunicação assertiva, 
interacção interpessoal 
em contexto de grande 
pressão e encontrar 
as oportunidades para 
orientar as equipas para 
os objectivos estratégicos 
e operacionais da 
organização.

JÚLIO LONDA
Director De rH

(oS 4 PiLAreS DA 
LiDerANÇA oNLiNe)

Dou o meu testemunho 
relativamente à  formação 
de Gestão de Conflitos. 
Falar desta formação é 
falar de uma experiência 
que agrega um grande 
valor ao conhecimento, 
com conteúdos de grande 
interesse e fácil aplicação 
na vida profissional e 
Pessoal.

NEUSA SILVA
técNicA De rH

(GeStÃo De 
coNFLitoS eM 

coNteXto  
De PreSSÃo)
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CURSO BANCÁRIO 
INTERMÉDIO
223 HORAS
No final do curso os formandos 
estarão aptos a aplicar competências 
e conhecimentos fundamentais no 
desempenho de funções bancárias. 
O curso tem a duração de 223 
horas, estando constituído por doze 
módulos de frequência obrigatória e 
com duração diferenciada. 

ELABORAÇÃO DE UM 
PLANO DE CONTINUIDADE 
DE NEGÓCIOS  
8 HORAS
Análise económica e financeira da 
empresa no momento; 
ponderação sobre os eventuais 
investimentos para expansão do 
negócio; 
análise do meio envolvente face ao 
serviço / produto; 
cronograma do investimento. 

ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS 
DE NEGOCIAÇÃO 
12 HORAS
No final da formação os 
participantes deverão ser capazes 
de escolher estratégias e tácticas 

mais eficazes nos diferentes 
tipos de negociação; preparar 
metodicamente as negociações em 
que estão envolvidos; controlar o 
diálogo na condução da negociação; 
responder eficazmente às 
exigências de concessões; dominar 
os procedimentos para o “fecho” de 
acordos estáveis 

FISCALIDADE 
60 HORAS
Esta formação permite conhecer 
o sistema fiscal em Angola, os  
direitos e deveres de cidadania no 
âmbito fiscal, a legislação em vigor. 
Saber aplicar a legislação fiscal na 
contabilidade; adquirir, aprofundar 
e consolidar conhecimentos 
técnicos na área da Fiscalidade que 
possibilitem aos profissionais desta 
área responder pronta e eficazmente 
aos desafios que são colocados 
na preparação de informação de 
qualidade e tempestiva; Saber e 
aplicar os impostos, taxas e outras 
contribuições fiscais e identificar as 
implicações fiscais nas decisões de 
gestão. 

FUNDOS DE INVESTIMENTO
30 HORAS
No final deste curso os participantes 
estarão aptos a Identificar os 
principais fundos de investimento e 
suas especialidades; Compreender 
as principais regras de gestão e 
comercialização de um fundo de 
investimento; Utilizar os instrumentos 
de análise de performance e risco de 
gestão de um Fundo de Investimento. 

GERIR A CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
À DISTÂNCIA 
12 HORAS
Concluída a acção de formação os 
formandos serão capazes de: 
Fortalecer a cultura de uma organização 
definindo a sua existência, influência e 
estratégia; 
Fortalecer a cultura organizacional 
aproximando e envolvendo os 
colaboradores, promovendo o 
alinhamento com a estratégia 
organizacional; 
Promover a partilha dos valores-
chave da organização, entre todos os 
colaboradores, é fundamental para 
garantir uma cultura organizacional forte 
obtendo assim melhores resultados. 

GESTÃO DA TESOURARIA
35 HORAS
O curso visa evidenciar os 
principais instrumentos de gestão 
de tesouraria, quer na vertente 
planeamento quer na vertente de 
análise e avaliação dos próprios 
instrumentos financeiros. 
No final do curso os formandos 
estarão aptos a identificar 
os benefícios de uma gestão 
eficiente da tesouraria, definir 
equilíbrio financeiro, analisar 
fluxos de caixa, diferenciar gestão 
de disponibilidades, clientes e 
fornecedores, e elaborar e analisar 
orçamentos de tesouraria. 

GESTÃO DE REDES SOCIAIS
8 HORAS
No final deste curso o formando será 
capaz de elaborar o planeamento 
cronológico de conteúdo, para as 
suas redes sociais, utilizando a 
estratégia mais adequada ao seu 
objectivo. 

Oito anos marcados pela inovação, rigor e sentido de 
missão. O novo ciclo a que nos conduziu 2020, numa 
mudança de continuidade e impacto no futuro, criou um 
contexto que favoreceu a emergência de uma inovadora 
estratégia, de sucesso, para a Formação Profissional.

TÉCNICAS DE VENDAS 
8 HORAS
Estimular a força de vendas ao mesmo 
tempo que se controlam os custos 
é o desafio de um bom gestor de 
vendas. Neste curso, aprender-se-á a 
racionalizar custos enquanto aumenta 
as vendas, através da análise das 
chamadas telefónicas, realinhando 
territórios, ajustando a oferta, reajustando 
a equipa, e optimizando o tempo dos 
seus vendedores. Aprender-se-á ainda 
a motivar e compensar a sua equipa de 
vendas e os canais de distribuição, através 
de modelos de compensação estruturados 
e eficazes. 

SER TIC
O “SER TIC” aborda a correlação entre as 
competências técnicas e comportamentais 
necessárias ao exercício das funções de 
governação, direcção e gestão das Tecnologias 
de Informação e Comunicação no contexto 
actual da transformação digital das empresas e 
da sociedade em geral.

SER PRO
A iniciativa «SER PRO» é um marco na nossa história, no que 
diz respeito à oferta de formação na área comportamental. 
Pensámos neste projecto tendo em conta a necessidade cada 
vez maior de combinar aquilo que são as nossas competências 
técnicas e comportamentais para o exercício das nossas funções e 
relacionamento interpessoal — a chave para o sucesso de qualquer 
organização.

Seminário espectacular! 
A minha expectativa 
cingia-se ao aprendizado 
de como formar equipas 
via teleconferência. No 
final, obtive um refresh de 
competências, e, como 
disse, o bónus foi mesmo 
o 6W. Já o tenho aplicado, 
mas nunca tinha antes 
utilizado todos os W. 
Acredite que na segunda-
feira começarei a pô-los em 
prática. Sou líder de outros 
8 líderes, que lideram 
equipas com, no mínimo, 
6 elementos, e o Fausto 
ressaltou bem a influência 
positiva que o líder tem 
sobre os seus liderados 
e como pode torná-los 
vencedores pela mesma 
causa. Grande Abraço!

TEODOLINDO CRUZ 
coorDeNADor coMerciAL 
BAi
(Ser Pro)

AFB

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

TÉCNICAS DE EXPRESSÃO 
DE PORTUGUÊS 
20 HORAS
O formando ficará habilitado a 
interpretar textos/discursos orais e 
escritos, reconhecendo os diferentes 
propósitos e contextos de comunicação 
em que se produzem; expressar-se 
oralmente e por escrito, de acordo 
com as finalidades e situações de 
comunicação; 
habituar-se à naturalidade de 
correcção no acto da expressão, quer a 
nível da oralidade, quer da escrita, com 
vista à ampliação das competências 
comunicativas e linguísticas. 

IVA 
16 HORAS  
O curso visa dotar os participantes 
de conhecimentos essências e das 
melhores práticas para o cálculo do 
IVA em Angola. 

LEI GERAL 
DO TRABALHO 
12 HORAS
No final do curso os formandos 
estarão aptos a dominar as 
principais alterações existentes 
na LGT considerando o estado 
de emergência, relacionadas, 
atendendo às consequências 
existentes nos direitos e obrigações 
dos trabalhadores e entidades 
empregadoras antes e pós estado 
de emergência. 

MARKETING 
DIGITAL 

 
12,5 HORAS 
Concluída a acção de formação os 
formandos serão capazes de: 
compreender conceitos gerais de 
marketing digital; 
entender o princípio do storytelling e 
do marketing de conteúdo; 

aprender como usar ferramentas 
chaves de marketing digital 
apresentar empatia e excelente 
relação com clientes. 

ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO E GESTÃO 
DO TEMPO 
8 HORAS
No final do curso, os formandos 
serão capazes de gerir com 
eficiência questões inesperadas; 
saber como priorizar as tarefas de 
forma a optimizar os resultados em 
teletrabalho; 

ORGANIZAR E MOTIVAR 
EQUIPAS 
EM TELETRABALHO 
12 HORAS
No final da formação os formandos 
deverão estar aptos a: aumentar a 
motivação e consequentemente a 
produtividade, ser capaz de adoptar 
acções motivacionais e como 
influenciar o ambiente de trabalho. 

PRÁTICAS 
AVANÇADAS 
DE RECRUTAMENTO 
E SELECÇÃO 
20 HORAS
O curso visa levar o formando a 
compreender e reflectir sobre os 
principais pilares do recrutamento 
e selecção no contexto actual das 
organizações e a importância do seu 
papel no enquadramento de forma 
certa em função;  
distinguir os objectivos e as técnicas 
de recrutamento e selecção de 
pessoas e conhecer as diferentes 
formas de recrutamento. 

PRESTAÇÕES 
SOCIAIS (INSS) 

 
8 HORAS 
Este curso tem como objectivo 
proporcionar aos formandos 
um melhor entendimento das 
prestações sociais (subsídios e 
pensões) disponibilizadas pelo INSS 
aos seus segurados. 
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Ao serviço de todos, numa missão de responsabilidade 
enquanto entidade estratégica para o desenvolvimento dos 
profissionais, fomentado o conhecimento, as competências 
técnicas, comportamentais e culturais, numa transferência 
contínua de saber: saber fazer e saber ser.

RESCISÕES DE CONTRATO 
6 HORAS 
No final do curso os formandos 
estarão aptos a apresentar as 
diversas formas de rescisão do 
contrato no ordenamento jurídico 
angolano, de modo a não causar 
confusão na sua aplicação, sendo 
que as consequências resultantes 
da sua violação não devem afastar-
se da realidade doutrinária que faz 
escola no sistema romano-germano. 

SEGURANÇA, HIGIENE E 
SAÚDE NO TRABALHO 
SHST 
16 HORAS
No final da acção de formação, os 
formandos deverão estar aptos a: 

reconhecer a importância da 
segurança, higiene e saúde no 
trabalho;  cumprir a legislação 
nacional de SHST;  conhecer 
e interpretar correctamente os 
conceitos de SHST;  
ajudar a empresa a diminuir a 
sinistralidade laboral. 

MOS WORD 2016 
SPECIALIST  
16 HORAS
O curso objectiva capacitar 
os formandos a adquirirem 
competências na aplicação correcta 
dos principais recursos do Word, 
criando e editando documentos para 
uma variedade de fins e situações. 

PRIMEIROS SOCORROS 

16 HORAS
Este curso tem como objectivo dotar 
os formandos de conhecimentos 
básicos de primeiros socorros, de 
forma a saberem como actuar nas 
diferentes situações de emergência. 
O principal objectivo é manter a 
vítima estável até à chegada da 
assistência especializada, bem como 
não ocasionar outras lesões ou 
agravar as já existentes. 

GESTÃO E CONCEPÇÃO  
DA FORMAÇÃO  
20 HORAS 
O curso aborda as principais vertentes 
dos conhecimentos técnicos exigidos 

a um Gestor de Formação, desde o 
domínio do enquadramento jurídico do 
sector e da actividade, aos conceitos 
básicos da formação profissional, nas 
suas diversas modalidades e tipologias, 
bem como a organização e gestão de 
uma entidade formadora, no âmbito 
administrativo, financeiro e pedagógico. 

GESTÃO DA MARCA 
 

8 HORAS
No final da formação os 
participantes deverão ser capazes de 
apresentar conceitos, fundamentos 
e metodologia de construção, gestão 
e avaliação de marcas (branding). 
Orientar os profissionais directa 
ou indirectamente ligados à gestão 

ProfissionalFormação

 

FORMAÇÃO                              

À MEDIDA
 

LIDERAR PARA O FUTURO

 

COACHING          CLARITY 4D      TEAM BUILDING           PROFISSIONAL

O que fazemos?
Um dos principais focos da Academia 
BAI está na elaboração criteriosa de 
programas de formação à medida, 
de acordo com as necessidades das 
organizações e das suas equipas, 
estabelecendo uma relação de 
parceria com os seus clientes, com 
o objectivo de encontrar as melhores 
soluções para as suas necessidades. 
Colocamos ao dispor das 
organizações uma vasta equipa 
de formadores e especialistas, em 
áreas do conhecimento essenciais, 
nomeadamente: área comportamental 
(Inteligência Emocional, Gestão de 
Conflitos, Liderança, Team Building, 
Cultura Organizacional, Análise de 
Perfil Comportamental, Coaching, 
Gestão de Equipas, Seminários 
Motivacionais, entre outros), e área 
técnica (Planeamento Estratégico e 
Operacional, Técnicas de Expressão 
de Português, TICs, Vendas, Gestão 
de Fundos de Investimento, Gestão 
de Projectos, Gestão de Tesouraria, 
Gestão das Redes Sociais, entre 
outros), para garantir um elevado 
desempenho nos diferentes contextos 
empresariais.
Tendo sempre presente o modelo 
organizacional e a cultura das 
organizações, diagnosticamos 
necessidades, desenhamos e 
desenvolvemos planos formativos, 
adaptamos metodologias, adequamos 
suportes pedagógicos nas várias 
áreas de actuação, flexibilizamos 
horários e calendários, monitorizamos 
e avaliamos resultados.

Vantagens:
Identificação das necessidades de 
formação adequadas aos objetivos 
de gestão da empresa e à sua cultura 
organizacional;
Desenho de programas formativos 
de acordo com as necessidades/
objetivos da organização e 
competências de base dos seus 
colaboradores;
Adopção de metodologias formativas 
inovadoras e apresentação de casos 
práticos adaptados à específica 
realidade da organização;
Calendarização das atividades de 
formação adaptada à realidade 
funcional da organização;
Monitorização de resultados e 
avaliação de impacto da formação.
Sobre a Bolsa de  
Formadores/Coaches
Formadores e Coaches com 
competências a nível comportamental, 
técnico, profissional e pedagógico.
Formadores com certificação 
pedagógica em formação de 
formadores e com experiência e 
formação académica especifica nas 
suas áreas de actuação. 

Características  
genéricas dos  
formadores e coaches:
assiduidade; pontualidade; co-
responsabilidade e autonomia; boas 
relações de trabalho; espírito de 
equipa; comunicação interpessoal; 
autoconfiança; autocrítica; sentido 
ético pessoal e profissional; 
capacidade de análise e de síntese; 
capacidade de planificação e de 
organização; capacidade de resolução 
de problemas; capacidade de tomada 
de decisão; criatividade; flexibilidade; 
espírito de iniciativa e abertura à 
mudança.

das marcas, na forma como construir 
e manter o diferencial competitivo do 
produto, empresa, região ou país e 
orientar a formação de uma marca num 
mercado em mutação. 

MERCADOS 
DE CAPITAIS >TÍTULOS 

24 HORAS 
No final da acção os formandos deverão 
estar aptos a fundamentar decisões de 
Investimento, através de metodologias de 
análise de activos financeiros;  detectar 
movimentos e eventuais oportunidades 
de mercado de acordo com os 
parâmetros de análise e construção de 
um portfólio; 
interpretar os principais indicadores de 
avaliação de títulos. 

MERCHANDISING 
E PROMOÇÃO 
DE PRODUTOS 

 
16 HORAS

No final do curso os formandos estarão 
aptos a definir o conceito e os objectivos 
do merchandising e diagnosticar os 
diferentes factores que intervêm na 
optimização de um espaço comercial. 
identificar os elementos de promoção do 
estabelecimento comercial e aplicar as 
técnicas de promoção de produtos em 
função dos diferentes contextos. 

DIREITO 
DO TRABALHO 

15 HORAS
O curso objectiva capacitar os 
formandos para o desenvolvimento de 
aptidões críticas, permitindo-lhes plena 
compreensão do Direito do Trabalho, 
dos seus elementos constitutivos, 
paradigmas e perspectivas, com base na 
doutrina e jurisprudência do trabalho na 
actualidade e em respeito ao seu suporte 
histórico e constitucional.

GESTÃO DE PROJECTOS
35 HORAS
Este curso tem como objectivo 
dotar os participantes das 
competências e conhecimentos 
necessários  para o domínio de 
todas as técnicas e ferramentas 
necessárias à gestão corrente 
de projectos, de acordo com 
as normas estabelecidas pelo 
PMI©. No final da formação 
deverão saber aplicar de forma 
correcta, todas as técnicas 
e instrumentos de apoio ao 
planeamento e à gestão de 
projectos.

OS QUATRO PILARES DA 
LIDERANÇA 
40 HORAS 
OS formandos estarão habilitados 
a identificar os factores críticos de 
sucesso na gestão e motivação 
de equipas e dominar um 
conjunto de ferramentas ao 
nível da liderança por forma 
a proporcionar uma melhoria 
significativa na condução e 
motivação de pessoas e equipas, 
bem como desenvolver um 
estilo de liderança mais eficaz 
com vista a atingir os objectivos 
organizacionais. 

5 807

Evolução do número de formandos do AFB

* os números de 2020 são referentes a formaçao on-line  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

614 1 362 2040 1 669 2 766

7 356
6 073

Volume anual de horas de formação do AFB   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

171 714

328 067

151 058
235 634

487 308

370 484
310 090

49 750

AFB

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

13
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CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

FORMAÇÃO PARA 
EXECUTIVOS

Coordenadora dos Cursos para Executivos 

CARLA QUEIROZ

AS MELHORES  
PARCERIAS E DOCENTES 
NA BASE DO SUCESSO

14
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O 
mundo atravessa uma crise económica e sanitária sem precedentes, com impacto sobre o 
sector empresarial público e privado. Os nossos países têm sido obrigados a ajustar os seus 
programas de desenvolvimento, priorizando respostas que passam sobretudo pela gestão e 
administração da crise e de riscos, bem como pela gestão adequada dos recursos financeiros 
e pelo desenvolvimento do capital humano.  

O ISAF, ciente do seu papel como instituição especializada em formação nos domínios da 
administração, gestão, finanças e dos negócios, trabalha numa oferta de cursos orientados para um segmento 
específico de gestores, responsáveis e técnicos, de modo a elevar os seus conhecimentos e competências. 
Pretendemos que os formandos dos cursos para Executivos, possam ser capazes de responder às necessidades 
competitivas das empresas e de agregar valor à cadeia de produção e de desenvolvimento, tanto no mercado 
nacional como no internacional. 

 Para o ano 2021, trazemos cursos que reflectem o desafio de integração da formação com as necessidades 
do mercado de trabalho. Realizaremos cursos avançados e  de especialização de longa duração, no domínio da 
gestão não só para o sector da banca e dos seguros, mas também sobre a gestão de centros de saúde, gestão de 
instituições de ensino superior e gestão do agro-negócio. Por outro lado, pretendemos reforçar a gama de cursos 
de capacitação de curta duração, procurando atingir líderes de topo e intermediários no sector da banca, dos 
seguros e nas várias empresas nos vários domínios da actividade comercial e económica. 

 O sucesso dos nossos programas de formação para Executivos está assente em parcerias estratégicas de 
elevada qualidade com instituições de ensino superior de renome em Angola, Portugal e no Brasil. O sucesso está 
ainda assegurado pela qualidade do corpo docente e dos profissionais especialistas que leccionam os cursos, 
bem como a qualidade dos conteúdos e do currículo de formação que é permanentemente ajustado às contínuas 
necessidades do mercado. Acreditamos ainda que o ambiente de aprendizagem e de partilha de conhecimentos 
criado no ISAF, bem como a elevada qualidade das infraestruturas e recursos de ensino, contribuem para que os 
formandos tenham uma experiência positiva e relevante de aprendizagem para a vida
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CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

A formação para Executivos integra programas de educação avançados, 
destinados a administradores, directores e quadros seniores de primeira 
linha, que visam  à melhoria de competências comportamentais como 
liderança e pensamento criativo e crítico, a par de competências de gestão 
que lhes permitam desenvolver soluções práticas para os problemas do 
mundo real e do contexto, exigente, que as empresas e os gestores hoje 
enfrentam.

FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS

“Em primeiro lugar 
agradecer e felicitar 
Academia, pela 
excelência em 
ministrar conteúdos 
de formações de 
qualidade e rigor, 
que contribuem 
e potencializam 
os formados com 
conhecimento 
e capacitá-los, 
para enfrentar os 
desafios do País. Os 
formadores são de 
mérito com vasta gama 
de conhecimentos 
e experiência na 
transmissão de 
conteúdos dos módulos 
administrados. Durante 
a frequência na 
formação da Pós-
Graduação em Gestão 
na Banca, apesar 
das deslocações a 
Luanda valeu a pena, 
porque adquiri vários 
conhecimentos (mais 
valia) que possibilitam 
adaptar-me aos novos 
desafios na carreira 
profissional. Do mesmo 
modo foi possível boa 
convivência e partilha 
de experiências com 
colegas de sala”

PAULINA EPALANGA
PóS-GrADuAÇÃo  

eM GeStÃo NA BANcA

2019
 

Pós-Graduação em 
Gestão na Banca
3.a Edição
112 HORAS

O sector bancário em todo 
o mundo sofreu profundas 
transformações. A crise finan-
ceira internacional obrigou à 
adaptação a uma conjuntura 
onde a eficiência, inovação 
tecnológica, gestão do risco, 
rentabilidade e criação de 
valor para os clientes, accio-
nistas e sociedade em geral  
assumem-se como desafios 
cada vez mais importantes. 
Marcadas por uma crescente 
concorrência, progressivo 
estreitamento das margens, 
globalização e nova regula-
mentação, em paralelo com 
a necessidade de credibilizar 
e potenciar a relação com 
clientes, as empresas que 
operam no sector bancário  
necessitam de reformular as 
suas estratégias. 
A Pós-Graduação em Gestão 
na Banca, surge com uma 
estrutura, sequência e con-
teúdo que vem precisamente 
dar resposta aos desafios do 
sector da banca. O rigor da 
abordagem e a relevância dos 
conteúdos são assegurados 
por um corpo docente com 
experiência excepcional, 
não só académica como 
empresarial. Conta também 
com o precioso contributo de 
profissionais de referência nos 
seus domínios, de carreira 
internacional, garantindo uma 
articulação sólida e coerente 
entre conhecimentos teóricos 
e sistematização de experiên-
cia prática.

PÚBLICO-ALVO:  Administradores; 
Directores e Coordenadores 
na Banca.

PARCERIA: Catolica Lisbon 
Business & Economics

Pós-Graduação 
em Gestão das 
Seguradoras
5.a Edição
140 HORAS

A competição e concorrência 
são hoje uma realidade no 
sector segurador em Angola, 
acrescidos de novas obriga-
ções em termos de transpa-
rência e governação empre-
sarial. Este enquadramento é 
particularmente exigente para 
as empresas que, por esta 
razão, atravessam fases de 
ajustamento, reorganização 
ou reestruturação, obrigando 
os seus recursos humanos a 
actualizar conhecimentos e 
informação e a desenvolver 
novas competências. 
Em paralelo, o mercado finan-
ceiro, onde as seguradoras 
desenvolvem a sua actividade, 
está em desenvolvimento e 
permanente inovação, estu-
dando e apresentando novos 
produtos. É essencial que os 
gestores e quadros superiores 
das empresas de seguros 
conheçam e compreendam 
esta envolvente e as suas 
perspetivas de evolução. 
Este curso permite aprofundar 
os conhecimentos sobre os 
mecanismos, mercados e 
instrumentos que caracteri-
zam o negócio dos seguros, 
ao mesmo tempo que se 
adquirem novas técnicas de 
gestão, quer na sua vertente 
conceptual quer na aplicação 
prática.

PÚBLICO-ALVO:  Dirigentes 
e quadros superiores 
de empresas do sector 
segurador.

PARCERIA: Catolica Lisbon 
Business & Economics

Master in Finance
123 HORAS

O Master in Finance numa 
parceria com a Católica-Lis-
bon, é projectado para profis-
sionais experientes que dese-
jam uma carreira de alto nível. 
Na área de finanças de modo 
a potencializar a sua carreira, 
aprofundando os seus conhe-
cimentos financeiros. 
O Master in Finance é o pro-
grama indicado para profissio-
nais que pretendam obter uma 
formação de alto nível e rele-
vante para o desenvolvimento 
do país. Os participantes desta 
formação são expostos a uma 
ampla diversidade de temas, 
cuidadosamente projectados 
para alcançar um bom equi-
líbrio entre teoria e prática. O 
curso também aborda tópicos 
de competências pessoais que 
irão agregar valor à capaci-
dade dos participantes de se 
comunicarem e negociarem 
com maior sucesso.

PÚBLICO-ALVO:  Administradores, 
Directores, Coordenadores e 
Quadros Superiores. 

PARCERIA: Catolica Lisbon 
Business & Economics

 

Pós-Graduação em 
Controlo de Gestão e 
Finanças 
3.a Edição
160 HORAS

Esta Pós-Graduação tem 
como objectivo desenvolver a 
apetência pelo uso de ferra-
mentas e técnicas de finanças 
empresariais orientadas para 
a tomada de decisão, assim 
como criar condições para 
a boa fundamentação das 
decisões relativas ao capital, 
considerando o seu impacto 
económico, financeiro e fiscal. 
Esta formação destina-se 
a licenciados nas áreas de 
Gestão, Economia, Administra-
ção, que exerçam funções de 
Controlo de Gestão e Gestão 
Financeira.

PÚBLICO-ALVO:  Administradores, 
Directores, Coordenadores 
e Quadros Médios e 
Superiores. 

PARCERIA:ISEG- Lisbon School 
of Economics & Management

Women  
On Boards  
Angola 
4.a  Edição
40 HORAS

O Programa Executivo 
Women on Boards 
Angola visa preparar 
quadros femininos de 
empresas do sector 
privado e do sector 
público com potencial 
para integrarem órgãos 
de administração 
e de fiscalização, 
ou que pertençam 
já a estes órgãos e 
pretendam desenvolver 
competências, num 
contexto de Fit-and-
Proper. Esta acção 
formativa destina-se 
a quadros femininos 
com envolvimento na 
liderança de empresas.

PÚBLICO-ALVO: 
Administradoras, 
Directoras, 
Coordenadoras e 
Quadros Superiores do 
sexo feminino.

PARCERIA: VdA - Academia 
Vieira de Almeida

Pós-Graduação  
em Negócio  
Agrícola
3.a Edição
160 HORAS

A Pós- Graduação em Negócio 
Agrícola tem como objetivo 
principal o desenvolvimento 
de competências de gestão e 
organização no caso especí-
fico do setor agroalimentar, 
dotando os alunos de conheci-
mentos nas áreas específicas 
de produção, transformação e 
comercialização de produtos 
agroalimentares.
O curso destina-se a em-
presários e responsáveis de 
organizações cujo objecto é 
a produção, transformação e 
comercialização de produtos 
alimentares, assim como, a 
técnicos que tenham por âmbi-
to esta área. Entre as unidades 
curriculares destacam-se a 
economia da cadeia alimentar, 
marketing e internacionaliza-
ção de produtos alimentares, 
desenvolvimento sustentável, 
gestão de pessoas, sistemas 
de agricultura de precisão, 
entre outras. 

PÚBLICO-ALVO:  Empresários e 
Técnicos Superiores no Sector 
Agrícola.

PARCERIA:ISEG- Lisbon School 
of Economics & Management

Pós-Graduação  
em Inovação  
e Gestão  
Empresarial 
160 HORAS

No contexto actual para o 
desenvolvimento e diversifi-
cação da economia do país é 
relevante a oferta de um curso 
que engloba competências de 
gestão, organização e inova-
ção. Esta Pós-graduação visa 
capacitar empreendedores 
com conhecimentos base de 
gestão, pontenciar o desen-
volvimento da compreensão 
da empresa como um sistema 
holístico e ainda fortalecer a 
compreensão da perscrutação 
sistemática de oportunidades 
de negócio.

PÚBLICO-ALVO:  Administradores, 
Directores, Coordenadores e 
Quadros Médios e Superiores. 

PARCERIA:ISEG- Lisbon School 
of Economics & Management

Pós-Graduação em 
Marketing  e Estratégia 
Digital
1.a Edição
124 HORAS

O Marketing no século XXI 
está em mutação em todas 
as suas vertentes, devido à 
emergência do meio digital 
que está a modificar desde 
o comportamento do consu-
midor, aos meios disponíveis 
para chegar ao mercado. O 
impacto da Economia Digital 
é demasiado evidente no 
Marketing Mix, pelo que urge 
preparar recursos humanos na 
área do Marketing com novas 
competências que serão, no 
curto prazo, imprescindíveis. 
O marketeer que não domi-
nar minimamente os novos 
instrumentos disponibilizados 
pelo Marketing Digital estará, a 
curto prazo, obsoleto e a sua 
empregabilidade impossível. 
Esta Pós-Graduação em 
Marketing e Estratégia Digital 
reúne um conjunto de especia-
listas que diariamente estão no 
mercado, utilizando estes no-
vos meios digitais, o que lhes 
permite partilhar as melhores 
práticas em cada momento. 
Igualmente, as metodologias de 
ensino a utilizar serão activas, 
com recurso ao estudo de 
casos, exercícios práticos e 
dinâmicas de grupo baseadas 
nas realidades profissionais 
dos alunos.

PÚBLICO-ALVO:  Directores, 
Coordenadores e Quadros 
Médios e Superiores na área.

PARCERIA: IPAM- Instituto 
Português de Administração e 
Marketing

MBA em Soft Skills  
and Influence
124 HORAS

Este programa tem 
como objectivo formar, 
treinar e desenvolver 
profissionais modernos 
que vão ao encontro 
das necessidades 
e exigências das 
empresas angolanas 
e internacionais 
e alcançando o 
reconhecimento destes 
mercados,  com o 
intuito de desenvolver 
competências emocionais 
e sociais capitalizando a 
experiência profissional 
dos formandos, 
preparando-os para 
um desempenho mais 
eficaz nos seus papéis 
de liderança promovendo 
networking. 
Este curso destina-se a 
profissionais que tenham 
um grau académico 
superior que desejam 
fortalecer ou adquirir 
competências sociais e 
emocionais para serem 
líderes do futuro. 

PÚBLICO-ALVO: 

Administradores, 
Directores, 
Coordenadores e 
Quadros Superiores.

PARCERIA: MTW – Media 
Training World

FORMAÇÃO PARA EXECUTIVOS
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CURSO DATA PROVÁVEL PARCEIRO

Pós-Graduação  
em Gestão na Banca

Abril a Novembro 2021 Catolic Lisbon  
Business & Economics

Master in Finance    Junho 2021 a Fevereiro 2022 Catolic Lisbon  
Business & Economics

Pós-Graduação em Controlo  
de Gestão e Finanças

Setembro 2021 a Julho 2022 ISEG

Pós-Graduação  
em Negócio Agrícola 

Outubro ISEG

Pós-Graduação em Inovação  
e Gestão Empresarial

Novembro 2021 a Agosto 2022 ISEG

Pós-Graduação em Marketing  
e Estratégia Digital

Fevereiro a  Outubro 2021 IPAM

PG em Data Science  
and Statistics Analysis

Março a Dezembro 2021 ISEG/Executive  
Education

MBA em Soft Skills  
and Influence

Março a Dezembro 2021 MTW

CURSO DATA PROVÁVEL PARCEIRO

Women on Boards Angola 
(3 Edições)

Abril e Dezembro 2021 Academia VdV

Curso de Especialização 
em Gestão de Risco de Crédito 
no Contexto Covid-19 

Janeiro a Abril 
 de 2021 Leme Finance

Certificação em Avaliação Imobiliária Setembro Escola Superior  
de Actividades Imobiliárias

Formação para Executivos 
“Ser Líder”

Junho e Dezembro de 2021 MTW

Certificação em Coaching Outubro de 2021 Bright Concept

Curso Avançado em Gestão  
de Unidades de Saúde 

Abril de 2021  -

Curso de especialização  
em Autarquias e Liderança

Junho a Julho IPP

Curso Avançado em  
Corporate Governance 

 Julho de 2021 - 

Curso sobre Liderança  
Pós-Crise, Investimentos  
e Boas Práticas de Gestão

Agosto a Setembro de 2021 -

Curso de 
Especialização  
em Gestão de Risco  
de Crédito no 
Contexto Covid-19 
2.a e 3.a  Edições
24 HORAS

A progressiva adequação do 
sistema financeiro a parâmetros 
de supervisão, gestão de risco 
de crédito e compliance, alinha-
dos com as melhores práticas 
internacionais, aumentou a 
necessidade de bancos, em-
presas e o mercado em geral 
deterem quadros capazes de 
responder a quesitos crescen-
tes de qualidade e dotados de 
conhecimento especializado.
A Covid-19, ao mudar de forma 
tão profunda o paradigma 
das relações económicas 
internacionais, reforça signi-
ficativamente a densidade do 
tema. Em Angola, os desafios 
da actual conjuntura revelam-se 
exigentes, obrigando a res-
ponder, de forma integrada, a 
problemas concretos e muito 
complexos, relacionados com 
solvabilidade bancária, protec-
ção dos depósitos, adequação 
a orientações do FMI, NPL, 
compliance, reestruturações 
de empresas e créditos, dívida 
soberana, estabilidade cambial, 
endividamento externo, cresci-
mento do PIB e manutenção do 
emprego. Assim o curso enqua-
dra as respostas a estas ques-
tões, promovendo conhecimen-
tos e competências específicos 
e providenciando uma bateria 
integrada de métodos, técnicas e 
instrumentos de análise. 

PÚBLICO-ALVO: Directores e 
Coordenadores do sistema 
financeiro e Quadros Técnicos 

e Superiores.

PARCERIA:   Leme Finance

Certificação em 
Avaliação Imobiliária
77 HORAS

Este curso está certificado 
pela Comissão do Mercado 
de Capitais e estando igual-
mente em conformidade com 
os requisitos de formação 
técnica exigidos aos peritos 
avaliadores imobiliários. Sendo 
a avaliação imobiliária uma 
actividade estratégica para 
os mercados imobiliário e 
financeiro, com esta formação 
os seus formandos terão uma 
maior capacidade prática de 
avaliação imobiliária, alinhado-
-se à imperiosa necessidade 
de qualificação e credibilização 
dos profissionais que operam 
neste sector de actividade. 
Outorga a Certificação de 
Peritos Avaliadores de Imóveis 
de Fundos de Investimento 
Imobiliário da Comissão do 
Mercado de Capitais. 

PÚBLICO-ALVO: Avaliadores 
Imobiliários, Gestores 
de Risco, Arquitectos, 
Promotores, Gestores de 
Património e Gestores de 
Fundos. 

PARCERIA:  Escola Superior de 
Actividades Imobiliárias

Certificação  
em Coaching
74 HORAS

Os participantes da Certifi-
cação em Coaching, numa 
parceria com a Bright Con-
cept, desenvolvem as bases 
teóricas e práticas do coaching 
focadas em soluções. Desco-
brem como ajudar os outros 
a encontrar o seu potencial 
máximo de forma a agirem 
alinhados com a sua visão. 
A certificação em coaching 
tem como objectivo a capaci-
tação e consolidação de com-
petências comportamentais 
fundamentais, a capacitação 
e consolidação para construir 
equipas de alto rendimento 
utilizando as melhores práticas 
da “arte e ciência” do coaching 
nos líderes, liderados, equipas 
e organizações. Esta certifi-
cação permite a obtenção de 
uma Certificação Internacional 
em Coaching.

PÚBLICO-ALVO:Corpo Directivo, 
Directores Comerciais, 
Profissionais de RH, Gestores 
e Profissionais de Coaching. 

PARCERIA:  Bright Concept

A formação para Executivos inclui uma oferta de cursos de 
curta e de longa duração, desenhados com rigor e ajustados 
às necessidades do mercado. Estes cursos permitem 
melhorar a qualificação académica e profissional dos 
executivos nos vários níveis de gestão das empresas e das 
organizações

“A formação Women 
On Boards 2019 foi 
uma experiência ímpar, 
uma oportunidade 
que tivemos que 
fazer network com 
mulheres líderes 
de diversas idades 
e instituições onde 
houve uma sincronia 
muito interessante 
que culminou com 
amizade que levaremos 
para o resto da vida. 
Ouvimos testemunhos 
edificantes de grandes 
figuras. Temas 
bastante interessantes, 
ministrado por 
docentes em altura 
esclarecerendo todas a 
dúvidas/dificuldades, 
tivemos igualmente 
bom acolhimento e um 
clima ameno. Aproveito 
a oportunidade para 
felicitar e agradecer 
a equipa de trabalho 
da ABAI, que foram 
incansáveis, dando o 
apoio necessário. A 
nossa madrinha Dra. 
Noelma de Abreu, 
docentes e as WOB 19”.

GARIBALDINA SILVA
WoMeN  

oN BoArDS  
ANGoLA

2019
 

CURSOS 
DE LONGA 
DURAÇÃO  

(carga horária 
superior a 100 horas)

CURSOS 
DE CURTA 
DURAÇÃO

(carga horária  
entre 24h e 80h)

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

SER LÍDER

Este programa 
tem como grande 
objectivo fazer com 
que as lideranças 
consigam enfrentar 
este mundo moderno 
e complexo e obter 
melhores resultados  
das suas equipas face 
as adversidades. O 
programa irá oferecer 
ferramentas eficientes 
e eficazes, partilhando 
experiencias de 
líderes nacionais e 
internacionais, terá a 
participação de líderes 
de empresa em 
Angola de diferentes 
sectores

PÚBLICO-ALVO:  
Administradores, 
Directores, 
Coordenadores e 
Quadros Médios e 
Superiores. 

PARCERIA: MTW – Media 
Training World

FORMAÇÃO PARA EXECUTIVOS

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE
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CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF
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ISAF
A TUA BUSINESS SCHOOL

O PONTO DE PARTIDA 
DOS FUTUROS LÍDERES

E
m 2021, o Instituto Superior Técnico de Administração e Finanças (ISAF) vai continuar a apostar numa oferta 
de formação variada no domínio da administração, negócios, gestão e finanças. Assumimos o desafio de aliar o 
ensino à investigação científica e à extensão universitária. Por isso, trabalharemos no reforço da actividade de 
pesquisa e de inovação científica, através da criação da Unidade de Ciências Sociais Aplicadas (UCSA). Este 
núcleo será composto por uma equipa multidisciplinar de pesquisadores, que desenvolverão estudos em vários 
domínios (economia, sociologia, contabilidade, finanças, gestão e ensino superior), visando contribuir para a 

afirmação do ISAF em redes regionais e internacionais de investigação científica e a divulgação de estudos relevantes para a 
compreensão dos problemas económicos e sociais, nacionais e internacionais.   

Acreditamos que o ensino superior tem um papel importante e motor na promoção do desenvolvimento económico e social 
do país. Tendo em conta que o mercado de trabalho exige cada vez mais a profissionalização e especialização dos técnicos, em 
2021 trabalharemos cada vez mais, numa visão holística de formação, na qual aliamos a formação académica (strictu sensu) à 
formação pós-graduada avançada e cursos para Executivos (lato sensu).  

Por esta razão, continuaremos a investir recursos e a desenvolver uma formação aberta e integradora, visando à descoberta 
do mundo e de atitudes e competências pessoais que incentivem o sucesso individual e colectivo. 

Finalmente, acreditamos que o mundo mudou, mas também temos consciência de que nós também precisamos de mudar 
para poder contribuir para a transformação tecnológica e técnica do nosso país. Pretendemos que os nossos estudantes e 
formandos tenham um espírito criador e sejam capazes de se auto-afirmarem no mercado de trabalho, com uma atitude 
assente na disciplina, no trabalho árduo e no sentido de responsabilidade social.  

Temos a certeza de que o ISAF é o ponto de partida para o futuro dos jovens que desejam ser líderes de empresas e de 
negócios.  

Directora Geral do ISAF 
Directora Geral Adjunta para os Assuntos Académicos e Vida Estudantil
Directora Geral Adjunta para a Extensão Universitária e Biblioteca

CARLA QUEIROZ , ANA PAULA FONSECA, FÁTIMA FERNANDES



   
 P

R
O

G
R

A
M

A
 A

C
A

D
E

M
IA

 B
A

I 
 2

0
2

1

   
 P

R
O

G
R

A
M

A
 A

C
A

D
E

M
IA

 B
A

I 
 2

0
2

1

22 23

OBJECTIVOS 
A licenciatura em Gestão Bancária e de Seguros é administra-
da no ISAF – Instituto Superior Técnico de Administração e Fi-
nanças, com o objectivo de formar quadros superiores, habili-
tando-os a trabalharem nos sectores da banca e dos seguros. 
Os estudantes serão capacitados com competências técnicas 
e sólidos conhecimentos teóricos em contabilidade, finanças, 
gestão e administração, para melhor responderem às neces-
sidades de recrutamento cada vez mais exigentes, do sector 
financeiro. O objectivo desta licenciatura é preparar os futuros 
licenciados do ISAF a enfrentarem os desafios de um mercado 
que, nos últimos cinco anos, cresceu exponencialmente e ne-
cessita de maior especialização de recursos humanos para se 
consolidar. 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
O programa curricular inclui 38 disciplinas, distribuídas em 
ciclos semestrais e anuais. É necessária a aprovação em to-
das as cadeiras para que os estudantes possam adquirir o grau 
académico ao fim de quatro anos e abraçarem uma profissão 
no sector financeiro. 
O curso organiza-se num único ciclo de formação, concen-
trando-se: 
1.  Em áreas do saber que constituam a base da gestão 

empresarial, nomeadamente economia, gestão de 
empresas, marketing, contabilidade ou finanças; 

2.  Em segmentos que representam a base das actividades 
bancária e seguradora, como a gestão e organização 
na banca e em seguros, a avaliação de investimentos, a 
avaliação de risco, a análise financeira ou gestão de activos 
e passivos; 

3.  Em domínios que reforçam a base cultural dos quadros 
superiores, como a comunicação pessoal e empresarial, 
a língua inglesa ou o comportamento humano nas 
organizações. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
•  Gestor bancário; 
•  Técnico superior de 

seguros; 
•  Analista de risco; 
•  Analista de mercado; 
•  Consultor de seguros; 
•  Corrector de seguros; 
•  Gestor de carteiras de 

produtos financeiros; 
•  Director de instituições 

bancárias e de 
seguradoras.

OBJECTIVOS
A licenciatura em Contabilidade e Finanças, ministrada no ISAF – 
Instituto Superior
Técnico de Administração e Finanças, garante a formação de 
profissionais nas áreas da
contabilidade e da gestão financeira. Este curso prepara os 
estudantes para o mercado
de trabalho, com ferramentas úteis que lhes permitirão progredir 
nas suas carreiras.
O plano de estudos desenvolve-se dentro do segmento da 
contabilidade e finanças, recorrendo ao suporte teórico de áreas 
nucleares como a economia, matemática, estatística ou  marketing.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO
Esta licenciatura de quatro anos tem uma metodologia de ensino 
e sistema de aprendizagem de natureza teórico-práctica. O 
seu programa curricular integra 38 disciplinas, repartidas por 
ciclos semestrais e anuais. É necessária a aprovação em todas 
as cadeiras para que os estu dantes possam adquirir o grau 
académico.
O curso organiza-se num único ciclo de formação, concentrando-
se:
1.  Em campos de saber que constituem a base da gestão 

empresarial, nomeadamente a contabilidade, as finanças, a 
gestão, a matemática, a economia ou o marketing;

2.  Em áreas que transmitem uma sólida base cultural e auxiliam a 
estruturação do pensamento académico como a comunicação, 
língua inglesa ou métodos de investigação.

 
Competências adquiridas:
a)  Sólida formação no plano da gestão contabilística e financeira 

das organizações;
b)  Capacidade de gestão empresarial no plano estratégico e 

operacional.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Analista de investimento 

e de crédito;
•  Auditor financeiro, 

externo e interno; 
•  Controller;
•  Coordenador da 

área administrativa e 
financeira;

•  Coordenador do 
sistema de informação 
contabilística e 
orçamental; 

•  Gestor de carteiras de 
produtos financeiros;

•  Gestor de contas;
•  Gestor de tesouraria;
•  Gestor empresarial;
•  Técnico Oficial de Contas 

em regime liberal.

CONTABILIDADE  
E FINANÇAS

GESTÃO BANCÁRIA  
E DE SEGUROS

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR

O ISAF é um 
instituto que 
proporciona 
condições 
suficientes não para 
a transferência de 
conhecimentos, mas 
para a construção 
de conhecimentos. 
Aqui nós 
exploramos até o 
que acreditávamos 
não existir em nós, 
aprendemos não 
só o académico, 
mas também o 
cultural, a arte, a 
prática. Estudamos 
a realidade, 
olhando o actual, 
projetando o futuro. 
Para mim tem sido 
uma experiência 
excelente!

XERXAS 
TUYOLENY 
FONSECA 
HITALUKWA 
2.° ANO DO CURSO 
DE CONTABILIDADE 
E FINANÇAS

O ISAF representa 
para mim a 
materialização do 
sonho de poder 
desenvolver 
as minhas 
competências 
pessoais, 
culturais, 
académicas e 
profissionais a 
nível superior 
a custo zero, 
com qualidade 
e prestígio 
através de um 
corpo docente 
qualificado, 
maioritariamente 
jovem e de um 
ambiente bastante 
familiar, onde 
todos fazem parte 
da equipa.

EUCLIDES 
QUITUMBA
ESTUDANTE 
BOLSEIRO DO 
1.° ANO DO 
CURSO DE 
CONTABILIDADE  
E FINANÇAS
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ENSINO SUPERIOR

OBJECTIVOS 
A licenciatura em Informática de Gestão Financeira no ISAF – 
Instituto Superior Técnico de Administração e Finanças, visa a 
formação de quadros especializados, com o domínio técnico das 
ferramentas informáticas aplicadas à gestão financeira. 
Os futuros licenciados, deverão ser capazes de tornar a gestão 
financeira das organizações mais eficientes, nas suas compo-
nentes organizacionais e administrativas, através da implemen-
tação de soluções tecnológicas customizadas. 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
O plano de estudos desta licenciatura de quatro anos lectivos, 
tem uma metodologia de ensino e de aprendizagem de natureza 
teórico-prática, prevendo um programa curricular de 38 disci-
plinas, organizadas em ciclos semestrais e anuais. É necessária 
a aprovação em todas as cadeiras para que os estudantes se 
possam licenciar e integrar o mercado de trabalho. 
O curso organiza-se num único ciclo de formação, concentran-
do-se: 
1.  Desenvolver e implementar aplicações informáticas 

específicas, destinadas ao universo empresarial, e proceder à 
sua gestão, manutenção e actualização; 

2.  Automatizar processos de gestão; 
3.  Organizar e informatizar os processos administrativos 

empresariais, recorrendo a soluções informáticas standard 
ou desenvolver aplicações customizadas; 

4.  Assegurar a gestão dos serviços de tecnologias de 
informação no sector privado e na Administração Pública. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
1.  Líder dos serviços  

de informática; 
2.  Técnico superior  

de informática; 
3.  Administrador de bases 

de dados; 
4.  Analista/Administrador 

de sistemas; 
5.  Analista de processos  

de negócio; 
6.  Analista/Programador  

de aplicações 
informáticas  
na área da gestão; 

7.  Auditor de sistemas  
de informação  
ou tecnologias  
de informação; 

8.  Gestão de projectos  
de software; 

9.  Gestão de sistemas  
de informação.

Duas componentes 
fizeram-me 
escolher o ISAF:  
o programa 
curricular,  a 
qualidade e rigor 
que oferece.   
Gosto de estudar 
aqui, as minhas 
expectativas 
cresceram mais 
com o que é 
ensinado nesta 
nossa Instituição. 
O ISAF  “Torna o 
nosso aprendizado 
mais fácil, tem 
livros para o apoio, 
desenvolvimento 
do ensino e de seus 
alunos”.

ANA C. 
PIMENTEL
ESTUDANTE 
DO CURSO DE 
CONTABILIDADE  
E FINANÇAS

INFORMÁTICA  
DE GESTÃO FINANCEIRA

ACTIVIDADES DATA

Aulas do 1.o ao 2.o Semestre do ano 
2020-2021

de 12/10/2020 a 10/07/2021 

Arranque do Ano Académico  
2021-2022

Setembro 2021

Cerimómia de entrega de diplomas 
aos primeiros licenciados dos cursos 
de Contabilidade e Finanças e Gestão 
Bancária e Seguros

Setembro 2021

Ciclo de Webinares sobre Banca, 
Seguros, Finanças e Tecnologias de 
informação

de Janeiro a Dezembro de 2021

 Ciclo de Palestras sobre Banca, 
Seguros, Finanças e Tecnologias de 
informação

de Janeiro a Dezembro de 2021

 Palestra “Técnicas e Métodos de 
Estudos”

 Março 2021 e Setembro 2021

 Feira do Estudante Empreendedor Abril de 2021

Seminário sobre  Transformação 
Digital no Sistema Financeiro 
Angolano (presente e futuro)

Maio de 2021

 Campanha “Eu Construo o Meu 
Futuro”, acções formativas em tempo 
de férias sobre Link e LAB dos Saber

 Fevereiro de 2021
Junho a Julho de 2022

Organização do Open Days ISAF- 
para visitas guiadas ao ISAF por 
estudantes do ensino médio

Maio a Julho de 2021

Criação do Centro de Competências Agosto de 2022

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2021

MELHORES ESTUDANTES EM 2019 MÉDIA 
FINAL NOME CURSO ANO

17,33 Euclides António Quitumba CONTABILIDADE E FINANÇAS 1.o

17,22 Fábio Moisés Komba CONTABILIDADE E FINANÇAS 1.o

16,67 Lucimina da Glória Eduardo 
Ludimueni Paulo

CONTABILIDADE E FINANÇAS
1.o

16,67 Ismael de Barros Coluna CONTABILIDADE E FINANÇAS 1.o

16,32 Rosa Letícia Gila Quemba CONTABILIDADE E FINANÇAS 2.o 

15,89 Manuel Martins João CONTABILIDADE E FINANÇAS 1.o

15,72 Lutuima Simão Miranda CONTABILIDADE E FINANÇAS 3.o

15,67 Raimundo Adriano Artur 
Cababa

CONTABILIDADE E FINANÇAS
1.o

15,42 Narendra Moisés e Moura dos 
S. Graneira

GESTÃO BANCÁRIA  
E SEGUROS 2.o 

15,33 Domingos Omar Francisco 
Cordeiro

CONTABILIDADE E FINANÇAS
1.o

15,33 Nelma Felícia Caculo Cinco-
Reis

CONTABILIDADE E FINANÇAS
1.o

15,33 Domingos Manuel Cahanda CONTABILIDADE E FINANÇAS 1.o

15,28 Bruno Daniel Francisco CONTABILIDADE E FINANÇAS 3.o

15,11 Walter Hugo de Oliveira 
Nogueira da Silva

CONTABILIDADE E FINANÇAS
1.o

15,05 Geovani Zango Gil Joaquim CONTABILIDADE E FINANÇAS 2.o 

15,00 Cláudio Salomão Ferreira Luís 
Mbumba

CONTABILIDADE E FINANÇAS
1.o

PORQUE NINGUÉM 
CAMINHA SÓ!

2017 2018 2019 2020

135
320

457

 760

Evolução do número de Estudantes do ISAF  
 

Número de Estudantes Matriculados em 2020 por Curso  
   

1.oAno 2.oAno 3.oAno 4.oAno

Contabilidade e Finanças 

Gestão Bancária e Seguros 

Informática de Gestão Financeira (começou em 2018)

249

100
67

145

58

16
48 32 28 15

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF

PROGRAMA TUTORES

Porque ninguém caminha só! No âmbito do compromis-
so com o conhecimento, o Instituto Superior de Admi-
nistração e Finanças, criou o programa de tutores para 
que o caminho de cada um dos seus estudantes seja 

mais sustentável rumo ao sucesso pessoal e profissional.
O Programa de Tutores do ISAF visa atribuir um tutor a um 

estudante elegível que com este estabelecerá um compromisso 
nesta viagem do conhecimento e de acompanhamento dos estu-
dos de licenciatura. 

Todas as viagens têm um ponto de partida e para todos aqueles 
que aceitam trilhar esta rota ficarão mais ricos pelo altruísmo de 
poder dar uma oportunidade para que um estudante do ISAF no 
futuro possa ser o espelho do conhecimento e da importância de 
saber que aqueles que passam por nós nunca vão sós, nem nos 
deixam sós, pois deixam sempre o muito de si, e levam um pouco 
de nós e para sempre marcam a nossa história.

Convidamo-lo a entrar connosco nesta jornada do conheci-
mento do altruísmo e da transformação de uma vida de um estu-
dante do ISAF.  PARA MAIS INFORMAçõES: geral@isaf.co.ao
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a) Bolsas de Mérito, que são outorgadas a alunos 
que concluem o Ensino Secundário com média 
superior a 14 valores e que aprovam no Exame 
de Acesso ao ISAF com a nota superior a 15 
valores;

b) Bolsas Sociais, que são outorgadas a 
estudantes com necessidades ou com uma 
situação social e familiar menos favorável, 
mas que demonstram bom comportamento e 
aproveitamento;

c) Bolsas Funcionários BAI, que são oferecidas 
a funcionários do BAI que tenham frequência 
de estudos universitários e que solicitem a 
integração curricular nos cursos do ISAF.

PROGRAMA DE BOLSAS EM 2019 E 2020

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF
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Huambo 

Uíge

Malanje 

Luanda

Cuanza-Sul

Cuanza-Norte

Bié

Benguela

2

2

17

1

1

8

1

69

NÚMERO DE ESTUDANTES BOLSEIROS POR PROVÍNCIA

UNITEL

Bolsa dae Tutores/Padrinhos

Bolseiros Banco Económico

Bolseiros FAA

Bolseiros do INAGBE

Bolsa funcionários BAI

Bolsa Social BAI

Bolsa  BAI Mérito

2

1

1

3

46

42

102

29

NÚMERO DE ESTUDANTES BOLSEIROS POR TIPOLOGIA

Os estudantes do ISAF têm a 
oportunidade de concorrer 
para Bolsas de Estudo de 

diversa natureza (de mérito e de 
apoio social). Em 2020, um total 
de 226 estudantes beneficiam de 
bolsas de estudo, representando  
35  dos estudantes matriculados na 
nossa instituição.

O Banco Angolano de Investimento 
apostou, desde 2019, num programa 
de Bolsas de Estudo que incluem 
três tipos: 
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PORQUE ESCOLHER A ACADEMIA BAI

UMA HISTÓRIA DE CRESCIMENTO

CRESCER ACADEMIA BAI
AFB 
ISAF
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Evolução do volume de horas leccionadas  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

171 714

499 781
650 839

886 473

1 373 781

1 766 781

2 076 871

2 126 621

Evolução do número de alunos do ensino superior

135
320

457

760

2017 2018 2019 2020

Evolução do número de formandos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

614 1976 4016 5685
8451

14524

21880

27 687

o início partilharam os mesmos 
valores e que ao nosso lado nos 
ajudam a construir o futuro de uma 
geração de angolanos.
A Academia BAI pauta a sua 
actuação em três segmentos 
distintos de formação orientado 
para necessidades especificas dos 
formandos sempre assente em 
valores como excelência, rigor 
académico e profissionalismo.
A formação profissional está 
orientada para áreas técnicas 
de finanças, banca, seguros, 
contabilidade, marketing, 
gestão entre outras e áreas 
comportamentais focadas em soft 
skills, coaching e liderança.
A formação para executivos com 
várias pós-graduações em Recursos 
Humanos, Gestão Bancaria, Gestão 
de Seguradoras, Controlo de Gestão 
e Negócio Agrícola entre outras. 
E mais recentemente a abertura do 
Instituto Superior de Administração 
e Finanças com três licenciaturas 
nomeadamente em Contabilidade 
e Finanças, Gestão Bancária e 
Seguros e Informática de Gestão 
Financeira.
A Academia BAI é o centro de 
formação ideal para responder as 
suas necessidades formativas. 

Presente no mercado 
angolano desde 2012, a 
Academia BAI foi criada 
com o propósito de ser um 

agente activo na construção de uma 
sociedade, pela via do ensino e pela 
capacitação de pessoas com rigor 
académico e foco na excelência 
de programas, fomentando o 
conhecimento em competências 
técnicas, comportamentais e 
culturais numa transferência 
contínua de saber assente na 
sustentabilidade contribuindo para 
a transformação geracional em 
Angola. 
Oito anos a contribuir com 
programas de capacitação em 
diversas áreas do conhecimento, 
orientados sempre para as 
necessidades do mercado angolano. 
A Academia BAI desenvolveu-
se e consolidou-se como uma 
academia de vida, educou e formou 
cidadãos, com uma forte aposta 
numa cultura de valorização da 
educação e de consciencialização 
cultural, tornando-se uma marca de 
referência.
Um percurso que só pode ser escrito 
pela confiança de clientes que 
actuam em diferentes sectores da 
economia e por parceiros que desde 
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ABANC

AGT

Anglogobal

Angola Cables

Angola LNG

BAI

Banco Mllennium Altântico

Banco Sol

Banco Yetu

BCA 

BCI

BDA

BMF

BNI

BPC

Carmon Estrutura

Contidis

EGTI

Espaços

Griner

IGAPE

Luanda Medical Center

LSG Sky Chefs

Ministério da Defesa

Ministério das Finanças

Ministério dos Transportes

Nossa Seguros

Nuvibrands

Novinvest

Ordem dos Contabilistas e Peritos 
Contabilistas de Angola

Prado Valadares

Presidência da República

Sonangol P&P

Sonils

Toyota de Angola

Unitel

Alguns dos 
nossos clientes

Quality Awards – Business 
Iniciative Directions

Instituto Nacional  
do Emprego  

e Formação Profissional

Comissão do Mercados  
de Capitais

Entidade Certificadora  
de Peritos de Avaliadores 
de Imóveis de Organismos 
de Investimento Colectivo 

Imobiliários

Prémio Clarity 4D – 1º Lugar 
no Top 10 de Parceiros 

Internacionais

Centro de Exames da Microsoft 
Imagine Academy

Certificados e Prémios Parceiros

Academia Vieira de Almeida

Católica Lisbon

Católica Porto

CEA 

CENFOR

Clarity 4D

CMC

Deloitte

Educartis

ESAI

International House

IPAM

ISCAL

ISEG

OCPCA

Porlande

Primavera Education

UCAN

MTW

Salas de Aulas, Auditórios, Sala Multifunções e Páteo
 

ORGANIZE O SEU  
EVENTO CORPORATIVO  

NA ACADEMIA BAI
EmAIL: reservas@academiabai.co.ao
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Uma Academia de Vida.

geral@academiabai.co.ao   call center: (+244) 932 599 296    av. comandante loy,  edifício a / academia bai, morro bento, angola


