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ÚLTIMAS

Entidade de ciências jurídicoeconómicas e sociais formou cerca de 300 alunos desde 2008. Oferta inclui mestrado
em Direito do Petróleo e Gás e diversas pósgraduações.

MAIS VISTAS
MAIS COMENTADAS

O Centro de Estudos de Ciências JurídicoEconómicas e Sociais da Universidade Agostinho Neto (CEJESUAN) entrega na
próxima quintafeira (dia 22 de Outubro) os diplomas a 73 finalistas de mestrado e pósgraduação.

Maior barragem do País começa a
produzir energia eléctrica em 2017

Segundo o director do CEJES, José Octávio Serra VanDúnem, 14 completaram a parte lectiva do Mestrado em Petróleo e Gás,
sendo 59 oriundos das áreas de Mercados Financeiros, Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais, Direito das
Sociedades e Previdência Social.

Banco Económico lança “depósito Angola
40”

Em entrevista ao Expansão, o responsável explica que o mestrado é o evoluir de um curso de pósgraduação e especialização
em Direito do Petróleo e Gás, realizado desde há quatro anos numa parceria com a petrolífera BP Angola. "Este curso, quando
foi formatado, não tinha a componente da gestão, era apenas de Direito do Petróleo e Gás, e assim foi durante quatro edições",
disse.

Governo cria comissão para avaliar
situação operacional da Sonangol

Uma vez amadurecido, e após uma avaliação da necessidade do mercado, a preocupação foi avançar com o mestrado, que tem
sido "muito produtivo", afirma. No ano passado, explica, 80 alunos terminaram os cursos de mestrados e pósgraduação, um
número inferior a este ano, mas que não põe em causa o esforço dos docentes e estudantes, garante.
Entretanto, no presente ano lectivo estão a frequentar estes cursos 112 estudantes  36 alunos no mestrado em Direito e
Gestão de Negócios de Petróleo e Gás, 28 na pósgraduação em Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais, 26 na
pósgraduação em Direito das Sociedades e 22 na pósgraduação em Mercados Financeiros.
Desde o início da sua actividade, em 2008, o CEJES já formou cerca de 300 pósgraduados. Nessa altura, apenas tinha o curso
de especialização em Direito do Petróleo e Gás. A partir de 2012, iniciaramse cursos de especialização em Mercados
Financeiros
 Compliance
e Branqueamento
Capitais, Previdência
Social
e Direito das Sociedades,
explica.
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Consolidar os cursos de pósgraduação
O responsável do CEJES afirma que a instituição quer consolidar os cursos de pósgraduação, para que venha a ser uma
referência na área. O organismo, adianta, está "paralelamente a estabelecer parcerias com centros de estudo e pesquisa
nacionais e internacionais para desenvolver a área da pesquisa".
O CEJES, defende o director, deve ter um Centro de Estudos para desenvolver uma área de pesquisa "actuante", fazendo
estudos de diagnóstico que contribuam para a definição de políticas públicas nas mais variadas áreas. "Tudo isso leva o seu
tempo, devido aos constrangimentos que vivemos, de recursos humanos e financeiros. Mas existe empenho, determinação e
foco, elementos fundamentais, para além da paixão, por aquilo que fazemos", diz. Actualmente, afirma José Octávio Serra
VanDúnem, o CEJES tem várias parcerias com instituições públicas e privadas, para onde regularmente envia colaboradores
para formações.
"Esta regularidade mostra que essas instituições vêem qualidade no nosso trabalho e por isso há confiança", defende. O CEJES
tem como parceiros, nomeadamente, para além da BP, o Banco Nacional de Angola, o BIC, o BPC, o BAI e a Atest  Consultoria
Atuarial. De acordo com o responsável, a maioria dos estudantes que a entidade recebe vêm do mercado de trabalho e
procuram a instituição para fazerem uma actualização de conhecimentos que lhes possibilite adquirir mais e melhores
instrumentos para melhor desempenho profissional.
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Outros, explica, "saindo da licenciatura, procuram, de seguida, os cursos de pósgraduação". No caso destes alunos, "o
caminho para o primeiro emprego fica mais facilitado", sublinha. José Octávio Serra VanDúnem reitera que no ensino
superior em Angola há ainda "uma grande diferença entre a quantidade e a qualidade". E sublinha que, paralelamente ao
esforço de criação de universidades públicas regionais, deve haver "investimento concreto no quadro docente e nas condições
implícitas a um bom desempenho destas funções".
O corpo docente do CEJES é constituído pelos professores do Faculdade de Direito, e professores convidados nacionais e
estrangeiros de universidades e centros de excelência com as quais o organismo tem protocolos estabelecidos.
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Maior barragem do País começa a produzir
energia eléctrica em 2017
Julho de 2017 continua a ser o prazo de entrega do
maior projecto de engenharia civil e electromecânica
do País, que tem como objectivo principal a
produção de energia eléctrica no rio Kwanza, 47
quilómetros a jusante do Aproveitamento
Hidroeléctrico de Capanda (AHC), em exploração. O
Expansão foi ver como decorrem os trabalhos.
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EM NOVEMBRO

Banco Económico lança “depósito Angola 40”
O Banco Económico (BE) vai lançar no próximo dia 3
de Novembro um novo produto financeiro,
denominado "depósito Angola 40", para assinalar os
40 Anos da Independência de Angola e integra
características muito competitivas, nomeadamente,
o pagamento imediato dos juros, no momento da
subscrição.
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Angola perde 30 mil toneladas de pescado por ano
por falta de conservação
Entrada em funcionamento do primeiro centro de
processamento e captura de pescado vai ajudar à
meta de redução de perda de pescado em 30%.

BALANÇO

Receitas petrolíferas "afundam"
mas já estão acima da previsão
para o ano
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Fazenda Pérola do Kikuxi a 40% da meta de
produção de ovos
Objectivo era produzir 1 milhão de ovos por dia, mas
a exploração do município de Viana está nos 600
mil. No próximo ano, a empresa espera atingir 800
mil por dia a entrar na produção de derivados, como
maionese.

HUAMBO

Dívida a ENDE ultrapassa os 800 milhões de Kz
Oitocentos e trinta e sete milhões e quarenta e sete
mil kwanzas é o montante que os consumidores de
energia eléctrica da província do Huambo devem à
ENDE, afirmou esta quartafeira, à Angop, nesta
cidade, o director provincial desta empresa, Noé
Mota Chitata.
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O mercado da comunicação em Angola
Se falares a um homem numa linguagem que ele
compreenda, a tua mensagem entra na sua cabeça.
Se lhe falares na sua própria linguagem, a tua
mensagem entralhe directamente no coração.
Nelson Mandela
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