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1.º Semestre
•

Economia e Comércio Internacional;

•

Estatística e Econometria;

•
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•
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•
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•
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•

Politicas Monetárias e Regulação Financeira;

•

Estado, Mercado e Desenvolvimento;

•

Crescimento e Desenvolvimento Economico;

•

Economias Emergentes;

•

Investimento Directo Estrangeiro;

•

Seminários de Especialização

•

Rigor

Responsabilidade

•

Compromisso,

•
•

Excelência

•

Inovação

2.º ANO

1.º Semestre
•

Elaboração do Projecto de Pesquisa;

•

Desenvolvimento da Investigação Orientada;

•

Estágio.

Em Cooperação com o Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade de
Lisboa (ISCSP - UL)

2.º Semestre
•

Desenvolvimento da Investigação Orientada

Informações: 934 200 824/ 934 200 663

•

Dissertação/Relatório de Estágio ou Projecto.

www.acite.ao

Sede: Avenida Quenguela Norte, S/N, adjacente
a Cidade do Kilamba, Município de Belas
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• Contabilidade;
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