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A Valorização Pessoal 
O Conhecimento
O Capital Intelectual

O projeto de implementação da Academia AYA surgiu da vontade, 
pensada e idealizada há muitos anos, de proporcionarmos às 
empresas angolanas uma oferta formativa capaz de as dotar de 
conhecimentos e competências na área do SABER-SABER e do 

SABER-FAZER prementes na nossa atualidade e transversais a todo o 
setor económico: área jurídica, área de comunicação e marketing, área de 
recursos humanos e área comportamental. A Academia AYA é uma en-
tidade formadora certificada desde 2021, que baseia a sua atividade em 
formação e-learning .
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A avaliação do processo de formação baseia-se 
em três vertentes: avaliação diagnóstica (aquan-
do do início do curso), avaliação formativa/contí-
nua (durante o curso) e a avaliação sumativa (no 
final de cada módulo e/ou do curso).
A classificação final no curso resultará da média 
ponderada, numa escala de 20 pontos ou per-
centual (0 a 100%), das classificações parcelares 
tendo em conta os seguintes critérios definidos 
pela Academia.
Todos os formandos que atingirem os objetivos 
pedagógicos definidos para o curso que frequen-
taram
obterão um Certificado de Formação Profissio-
nal,emitido num prazo máximo de 30 dias úteis, 
após a conclusão do curso.

Os nossos cursos foram concebidos e organizados para se desenvolverem à distância, através de 
auto aprendizagem e de sessões online, com recurso a uma plataforma de e-learning.

Além disso, estará sempre disponível, podendo o formando aceder aos seus conteúdos a qualquer 
hora e em qualquer lugar, de acordo com a sua disponibilidade, não necessitando, por isso, de inter-
romper o seu horário de trabalho normal.

O uso de soluções tecnológicas de e-learning permite que a formação se faça em:

• Formação Síncrona (sessões online) através de uma plataforma de videoconferência. Esta modali-
dade tem a vantagem de se poderem realizar sessões em tempo real, seja qual for o local em que o 
formando se encontre nomomento.

• Nestas sessões o formando poderá formular todas as questões e esclarecer quaisquer dúvidas com 
o seu formador e, também, se achar útil, realizar uma aprendizagem colaborativa em grupo, trocan-
do informações e fazendo trabalhos de grupo com outros formandos.

• Formação Assíncrona através de e-mail, fóruns e trabalhos/testes. Esta modalidade facilita ao 
formando estudar quando e sempre que quer ou precisa, quer esteja no seu local de trabalho ou em 
sua casa, sem necessidade de se deslocar. O formando fará uma aprendizagem individual através de 
textos, exercícios práticos e estudos de caso, podendo, caso necessite, formular questões ao forma-
dor (seja por e-mail ou fórum) e obter o respetivo feedback num curto espaço de tempo.

Avaliação 
e Certificação

Metodologia
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. Cessação do Contrato 
de Trabalho

. Emprego Público

. Organização e Tempo

de Trabalho

. Saúde e Segurança 
no Trabalho

. Segurança Social

. Direito Bancário

. RGPD

. e-Marketing para não 
e-Marketeers;

. Gestão de Reclamações 
no Comércio à Distância;

. Téc. de Comunicação 
-Atendimento;

. Planeamento das
relações com os órgãos
de comunicação social

Área 
Jurídica

Área de
Comunicação
e Marketing

. Coaching Motivacional

. Inteligência Emocional

. Liderança e Gestão de

Equipas

. Aplicações informáticas 
aplicadas à Gestão de 
Pessoal

. Recrutamento e Seleção

. Processamento Salarial

Área
Comportamental

Área de Recursos
Humanos
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Cessação do 
Contrato de 

Trabalho

36h

36h

30h

36h

25h

20h

48h

Emprego 
Público

Organização 
e Tempo de 

Trabalho

Saúde e 
Segurança no 

Trabalho

Segurança 
Social

Direito Bancário

RGPD - Introdução à 
utilização eproteção 
de dados pessoais

Quadros e técnicos administrativos das áreas administrativas, financeiras e recursos humanos, bem 
como todos aqueles que na área organizacional da empresa estejam envolvidos nos aspetos relaciona-
dos com as questões jurídicas da função pessoal.

Destinatários

Área Jurídica
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Cessação do Contrato deTrabalho

Emprego Público

Organização do Tempo de Trabalho

Pretende-se, nesta formação, abordar de modo mais completo alguns aspectos específicos quanto à Cessa-

ção do Contrato de Trabalho e que os formandos adquiram um domínio especializado do ordenamento rela-

tivo à cessação do contrato de trabalho. Os principais objectivos são a identificação de questões duvidosas 

na doutrina e jurisprudência e a capacidade de desenvolvimento de posições jurídicas fundamentadas sobre 

as mesmas; o relacionamento do segmento normativo referente à cessação do contrato com outras normas, 

de natureza laboral ou não, se apresentem em conexão com o mesmo e ainda a articulação da Lei Geral do 

Trabalho com outros estratos do ordenamento jurídico, mormente a Constituição da República de Angola 

e o ordenamento internacional, em vista da resolução de dúvidas interpretativas/aplicativas. Devem ainda 

relacionar corretamente as normas legais com as possibilidades de regulação da matéria através de instru-

mentos de regulamentação coletiva de trabalho.

Cerca de 20% dos contratos de trabalho são na função pública. Acontece assim no Mundo. E Angola não é 

exceção . 

A importância de nos debruçarmos alargadamente sobre os princípios, os conceitos e os instrumentos jurí-

dicos do Direito do emprego público, assim como sobre os aspectos estruturantes do regime jurídico vigente 

(resultante da reforma de 2011) sustenta esta formação específica .

Pretende-se assim contextualizar as respectivas questões jurídicas em diálogo com outras disciplinas jurídi-

cas (como, por exemplo, o Direito constitucional e o Direito do Trabalho), sem deixar de considerar ainda o seu 

tratamento noutras ordens jurídicas.

Aspectos como o regime jurídico da duração e organização do tempo de trabalho, férias, feriados e faltas 

são assuntos de resolução quotidiana nos departamentos institucionais que estejam envolvidos com estas 

questões. Neste contexto, devemos perceber a utilidade prática dos diversos institutos jurídicos em face dos 

diferentes interesses envolvidos e a sua adequação às várias realidades empresariais, assim como as res-

pectivas vantagens e inconvenientes para um aconselhamento eficiente e rigoroso dos agentes envolvidos.

Pretende-se que nesta formação sejam identificadas as dúvidas jurídicas, relativas à interpretação e integra-

ção da legislação vigente, com apoio nos problemas suscitados e debatidos pela doutrina e jurisprudência.
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Saúde e Segurança no Trabalho

Direito Bancário

Segurança Social

RGPD: Introdução à Utilização e Proteção de Dados

O Direito da Saúde e Segurança no Trabalho surge para complementar a formação em Direito do Trabalho, 

analisando esta temática sob uma perspectiva teórica, de enquadramento jurídico, e simultaneamente sen-

sibilizando os formandos para a importância da articulação com o direito internacional e versando os prismas 

da prevenção e reparação. Visa-se, ainda, o desenvolvimento da capacidade de investigação sobre os temas 

apresentados, relacionando a doutrina e a jurisprudência nacional.

A presente formação visa proporcionar uma especialização numa área do Direito cujo conhecimento ainda 

não se encontra devidamente explorado e sedimentado.

O que se pretende com esta formação aplicada é abordar de forma completa e contemporânea o Direito Ban-

cário.

Esta acção de formação aborda a importância do Sistema de Segurança Social em Angola, os seus princípios 

estruturantes com base na legislação em vigor. O seu conhecimento assume particular importância face às 

diversas relações que se podem estabelecer entre os trabalhadores por conta de outrem e o Sistema de Se-

gurança Social, destinando-se a profissionais das áreas administrativas, financeiras e de recursos humanos 

que devem ter um conhecimento fundamentado do sistema previdencial, em particular acerca de documen-

tação obrigatória, regras de incidência, situações de isenção, taxas a aplicar e procedimentos de liquidação e 

cobrança do regime contributivo dos trabalhadores dependentes.

Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, os responsáveis pelo tratamento e os 

subcontratantes deverão estar devidamente preparados para responder aos novos desafios impostos por 

este regulamento. Esta ação visa dar a conhecer os traços fundamentais do regime de proteção de dados 

pessoais aplicável em Angola. A pertinência desta ação prende-se com o facto de muitos profissionais ainda 

não terem conhecimentos basilares do Direito à Proteção de Dados. 

Assim, é imprescindível que conheçam quais os requisitos e exigências que estão em causa e qual o impacto 

que isso terá nas suas organizações e processos internos, de modo a garantir que as suas atividades se en-

contram em conformidade com esse diploma legal.

Esta formação é destinada a profissionais da área da Banca.

Destinatários
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e-Marketing para 
não e-Marketeers

Planeamento das          
relações com os órgãos 
de comunicação social

Técnicas de Comunicação 
- AtendimentoReclamações no   

Comércio à distância

Profissionais na área das vendas, na área do atendimento e serviço ao cliente, empresários e gestores, 
público em geral que pretenda dar os primeiros passos no contexto do e-marketing, aprendendo gradu-
almente a implementar técnicas desde a estratégia até à prática.

Destinatários

18h

21h

18h

10h

Área de Comunicação 
e Marketing
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E-Marketing para não E-Marketeers

Gestão de Reclamações no Comércio à Distância

Planeamento das Relações com os Órgãos 
de Comunicação Social

Técnicas de Comunicação: Atendimento

O e-commerce está a revolucionar a economia a nível mundial, havendo uma necessidade crescente de adap-

tação por parte das organizações de todos os setores de atividade.

A rapidez e facilidade da comunicação na internet e nas redes sociais é válida bilateralmente e tanto pode 

funcionar no sentido pretendido pelas organizações como no sentido contrário.

É necessário conhecer bem o mercado e o meio envolvente, adaptando estratégias planeadas e com vista à 

otimização das vendas online.

O custo de recuperar um cliente insatisfeito é comprovadamente maior do que o custo de conquistar um 

novo. A necessidade de evitarmos o conflito e até a perda de um cliente é fundamental para as empresas 

gerirem e fidelizarem os seus clientes e muitas vezes as reclamações são também uma oportunidade para 

melhorar os produtos e serviços disponibilizados.

Assim, a gestão eficiente do processo de reclamação permite antecipar e resolver a situação eficazmente de 

forma a minimizar o impacto negativo na relação das organizações com os seus clientes.

Há algumas especificidades no que respeita às transações e ao comércio à distância, nomeadamente ao ní-

vel legislativo e ao nível da gestão da comunicação, que é aplicada também na gestão das reclamações num 

e-mercado que se pronuncia cada vez mais à distância.

Os órgãos de comunicação social podem ser encarados como um aliado de qualquer instituição, desde que 

saiba relacionar-se adequadamente. É preciso definir princípios, objetivos, mensagens e estratégias, de for-

ma a instituição/empresa auto dotar-se de mecanismos facilitares do relacionamento com os órgãos de 

comunicação social.

A presente formação visa proporcionar uma especialização numa área do Direito cujo conhecimento ainda 

não se encontra devidamente explorado e sedimentado.

O que se pretende com esta formação aplicada é abordar de forma completa e contemporânea o Direito Ban-

cário.
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Esta formação é destinada a pessoas que pretendam aplicar o coaching como um processo indispensá-
vel à superação pessoal e profissional, pessoas que pretendem obter o máximo de rendimento no seu 
trabalho e maior capacidade de Liderança junto de equipas de trabalho, Líderes de Equipas, Gestores de 
Equipas, Chefias com responsabilidade na liderança e coordenação de pessoas, Candidatos a Lideres /
Coordenadores de Equipas, Gestores e Quadros de Empresas, Formadores e Docentes.

Destinatários

Coaching      
Motivacional

Liderança e Gestão 
de Equipas

Inteligência         
Emocional

50h

30h

30h

Área Comportamental
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Coaching Motivacional

Inteligência Emocional

Liderança e Gestão De Equipas

A Formação em Coaching pretende desenvolver capacidades para aplicar o coaching como um processo in-

dispensável à superação pessoal e profissional, levando-o a obter o máximo de rendimento no seu trabalho e 

maior capacidade de Liderança junto de equipas de trabalho.

Há já várias décadas que a investigação e a prática das organizações evidencia a importância da Inteligência 

Emocional para o sucesso das organizações.

É amplamente reconhecido, na prática da gestão de Recursos Humanos, que aspetos como: a iniciativa, a 

empatia, a capacidade para trabalhar em equipa, ou a flexibilidade são elementos chave no Curriculum de 

qualquer profissional.

Genericamente e consensualmente para vários autores, Inteligência Emocional define-se como: “capacidade 

para reconhecer e regular emoções, no próprio e nos outros”.

Gestores e líderes com elevados níveis de Inteligência Emocional comunicam melhor, têm mais sensibilidade 

e empatia, e por isso têm avaliações de desempenho superiores assim como são reconhecidos como eficazes 

pelos seus colaboradores.

As equipas com elevada inteligência emocional são mais coesas, atingem rapidamente melhores perfor-

mances, estão mais satisfeitas com a qualidade da comunicação e recebem mais suporte social dos seus 

membros.

As pessoas seguem um líder com base na confiança, credibilidade, competência e exemplo. Para ser eficaz 

nessas áreas, um líder deve investir no crescimento da sua própria marca de liderança natural, além de inves-

tir no crescimento de membros individuais da equipa. Líderes com visão são informados e comprometidos, 

servindo como catalisadores para transformar desafios em oportunidades e criar medidas eficazes para su-

perar objetivos.

O curso Liderança e Performance de Equipas é um programa de desenvolvimento de liderança, altamente 

experiencial, que lhe vai permitir explorar e definir a sua identidade enquanto líder, alavancando a eficácia do 

seu estilo de liderança e permitindo desenvolver mais inspiração, confiança e autonomia na dinâmica da sua 

equipa.
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Pessoas que pretendam adquirir competências associadas aos perfis profissionais de técnico de se-
cretariado ou técnico administrativo, e/ou técnicos da área profissional visada, que no âmbito da sua 
formação contínua pretendam aperfeiçoar os seus conhecimentos

Destinatários

Área de Recursos Humanos

Recrutamento 
e Seleção

Aplicações informáticas 
aplicadas à Gestão de 

Pessoal

Processamento 
Salarial

30h

25h

18h
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Gestão de R.H. : Recrutamento e Seleção

Gestão de R.H. : Processamento Salarial

Aplicações Informáticas Aplicadas à Gestão de 
Pessoal

Atendendo à importância que os Recursos Humanos qualificados assumem no desenvolvimento e competi-

tividade das empresas, o Recrutamento e a Seleção de Pessoal são, cada vez mais, um investimento estra-

tégico para o desenvolvimento organizacional.

Nos nossos dias tornou-se elevado o custo da admissão ou movimentação de pessoas que não estão adequa-

das ao desempenho da sua função. Neste sentido, impõe-se o recurso a metodologias objetivas de avaliação 

de candidatos no Recrutamento e Seleção de Pessoal.

O Código do Trabalho e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema da Segurança Social lançaram os 

agentes económicos na expetativa de como proceder na Gestão dos Recursos Humanos face aos normativos 

legais, tornando-se fundamental conhecer o impacto das novidades legislativas na gestão das relações labo-

rais. Qual a relação que as empresas têm com as instituições oficiais para a definição de políticas retributivas 

nos cálculos, nos bens adquiridos, nos formulários obrigatórios de carácter legal e nas diversas componentes 

retributivas que podem ser exploradas no pagamento aos colaboradores.

Desenvolver competências acrescentando conhecimentos sobre aplicação dos cálculos e exploração de um 

Software de Gestão de Pessoal, torna-se fundamental para todos aqueles que desempenhem funções nesta 

área ou sintam necessidade de acrescentar conhecimentos na compensação e benefícios dos trabalhadores. 

Esta ação permite não só o contacto com uma aplicação de Gestão de Pessoal, como dotar os formandos de 

conhecimentos básicos para poderem vir a processar os salários nas empresas suportando esse processo, 

com todos os mapas legais e estatísticos determinados na Legislação Laboral.
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CRIAMOS VALOR
PARA O FUTURO

ACADEMIA AYA

Toque nos ícones 
para interagir

http://advogados.aya.co.ao/
https://www.linkedin.com/in/academia-aya-85837b208/
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.google.com/maps/place/AYA-ADVOGADOS/@-8.8560264,13.1718504,13z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d13.1855707!2d-8.8976318!4e1!1m6!1m2!1s0x1a51f36459000879:0x6ba72731d61ebd3d!2sAYA-ADVOGADOS!2m2!1d13.232731!2d-8.8133134!3m4!1s0x1a51f36459000879:0x6ba72731d61ebd3d!8m2!3d-8.8133134!4d13.232731?hl=pt-PT
tel:+244999666665

