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PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 

“GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTABILIDADE” 

 

Introdução: 

O termo desenvolvimento está relacionado a mudança ao longo de um período, o qual deve ser 

planeado, ordenado, sequencial e articulado (MARTINELLI, 2007). Com base nesta concepção, en-

tende-se por “desenvolvimento local”, um território estruturado e organizado por meio da articu-

lação do planeamento estratégico trans-intersectorial e interdisciplinar, fortalecendo a integração 

e inter-relacções do micro com o macrosistema, de modo a promover o desenvolvimento das cida-

des, bem como o mecanismo de retroalimento que garante a sustentabilidade (ENAP, 2018). De 

acordo com Siedenberg (2001), do período dos anos 50 ao final dos anos 90, o desenvolvimento 

local perpassou por seis estratégias básicas – Modernização (Setorial, com economia orientada para 

o crescimento), dissociação (Política), equacionamento das necessidades básicas (regional e social), 

ajuste estrutural (Económica), desenvolvimento sustentável (Regional, Ambiental e Socioeconó-

mica) e governança global (Global e Política). Ao longo deste período e, contemporaneamente, sob 

a influência da globalização e da descentralização, estas estratégias básicas passaram a ser traba-

lhadas em dimensões, como - Económica, Social, Ambiental e Política-Institucional.  Neste contexto, 

compreender os desafios do Estado, da Sociedade Civil e Empresarial e o plano de desenvolvimento 

provincial retrospectivo e prospectivo no âmbito destas dimensões, torna-se imprescindível para 

que o gestor possa promover o desenvolvimento local e consolidar um fluxo de sustentabilidade, 

como elemento estratégico para tomada de decisão, a partir do empreendedorismo aplicado, do 

olhar inovador e da potencialização dos sistemas produtivos. Ressalta-se que o Desenvolvimento 

Local envolve as seguintes dimensões: fortalecimento e diversificação da economia local, 

mobilização social, inovação na gestão pública, proteção ambiental, uso racional dos recursos 

naturais e inclusão social. 

 

Justificativa: 

A boa formação que leva ao sucesso na administração local é, acentuadamente, fruto de uma cul-

tura do saber e do saber fazer bem. E essa preocupação deve ser abrangente a todos os que coo-

peram nas cadeias de valor nas linhas de preparação da decisão, da decisão propriamente dita e da 
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acção a empreender estruturas de governação pública local. Daí a razão de ser deste curso de pó- 

graduação profissionalizante. Um comprometimento com o desenvolvimento do país, uma oferta 

de um conhecimento qualificado para criar habilitados profissionais a actuar nas organizações pú-

blicas do poder local. 

 

Objectivos: 

• Analisar o desenvolvimento local sb o contexto económico, social, ambiental e político-

institucional; 

• Identificar situações de desigualdades sociais e dos problemas socioambientais que geram 

impactos na saúde, moradia, educação, trabalho e na qualidade de vida da população geral 

que possam corroborar para o comprometimento do desenvolvimento local; 

• Identificar risco, marginalidade e (in)segurança da comunidade em seu amplo aspecto; 

• Compreender as identidades urbanas; 

• Estudar a analisar a correlacção positiva do empreendedorismo e com a gestão inovadora, 

como fomento para o desenvolvimento socioeconómico e potencialidades dos sistemas 

produtivos; 

• Estimular a criação e execução de processos que promovem do desenvolvimento local. 

• Estimular a visão estratégica dos projectos de desenvolvimento urbano e ambiental nas or-

ganizações públicas e privadas locais, a partir da análise do contexto externo e interno e de 

um elevado sentido de auscultação e diálogo; 

• Dotar os participantes de instrumentos metodológicos e avaliativos que potencializam o 

gerenciamento dos projectos;  

• Dotar os participantes de instrumentos básicos para a gestão de projectos locais especial-

mente no desenvolvimento urbanístico e ambiental; 

• Compreender os princípios e as normas jurídicas de desenvolvimento urbano e ordena-

mento do território que envolvem o poder local; e 

• Saber fazer planos municipais de desenvolvimento urbano e ambiental de média e longa 

duração. 
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Descrição do Curso: 

• Título do Curso: Gestão em Desenvolvimento Local e Sustentabilidade 

• Categoria: Pós-Graduação Profissionalizante 

• Modalidade: Presencial 

• Titulação conferida: ESPECIALIZAÇÃO 

• Organização curricular: Cinco Módulos 

• Carga horária total do curso: 220 horas 

• Turno de oferta: Diurno 

• Número de vagas ofertada: 20 (vinte) 

• Local: Instituto Sapiens 

 

Organização e Gestão do curso de Pós-Graduação em Gestão em Desenvolvimento Local e 

Sustentabilidade: 

O Decreto nº29/11, fundamenta as bases legais para o funcionamento do curso de Pós-Graduação 

Profissional. 

A organização do referido curso fundamenta-se na parceria das seguintes instituições: 

 

Perfil de Entrada/ Destinatário: 

A Pós-Graduação Profissionalizante em Gestão em Desenvolvimento Local e Sustentabilidade 

destina-se a profissionais licenciados de todas as áreas de actuação do sector público e privado. 

 

Perfil de Saída (Egresso): 

Ao final do curso, o Profissional, estará apto a actuar na gestão do desenvolvimento local e nas 

questões emergentes e propor o desenvolvimento de estratégias para actuação em empresa pú-

blica e privada, que visem atender os princípios da sustentabilidade. 

 

Metodologia de Ensino: 

O referido curso integra uma formação teórica e teórico/prática direccionada para compreensão, 

análise,  aplicação, avaliação e inspiração para criação de propostas para a resolução dos desafios 
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do Gestão em Desenvolvimento Local e Sustentabilidade. A experimentação prática será realizada 

em locais específicos de Luanda, Angola.  

O curso está organizado em cinco módulos abordados de forma articulada, integrada e multidisci-

plinar. Os módulos são: Sociedade, Estado e Desenvolvimento Local; Cadeias Produtivas 

Sustentáveis; Desenvolvimento Local, Integridade e Sustentável - Gestão e avaliação de projectos; 

Políticas Públicas em Angola; e Projecto Final do Curso. A metodologia a ser aplicada fundamentar-

se-à no processo de aprendizagem baseado em problemas, em desenvolvimentos de projectos e 

em actividades de trabalho em equipas, orientada para o desenvolvimento de competências, de 

análise e de intervenção face às situações de enfrentamento que compomentem do Gestão em 

Desenvolvimento Local e Sustentabilidade. 

Mecanismo de avaliação do participante: Dar-se-à por meio de avaliação contínua e elaboração do 

projecto final do curso, com apresentação. A conclusão do curso e obtenção da certificação está 

vinculada a realização e apresentação deste tópico, que é contemplado no quarto módulo – 

Políticas Públicas em Angola. A pontuação destinada à avaliação será respaldada pela seguintes 

classificação: 

o Excelente – 20 valores. 

o Muito bom – 17 e 19 valores. 

o Bom – 14 a 16 valores. 

o Suficiente – 10 a 13 valores. 

o Reprovação – menos de 10 valores 

Será considerado aprovado os participantes que obtiverem valores igual e/ou superior a 10 valores. 

 

Grelha Curricular: 
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Plano Curricular: 

Os planos curriculares encontram-se no anexo 1. 

 

Corpo Docente: 

Os módulos serão realizados por profissionais e/ou académicos com experiência na 

contextualização do desenvolvimento local. 

 

Condições para a obtenção do certificado de conclusão do curso: 

Para a obtenção do certificação de conclusão do curso, o participante deverá realizar os quatro 

módulos. Caso o participante não conclua todos os módulos, o mesmo receberá a certificação 

titulada com a designação do módulo. 
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