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Católica Porto apresenta novo Mestrado em Banca e Seguros
Escrito por CienciaPT
02-Jul-2012

Com apoio do Banco de Portugal e do ISP - Formação inclui
dois semestres de estágio profissional em instituições do sistema
financeiro, remunerado pela entidade de acolhimento
A Faculdade de Economia e Gestão da Católica Porto está a preparar um novo
Mestrado em Banca e Seguros (MBS). Desenhado na óptica da
empregabilidade e com conteúdos ajustados às tendências regulatórias em
curso no sistema financeiro, o MBS combina a formação teórica com a
aprendizagem em ambiente real de trabalho. Entidades como o Banco de
Portugal e o Instituto de Seguros de Portugal (ISP), associações empresariais
como a Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Portuguesa de
Seguradores, os bancos Millennium BCP, Popular, Espírito Santo e as
seguradoras Fidelidade-Mundial e Tranquilidade são algumas das instituições
envolvidas na leccionação deste mestrado.

Durante os dois anos de duração, os estudantes têm acesso a dois semestres de estágio profissional numa
instituição do sistema financeiro – ajustado aos requisitos impostos por um programa desta natureza –,
sendo de realçar a particularidade de o estágio ser remunerado pela instituição de acolhimento. A três
meses do arranque do ano letivo, a Faculdade acaba de garantir colocação para todos os alunos. O novo
curso arranca em Setembro de 2012 e a primeira fase do estágio tem início em Março de 2013.

Sessão de apresentação pública decorre esta quinta-feira
A Faculdade de Economia e Gestão promove – esta quinta-feira, dia 4 de Julho, às 18h00, no Campus Foz
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A Faculdade de Economia e Gestão promove – esta quinta-feira, dia 4 de Julho, às 18h00, no Campus Foz
da Católica Porto – uma sessão de apresentação pública do novo Mestrado. Pedro Duarte Neves, vicegovernador do Banco de Portugal, e Fernando Dias Nogueira, presidente do conselho diretivo do Instituto
de Seguros de Portugal, são dois dos oradores presentes, numa evento centrado na temática das novas
tendências da regulação nos mercados da banca e dos seguros.
Actualizado em ( 09-Jul-2012 )
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