
 

經貿金融葡語課程 
持續進修發展計劃課程編號 2301130177-0 

目        的： 本課程旨在讓學員掌握足夠的經貿金融範疇葡語，同時以葡語學習相關的經貿金
融知識，有助於在職場上使用葡語。  

對        象： 有意學習經貿金融葡語的人士。 

課        時： 30 小時 

授課語言： 葡語 

上課時間： 2023 年 5 月 3 日至 6月 21 日逢星期一、三晚上 6 時 30分至 8時 30分 

上課地點： 馬交石炮台馬路電力公司大廈八樓  澳門理工大學持續教育中心 

導        師： Diana Massada 女士 - 金融學碩士、企業管理人員、葡語課程導師 

課程内容： 1. 經濟及管理概論； 

 2. 澳門金融市場系統； 

 3. 歐洲金融市場系統； 

 4. 澳門作為葡語國家的經貿金融合作平台。 

證        書： 出席率達總課時 85%及通過評測，可獲由澳門理工大學持續教育中心發出的證書 

學        費： 澳門元$3,000，可使用教育及青年發展局持續進修發展計劃個人進修帳戶支付。 

 學費一經繳交，不予退還或轉讓，本中心取消開辦課程除外。 

學        額： 25 人 

報名日期：  2023 年 3 月 16日起至 5月 2日，額滿即止。 

報名手續： 網上報名，亦可於辦公時間内親臨本中心報名，學費於確定錄取後另行通知繳付 

查        詢： 澳門理工大學持續教育中心 

電        話： 8795 0707 或 8795 0832  

傳        真： 2830 4416 

網        址： https://www.mpu.edu.mo/zh/cec_info.php 

電        郵： cec@mpu.edu.mo 

   

 
掃描二維碼網上報名 

https://www.mpu.edu.mo/zh/cec_info.php


 

Curso de Formação em Português - Especialização em Finanças e Economia 
Código do curso (Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo) 2301130177-0 

 
Objectivos 
Gerais 

No final deste curso, os formandos deverão ter adquirido vocabulário suficiente que 
lhes permita ter confiança na utilização da língua portuguesa em contexto profissional. 
Além de conceitos económicos e de gestão, os destinatários desta formação ficarão 
com uma boa noção do sistema financeiro de Macau e da União Europeia, bem como 
do papel de Macau e das organizações envolvidas na promoção das relações 
económicas entre a China e os Países de Língua Oficial Portuguesa. Não menos 
importante é a aquisição de competências pessoais e a promoção das relações 
interpessoais que o modelo de formação e avaliação proporciona com trabalhos e 
discussões de grupo. 

Destinatários O público alvo desta formação são estudantes ou profissionais com conhecimentos 
médios/avançados da língua portuguesa e que pretendam adquirir conhecimentos 
financeiro-económicos e vocabulário específico relevante desta área para utilização em 
contexto profissional. 

Duração 30 horas 
Língua Veicular Português 
Data e Horário 
 

3 de Maio de 2023 a 21 de Junho de 2023,  
2ª Feira e 4ª Feira, 18H30 às 20H30 

Local Centro de Educação Contínua (CEC), Universidade Politécnica de Macau, 
Estrada D. Maria II, Edifício CEM, 8º andar, Macau. 

Formadora Mestre Diana Massada 
Programa Módulo 1 – Conceitos Económicos e de Gestão 

Módulo 2 – Sistema Financeiro de Macau 
Módulo 3 – Sistema Financeiro Europeu 
Módulo 4 – Macau como Plataforma para os PALOPs 

Diploma A taxa de presença nas aulas deve atingir um mínimo de 85 por cento da carga horária 
total do curso. Se não tiver a frequência necessária, o aluno não obterá o diploma de 
curso. 

Propinas MOP$3,000 (Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo) 
As propinas pagas não são reembolsáveis, excepto em caso de cancelamento do curso 
por parte do CEC. 

Vagas 25 
Inscrição Candidaturas até 2 de Maio de 2023, enquanto houver vagas. 

Os interessados devem efectuar a inscrição online, no prazo indicado, através do site 
https://www.mpu.edu.mo/zh/cec_enrolment.php, 
ou candidatar-se pessoalmente no Centro de Educação Contínua da Universidade 
Politécnica de Macau, durante o horário de expediente. 

Pedido de 
Informações 

Centro de Educação Contínua, Universidade Politécnica de Macau. 
Telefone: 8795 0707 / 8795 0832 
Correio electrónico: cec@mpu.edu.mo 
Site: https://www.mpu.edu.mo/zh/cec_info.php 
Fax: 2830 4416 

   

 
Digitalizar o código 

para inscrição 

https://www.mpu.edu.mo/zh/cec_enrolment.php
https://www.mpu.edu.mo/zh/cec_info.php

