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OBJECTIVO 

A Política de Formação do Banco de Comércio e Indústria (BCI) define as linhas 

orientadoras a observar no desenvolvimento profissional dos trabalhadores do Banco e 

na gestão da formação. 

A presente política pretende contribuir: 

a) No desenvolvimento contínuo dos trabalhadores, mediante reforço das suas 

competências-chave necessárias para o exercício das suas funções; 

b) Na melhoria da qualidade do serviço ao cliente, munindo os trabalhadores das 

valências técnicas e comportamentais fundamentais no relacionamento com os 

clientes e na satisfação das suas necessidades;  

c) Rentabilização do investimento realizado na formação. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS 

1. O Conselho de Administração do BCI está comprometido com o desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores do Banco. Para o efeito: 

a) Anualmente, apreciará e deliberará sobre o Plano e Orçamento Anual de 

Formação; 

b) Trimestralmente, monitorizará o grau de implementação do Plano Anual de 

Formação bem como os respectivos objectivos e metas; 

c)  Adoptará, através da Direcção de Capital Humano (DCH), as medidas 

necessárias ao reforço e à capacitação dos quadros da Bolsa de Formadores do 

BCI; 

d) Munirá, através da DCH, o Centro de Formação do BCI de capital humano, 

materiais e técnicos necessários ao seu pleno funcionamento. 

2. As acções de formação deverão dar resposta ao Plano de Desenvolvimento de 

Competências de cada Direcção/Gabinete, cabendo à DCH promover junto das 

áreas a elaboração do referido plano. 

 



 

4 
 

3. Ao aceitar o convite para participar numa acção de formação, o trabalhador 

compromete-se em: 

a) Frequentar a acção de formação com a assiduidade, pontualidade e obter o nível 

mínimo de aproveitamento exigido; 

b) Aplicar as competências adquiridas apresentando propostas que contribuam na 

melhoria dos processos, ferramentas e metodologias de trabalho da sua área ou 

resultados que contribuam para a produtividade, eficiência e qualidade dos 

produtos e serviços. 

c) Reembolsar ao Banco no valor investido na formação em caso de ausências, 

atrasos ou baixo aproveitamento; 

 

4. A cada trabalhador que participar de uma acção de formação é-lhe exigido um 

aproveitamento mínimo superior a 14 valores ou 70%, caso seja adoptada outra 

escala de avaliação.  

 

DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS DA FORMAÇÃO DE QUADROS 

1. Considerando as exigências do mercado e a natureza da actividade bancária, os 

trabalhadores do BCI, qualquer que seja a sua posição, devem estar munidos de 

competências em domínios considerados estratégicos pelo Banco. 

2. Assim, na identificação e selecção das necessidades formativas, as áreas e a DCH 

devem privilegiar os domínios estratégicos em anexo I, no entanto, sem descurar 

necessidades pontuais críticas. 

 

FORMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO 

1. Todos os trabalhadores que ingressarem nos quadros do BCI devem frequentar o 

Curso de Integração e Iniciação Bancaria, a título excepcional os trabalhadores que 

tenham frequentado a referida formação (CIIB).  

2. A frequência do CIIB é condição prévia para a emissão da Guia de Apresentação.  
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AUTOFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INTERNA 

1. O desenvolvimento pessoal e profissional deve ser um objectivo de cada trabalhador 

do BCI. Assim, independentemente das acções de formação ministradas sob a égide 

da DCH, os trabalhadores devem realizar acções que contribuam para o seu 

desenvolvimento (autoformação). 

2. Anualmente, os directores devem elaborar e implementar um Plano de Capacitação 

Interna cujo objectivo é colmatar as dificuldades do dia-a-dia apresentadas pelos 

trabalhadores quanto à aplicação dos procedimentos e à utilização das metodologias 

e ferramentas de trabalho. 

3. As acções de capacitação previstas no plano devem ser ministradas pelos 

trabalhadores da Direcção/Gabinete com comprovada experiência. 

Excepcionalmente, podem ser convidados trabalhadores de outras 

Direcções/Gabinetes para ministrar as referidas acções.  

4. O director da Direcção/Gabinete deve remeter anualmente à DCH o relatório de 

execução do Plano de Capacitação Interna. A falta de envio do plano condiciona a 

inclusão da Direcção/Gabinete no Plano Anual de Formação do Banco, sem prejuízo 

de abertura de um processo disciplinar. 

 

PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

1. Anualmente, os directores devem remeter à DCH, até ao dia 15 de Outubro de cada 

ano, as necessidades formativas dos colaboradores sob sua responsabilidade (Mapa 

de Necessidades de Formação), tendo em conta as insuficiências demonstradas 

pelos colaboradores, os objectivos e actividades planeadas para o ano seguinte.  

2. As necessidades formativas devem estar em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento de Competências da Direcção/Gabinete. 

3. O Mapa de Necessidades de Formação da Direcção/Gabinete deve ser previamente 

validado pelo Administrador do Pelouro, antes de ser remetido à DCH. 

4. A DCH deve analisar as necessidades formativas de cada Direcção/Gabinete, tendo 

em conta o estabelecido na presente política e submeter, até ao dia 30 de Novembro 

de cada ano, o Plano Anual de Formação do Banco à aprovação do Conselho de 

Administração. 
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ORÇAMENTO DA FORMAÇÃO 

1. Anualmente, deve ser definido pela Direcção de Contabilidade e Pagamento (DCP) 

e, após aprovação do Conselho de Administração, comunicado à Direcção de 

Capital Humano (DCH) a dotação orçamental disponível para a rubrica “Custos com 

a Formação”. 

2. A DCH deve efectuar a distribuição da dotação orçamental pelas diferentes 

direcções/gabinetes do Banco com base na seguinte proporção: 

a) Áreas de negócio – 30%; 

b) Áreas de suporte ao negócio – 20%; 

c) Áreas de suporte transversais – 20%; 

d) Áreas de controlo – 30%. 

3. O orçamento de formação disponível para cada Direcção/Gabinete é determinado 

dividindo a dotação orçamental do grupo funcional pelo número de áreas 

(Direcções/Gabinetes) pertencentes ao referido grupo funcional. 

4. Sempre que, se justificar, em função de projectos ou necessidades específicas e 

tendo em conta o valor, o CAD poderá aprovar orçamentos específicos de formação, 

cabendo à DCP adicionar o referido valor à dotação orçamental inicialmente 

estabelecida para a rubrica “Custos com a Formação”. 

5. É da competência da DCH gerir o Orçamento de Formação do Banco, não sendo 

permitido incorrer a qualquer custo ou efectuar qualquer pagamento que afecte a 

rubrica “Custos com a Formação” sem o parecer da DCH.  

 

FORMAÇÃO NO EXTERIOR 

1. As acções de formação ministradas por entidades estrangeiras devem ser 

realizadas preferencialmente em Angola de modo a racionalizar os custos e 

abranger o maior número de formandos. 

2. A participação em acções de formação no exterior deve ocorrer a título excepcional, 

mediante a autorização do CAD, sob proposta da Direcção/Gabinete e parecer da 

DCH.  

3. São elegíveis a frequentar a formação no exterior do país, os trabalhadores com 

bons resultados na avaliação de desempenho e nas acções de formação já 
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realizadas, devendo tais trabalhadores assegurar a transmissão dos conhecimentos 

adquiridos aos demais trabalhadores. 

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL PÓS-FORMAÇÃO 

1. Ao participar de uma acção de formação, o trabalhador do BCI deve apresentar um 

relatório que descreva de forma sucinta como as competências adquiridas 

contribuíram na melhoria dos processos, ferramentas e metodologias de trabalho da 

sua área bem como o resultado obtido na produtividade, eficiência e qualidade dos 

produtos e serviços.  

2. O relatório deve ser validado pelo superior hierárquico e remetido à DCH até o 8º 

dia após término dos 90 dias após a formação.  

3. O não envio do relatório à DCH impede o trabalhador e o superior hierárquico de 

participar em futuras acções de formação e como consequência a suspensão dos 

benefícios sociais concedidos pelo Banco, tais como, o subsídio de férias em 50%, 

subsídio de natal em 50%, subsídio de loja, subsídio de combustível e bonos de 

natal) sem prejuízo de abertura de um processo disciplinar. 

 

AUSÊNCIAS E ATRASOS EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO 

1. Somente serão justificadas as ausências ou atrasos nas acções de formação por 

motivos previstos na Lei Geral do Trabalho, devendo-se notificar à DCH nos prazos 

definidos na lei.  

2. Qualquer ausência ou atraso nas acções de formação que não se enquadre no ponto 

anterior, ainda que seja por motivo de trabalho, bem como a obtenção do 

aproveitamento abaixo do estabelecido na presente politica, implica o trabalhador à 

devolução ao Banco do valor pago a entidade formadora/formador, devendo o 

referido valor ser deduzido mensalmente no salário do trabalhador, em parcela não 

superior 25% do seu salário base, até a devolução do valor total. 

 

MONITORIZAÇÃO E REPORTE 

1. Trimestralmente a DCH deve submeter à apreciação do CAD o grau de execução 

do Plano e Orçamento de Formação. 

2. No referido relatório deverá igualmente constar: 



 

8 
 

a) A apreciação dos formandos sobre a qualidade da formação e do formador; 

b) O grau de entrega dos relatórios pós-formação e a lista de trabalhadores que 

não entregaram o relatório; 

c) A lista de trabalhadores com registo de ausências e atrasos em acções de 

formação bem como o grau de reembolso, pelos mesmos, dos custos com a 

formação; 

d) Principais recomendações visando, reforçar o desenvolvimento profissional 

dos trabalhadores e execução eficaz do plano e orçamento da formação. 

3. O Relatório Trimestral de Execução do Plano e Orçamento de Formação deve ser 

submetido ao CAD até o 15º dia, após término do trimestre. 

 

INCUMPRIMENTO 

O incumprimento do estabelecido na presente política constitui violação grave das 

normas vigentes no Banco e, em consequência, susceptível de aplicação de medidas 

disciplinares, sanções contractuais ou eventual responsabilidade criminal. 

 

REVISÃO E ACTUALIZAÇÃO 

A actual Política de Formação do BCI, será submetida a alterações sempre que for 

necessário, caso se verifiquem alterações internas ou externas. Salienta-se que 

qualquer alteração ou revisão desta política deverá ser submetida ao Conselho de 

Administração para aprovação. Com devido acompanhamento da Direcção de Capital 

Humano (DCH). 

 

DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO 

 A presente Política será divulgada no site do Banco de Comércio e Indústria 

www.bci.ao. 

Será igualmente acessível na rede interna do BCI, para todos os colaboradores, 

accionistas e órgãos de administrativos. 

 

ENTRADA EM VIGOR 

 

A presente política entra em vigor na data da sua publicação. 


