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Chapter I Purpose 

Bank of China Limited, Luanda Branch (the "Bank") is committed to supporting 

the learning and training of all its Employees and creating a supportive, equal, 

benign but challenging work environment that values and empowers Employees 

at all levels and fulfils the Bank's social responsibility by supporting the learning 

and training of its Employees. 

The purpose of this policy and procedures is to: 

• Assist all departments, in meeting the learning and development needs of 

their staff and achieving business objectives. 

• Provide opportunities and resources for all Employees to enrich their 

knowledge and skills and to assist in their personal and professional 

development. 

• Provide guidance and offer management tools to evaluate and ensure the 

effectiveness of all types of learning. 

• Maintain a positive climate of lifelong learning and continuous 

improvement and facilitate the implementation of the Bank's strategy. 

Chapter II Roles and Responsibilities 

The roles and responsibilities associated with learning and training at the Bank 

are as follows. 

Roles Responsibilities 
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 HR sector 

- Training needs analysis 

- Annual Training Plan 

- Policy and procedure formulation  

- Budgetary control 

- Supplier Management 

- Training coordination and 

evaluation 

Departments/Units 

- Head of Departments/ Units 

- Daily on-the-job training 

- Identify training needs 

- Internal training management 

- Application, assessment and 

support 

Employees 

- Job capability development 

- Continuous Learning 

- Procedural compliance 

- Knowledge transfer 

 

Chapter III Training Types 

The type of training is determined by the party that initiates the training (or 

learning). 

3.1 The categories of training initiated by the Bank are as follows. 

• Training initiated by the Head Office, including by the Human Resources 

Department of the Head Office, the Education and Development 

Department of the Head Office, the business lines/Training centre of the 

Head Office, and Head Office training hosted by branches/subsidiaries. 
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• Training initiated by the Branch, including but not limited to banking 

techniques, business system operations, Financial Supervision 

Requirements, Regulations from regulators, the Angolan laws in force as 

well as the Head Office regulations etc. 

• Mandatory training, including occupational qualification certificate 

necessary for staff induction (including examinations or competency 

training, etc.), mandatory training due to compliance requirement, 

mandatory courses within the industry and mandatory training initiated 

by departments (face-to-face training or online learning), etc. 

• Non-mandatory training, including face-to-face training or online learning, 

initiated by departments. 

• Talent development projects initiated by GA department HR sector 

3.2     The types of training initiated by Employees include occupational 

qualification certificate, external training or seminars, and all other learning 

rights permitted by local laws and regulations. 

Chapter IV Bank Initiated Training 

4.1 Management of training initiated by the Head Office 

4.1.1 Training initiated by the Head Office Human Resources 

Department/Education Development Department 

Training Targets Subject to the notice of the Head Office 

Pre-approval for training Top management of the Bank 

Registration process 

1. The GA HR sector of the Bank will submit notice 

along with the list of participants to the branch’s 

top management for approval according to the 

selection criteria of the training candidates in 
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the notice of the Head Office, and the 

participants’ department shall inform the staff 

to register with the Head Office, through the 

designated procedures, and to attend the 

training on time. 

 

2. If necessary，transport and accommodation 

are arranged for participating staff in 

accordance with the Head Office training policy 

and relevant policies and procedures of the 

BOCLB. 

During training 

Complete training attendance-related processes 

through designated training tools, ensuring all 

requirements are met, and keep complete 

reimbursement receipts (if reimbursement is 

required) 

Payment of Training fee 

If pre-payment is required, participants can contact 

FOD to apply for the training payment according to 

relevant finance requirements of BOCLB 

Meals 
Refer to Head Office training notice 

Duration of training 

 

4.1.2 Training initiated by the head office business line department 

Training Targets Subject to the notice of the Head Office 

Pre-approval for training Top management of the Bank 
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Registration process 

1. The head office department sends a training 

notice to the counterpart department of the 

Bank. The counterpart department submits the 

notice along with the list of participants to the 

Top management for approval according to the 

selection criteria in the notice from the Head 

Office and informs the staff to register with the 

Head Office through the designated procedures 

and to attend the training on time. 

2. If necessary，transport and accommodation 

are arranged for participating staff in 

accordance with the Head Office training policy 

and relevant policies and procedures of the 

BOCLB. 

During training 

Complete training attendance-related processes 

through designated training tools, ensuring all 

requirements are met, and keep complete 

reimbursement receipts (if reimbursement is 

required) 

Payment of Training fee 

If pre-payment is required, please contact FOD to 

apply for the payment according to relevant 

finance requirements. 

Meals 
Refer to Head Office training notice 

Duration of training 

 

4.2 Training plan drawn up by BOCLB 
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Training Targets Depend on the different training program 

Pre-approval for training 
Pre-approval must be obtained from the Head of 

Department/Unit. 

Registration process 

1. The GA department of the Bank conducts a 

branch-wide training needs analysis at the 

beginning of each year，collecting the needs 

from all other departments/units and submits 

an annual training plan as well as annual 

training budget to Top Management of Branch 

for approval. 

2. Upon approval, the training calendar will be 

published and opened for registration in 

advance by HR sector. The calendar will indicate 

the target or the required group for each 

training course and the number of participants 

per Department/unit. 

3. Staff can discuss their training needs with the 

head of the Department/unit, who shall confirm 

attendees. 

4. Upon the approval of the Head of 

Department/unit, Employees register for 

training through the designated method. 

5. The department that in charge of the specific 

training will send a notice to the enrolled staff 3 

working days before the training course 

commences and inform staffs to attend on time. 
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6. If travel arrangements are required, employees 

should arrange transport and accommodation 

in accordance with the internal policy and 

procedures of the Bank. 

After training 

Complete training attendance-related processes 

through designated training tools, ensuring all 

requirements are met, and keep complete 

reimbursement receipts (if reimbursement is 

required) 

Section 4.3 Compulsory Training 

4.3.1 Occupational qualification certificate and mandatory industry courses 

required for staff induction 

Training Targets 

Employees who are required to obtain a 

professional qualification or complete a 

professional related course due to the business or 

job requirements or compliance requirement of the 

bank 

Pre-approval for 

training 

- Departments/Unit should report their budget 

requirements as well as the estimated training 

project for their team members to the HR Sector 

at the beginning of each year. 
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- The HR Sector of the Bank shall include this 

budget as well as the estimated training project 

in their annual training budget, which shall be 

submitted to the top Management for approval. 

Registration process 

1. For the study or examination of required 

occupational qualification certificate, the 

department/Unit must report the relevant 

information to the HR sector of the Bank in 

advance, and the employee must register 

through the designated method. Upon 

completion of the course, the employee must 

submit the certificate, or examination results 

obtained, to the HR sector of the BOCLB. 

2. For compulsory professional courses (e.g. new 

employee training, compulsory online courses, 

etc.), the HR sector of the Bank will organise the 

relevant training and issue a training notice, and 

the departments /Unities will notify the 

Employees, through the designated procedures, 

of the requirement that they attend the courses 

on time. 

3. For trainings conducted due to compliance 

requirement, the compliance department shall 

be responsible for the training organization.  

After training  
Complete training attendance-related processes 

through designated training tools, ensuring all 
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requirements are met, and keep complete 

reimbursement receipts (if reimbursement is 

required) 

Training fees Paid by the branch. 

Duration of training 
Subject to information provided by the training 

provider or training notice 

 

Mandatory and non-mandatory training courses initiated by internal 

departments /units 

Training Targets Defined by the initiating department/unit 

Pre-approval for 

training 
Head of Department/Unit  

Registration process 

1. After communicating with the HR sector of the 

Bank, the initiating department/unit can send 

the training notice directly to the department of 

the training target, and arrange the time, venue 

and any required training tools, by itself. The HR 

Sector of the Bank may provide assistance. 

 

2. The initiating department/unit may collect 

information on attendance, examinations, 

questionnaires, etc. through management 

tools. The attendance record and other archived 

training materials shall be sent to HR within 5 

working days after training. Assistance can be 
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provided during the process by the HR sector of 

the Bank. 

 

3. If a participant is absent from mandatory 

training or course work, the initiating 

department /unit may deal with the situation, 

as appropriate, in accordance with the relevant 

policy process of the Bank. 

During  training  

Complete training attendance-related processes 

through designated training tools, ensuring all 

requirements are met, and keep complete 

reimbursement receipts (if reimbursement is 

required) 

Training fees 

If the training fee is involved, the training initiating 

department/ unit must inform the HR sector of the 

Bank of the potential costs to be incurred and fulfill 

the applicant form for approval, prior to the 

training. In the absence of such notification and 

approval, the HR sector and FOD may refuse to pay 

for the training.  

Duration of training Defined by the initiating department/units  

 

Section 4.4 Talent Training Programs 

The talent training programs for the Bank are generally initiated by HR sector. 

The application process, training targets, training duration and information 
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related to training management, are based on the actual situation and subject 

to the programs notice. 

Chapter V Staff Initiated Training and Learning 

5.1 Staff-initiated training must be job-related, contribute to the personal and 

professional development of the employee and be consistent with business 

objectives.  

5.2 When processing training applications initiated by Employees, the Bank must, 

in principle, follow the process of "approval first, then participation and pre-

payment/reimbursement". The HR sector / FOD has the right to refuse to provide 

financial support for any training reimbursement application that is not 

approved in advance. 

5.3 The categories of employee-initiated training and the related processes are 

as follows. 

• External training or seminars. Employees may participate in external 

training or seminars related to their work. If the training or seminar will 

add value to the bank, the employee can apply for financial support by 

fulfilling the form After attending, the employee, in principle, may be 

required to conduct a "knowledge transfer seminar" (re-training) based on 

the actual situation. 

• Occupational qualification certificate. In principle, Employees can initiate 

an application for approval through by fulfilling the form to study for a 

professional qualification that is closely related to the position they 

currently hold. The scope of reimbursement for professional qualification 

study fees includes registration fees, enrolment fees, examination fees, 
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Funding and support for learning and training activities 

Has the department / Unit submitted a budget of training and learning 
expenses to the HR sector? 

An application for special 
consideration must be made 
by fulfill the application form 
for approval. 

Who is the initiator? 

Bank of China (HO or BOCLB) 

BOCLB can 
provide 100% 

fee assistance in 
line with 

relevant policy 
and procedure. 

Staff can apply 
for training 

absence in line 
with relevant 

HR policy. 

Staff 

External training or 
seminars 

Occupational 
qualification certificate 

Initiate and application to the HR sector through a designated 
process prior to the training/study 

BOCLB may provide funding 
to staff upon the 

consideration and approval 
from top management 

Staff may be 
required to conduct 
knowledge transfer 

seminars  

BOCLB may 
reimburse/prepay the 
cost of learning in line 

with policy and 
procedures 

Yes 

No 

assessment fees. (The scope of reimbursement may be adjusted in 

accordance with local regulations).  

• Language Training of Mandarin & Portuguese for non-native speakers 

5.4 In principle, only full-time Employees who have passed the probationary 

period, and performance appraisal result should be B or higher levels without 

any violation of laws, regulations or disciplines in recent two years, are eligible 

to make an application. (There can be exceptions for those employees who join 

BOCLB less than two years) 

5.5 In principle, Employees shall not apply for the face-to-face training held 

outside of Angola. 

5.6 With regard to the learning and training activities of Employees, a summary 

of the financial support available from the Bank is processed as follows.  
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Chapter VI Management of Training Expenses 

6.1 The training fee shall be booked in accordance with the relevant financial 

management regulations by FOD and shall be managed by the HR sector. If the 

department/Unit needs to use the fee, it must seek approval from top 

management through the HR sector.  

6.2 Under some specific situations and for some specific trainings, BOCLB shall 

reserve the right to refuse the reimbursement as well as the right to demand 

repayment of training expenses from Employees within the framework of local 

laws and regulations, even the training has already been approved previously. 

BOCLB may also require Employees to sign on a commitment to guarantee the 

service period.  

Please see the repayment rates in following table: 

Situation 
Reimbursement of 

expenses 

- Staff failing to attend or failing to complete training due 

to personal subjective reasons. 

- Staff failing to take or failing to pass an examination 

- Staff resigning during a training event 

- Employee resigns within 6 months dated from the end of 

training 

- Termination of employment due to disciplinary action 

within 12 months of completion of training 

100%  

- Voluntary resignation and termination of employment 75% 
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within 7-12 months of completion of training 

- Termination of employment due to disciplinary action 

within 13-18 months of completion of training 

- Voluntary resignation and termination of employment 

within 13-18 months of completion of training 

- Termination of employment due to disciplinary action 

within 19-24 months of completion of training 

50% 

- Voluntary resignation and termination of employment 

within 19-24 months of completion of training 
25% 

- Voluntary resignation and termination of employment 

after 24 months of training 
0% 

 

6.3 For the applying for pre-payment or reimbursement of training, Employees 

and their Departments/Unities must strictly follow the internal pre-payment/ 

reimbursement standard and process 1 established by Finance area and provide 

all required information. 

The HR sector and FOD has the right to reject a claim for pre-payment / 

reimbursement if procedures have not been followed and/or documentation is 

incomplete, inaccurate or inadequate.  

 

6.4 Note:  

 

1 Please refer to BOCLB Expenditure Management Measures 
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 Each employee can apply for reimbursing expenses of one occupational 

qualification certificate each year. If an employee participates in more than 

one occupational qualification certificate during the year, the Bank only 

covers expenses of one certificate, and expenses of the remaining 

certificate(s) are borne by the employee. If an employee attends tests for 

one same certificate more than once, only the single expense which pass the 

test getting the certificate can be reimbursed if meeting the requirements of 

reimbursement. The type of Occupational qualification certificate for Full-

Amount Reimbursement please refer to the list attached.  

 If an employee passes tests for different levels of one same occupational 

qualification certificate within a year, he/she can apply for reimbursing 

expenses incurred by the tests he/she has attended.  

 Where an employee takes diploma education offered by an external 

institution or in-service education for obtaining a degree, expenses arising 

therefrom shall be borne by the employee and the Bank will not cover any 

part of such expense. 

 

Chapter VII Code of Conduct in Training 

7.1 Each employee is required to complete a specified number of hours of 

training per calendar year in accordance with the relevant requirement of the 

HO and local regulation, the minimum shall be 20h per year. This requirement 

may be implemented on a pro-rata basis for new Employees and Employees 

returning from maternity leave or other leave. 

7.2 Employees are required to register their attendance through a designated 

process to facilitate the recording of training hours. Employees must ensure their 
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self-registered attendance information is accurate; incorrect registration of 

information will not be included in the annual training hours. 

7.3 The training hours completed through the platforms (on-line learning) 

approved or recognized by the HR sector of then will be recorded by the HR 

sector of the Bank and included in the annual training hours of Employees. If 

required, employees shall be responsible to send the relevant attendance record 

evidence to HR sector as proof.  

7.4 The application procedure as well as the management rules regarding 

absence caused by training shall strictly follow the local labour law and the 

internal HR regulation.   

7.5 When participating in training activities, Employees shall abide by the law, 

consciously maintain order in the classroom, and proactively complete all 

training and learning objectives. 

7.6 In order to maintain an appropriate code of conduct for training participation, 

and to ensure the effectiveness of training for all Employees, the HR sector of 

the Bank may take administrative action (including but not limited to notification, 

written warning, deduction of training hours, etc.) against a relevant employee 

in accordance with internal policies and actual circumstances, for the following 

behaviours: 

• The employee is unable to attend the registered training and does not 

inform the HR sector of the Bank. 

• Staff arriving late, leaving early or leaving in the middle of the training day 

for more than 30 minutes 

• Staff not completing training-related assignments, documentation, 

examinations and other requirements on time 
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• Employees not registering attendance information on time and in an 

accurate fashion. 

• Fraudulent/dishonest behaviour is carried out by staff during training-

related activities. 

• Employees fail to comply with mandatory training, learning and testing 

requirements. 

 

7.7 Training Feedback Management 

In order to manage well the training process as we as to maximize the 

Transformation of training realizations, the following point should be 

implemented after the training: 

 For trainings initiated in BOCLB by departments internally, departments shall 

collect the opinions and feedback from participants, if necessary, 

summarizing and archiving documents, as well as providing this referred 

evidence to the HR Sector for control and filing within 5 working days. 

 For Employees who attend the training of HO or any other external training, 

after training, Employees must complete the training report within five (5) 

working days after returning from work. The report will be presented to the 

department/Unit Head and the President in charge of this area. At the same 

time, the report will be filed by the HR sector. In order to take advantage of 

the gain that will come from these training courses, upon the analysis and 

instructions of department and top management, if necessary, Employees 

who have had such training will conclude the Knowledge transfer work 

internally to other Employees. 
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CHAPTER VIII BY-LAWS 

8.1 The Bank shall strictly comply with local laws and regulations, and Employees 

shall not be denied access to training on the basis of their age, sex, sexual 

orientation, marital status, ethnic origin, nationality or disability. 

8.2 In determining the number of training places, the main criteria shall be based 

on the specific needs of the Bank and the individual training needs of the 

Employees as stated during the performance appraisal period, and the 

participants shall be reported through a fair and impartial method. 

8.3 Upon the publishment of present policy, the Training Policy of BOCLB 

（Edition 2020) shall be repealed. 

The final interpretation of the present policy shall rest with the HR of General 

Administration Department. The Bank may make necessary adjustments and 

customise the contents in accordance with local laws and regulations and the 

actual situation. 
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Appendix 1 Duties and Responsibilities 

1. The HR sector of the Bank 

The HR sector of the Bank oversees all learning, training and training-related 

activities of the bank branch and is primarily responsible for： 

Training Need Analysis: Through surveys and interviews conducted at the 

beginning of the calendar year, the HR sector of the Bank collects feedback and 

opinions from Employees and heads of departments/secondary branches to 

analyse and summarise the training needs which need to be met in order to 

achieve business objectives. 

Annual training plan: Based on a needs assessment, the HR sector of the Bank 

is responsible for drawing up an annual training plan in the form of a training 

calendar, to provide an overview of the training courses held throughout the year. 

Policy and procedure design: the HR sector of the Bank is responsible for setting 

policies and procedures for all training activities and ensuring that policies are 

implemented, and procedures are followed. 

Budgetary control: the HR sector of the Bank is responsible for drawing up an 

annual budget plan, which should reflect the training needs of the department 

and the branch and submitting it to Top management for approval. 

Supplier management: the HR sector of the Bank should work with external 

training suppliers to explore and manage networks, assess the quality of training, 

and ensure that suppliers' services meet training requirements. 

Training coordination and evaluation: the HR sector of the Bank should 

coordinate or provide guidelines for organising all types of training and adopt 

appropriate mechanisms to evaluate, monitor and improve the effectiveness of 
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training, including but not limited to, attendance records, training-related 

surveys, knowledge transfer sessions, summaries/reports and tests/exams. 

2. Departments/ Units Heads 

The responsibilities of heads of departments/units include: 

Daily on-the-job training: Departments/ Units Heads are responsible for 

providing daily on-the-job training to staff to help them perform their duties and 

meet the business objectives of the departments/secondary branch. 

Identifying training needs: Departments/ Units Heads are responsible for 

identifying the training needs of departments/units in an accurate and timely 

fashion and communicating them to the HR sector of the Bank. 

Internal training management: Departments/ Units Heads are responsible for 

designating management coordinators for the management and coordination of 

training within their departments/units  

Application assessment and support: Departments/ Units Heads are 

responsible for adequately assessing team members' training-related 

applications and providing adequate support for team members to participate 

in learning and training activities relevant to their duties and responsibilities. 

3.  Staff 

Job competence development: Employees are expected to enhance their 

competencies and professional abilities by regularly acquiring relevant expertise 

to meet the requirements of the position or business function. 

Continuous learning: Employees are responsible for their own learning and 

development of professional skills and for communicating such needs to their 

departments/Units. 
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Procedural compliance: Employees are responsible for familiarising themselves 

with learning and training related policies as well as the financial regulations, 

following processes when applying for learning and training activities and 

ensuring that application documentation is accurate and adequate. 

Knowledge transfer: staff are required to transfer the knowledge and skills 

gained in training to team members for the purpose of team development.  
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Appendix 2 List of Occupational Qualification Certificates 

Eligible for Full-Amount Reimbursement 
 
No. Category  Certificate  Certified by 

1 

Finance, 

Accounti

ng & 

Risk 

Governan

ce 

credential

s  

Certified Public Accountant 

(CPA) 

The Chinese Institute of Certified 

Public Accountants 

2 
Chartered Financial Analyst  

(CFA) 
CFA Institute  

3 
Financial Risk Manager 

(FRM) 

Global Association of Risk 

Professionals 

4 Chartered Certified Accountants 
The Association of Chartered 

Certified Accountants 

5 

Certified Anti-Money Laundering 

Specialist 

(CAMS) 

Association of Certified Anti-Money 

Laundering Specialists 

6 
Certified Global Sanctions Specialist 

(CGSS) 

Association of Certified Anti-Money 

Laundering Specialists 

7 
Certified Treasury Professional 

(CTP) 

The Association for Financial 

Professionals 

8 

Certificate for Specialists in Demand 

Guarantees 

(CSDG) 

International Chamber of Commerce 

9 
Certified Documentary Credit Specialist 

(CDCS) 
International Chamber of Commerce 

10 
Certificate in Supply Chain Finance 

(CSCF) 

The London Institute of Banking & 

Finance/The International Chamber 

of Commerce Academy 
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11 
Certificate in Trade Finance Compliance 

(CTFC) 

The London Institute of Banking & 

Finance/Institute of International 

Banking Law & Practice 

12 

Certificate in International Trade and 

Finance 

(CITF) 

The London Institute of Banking & 

Finance/International Chamber of 

Commerce 

13 
Certificate in Principles of Payments 

(Cert PAY) 

The Swift Institute/The London 

Institute of Banking & Finance 

14 

Certificate in Green and Sustainable 

Finance 

(GSFC) 

Chartered Banker Institute/Chartered 

Institute for Securities & Investment 

15 
Certified Financial Planner 

(CFP) 

Financial Planning Standards 

Board/Financial Planning Standards 

Board China 

16 
Associate Financial Planner 

(AFP) 

Financial Planning Standards 

Board/Financial Planning Standards 

Board China 
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17 

 

Certified Private Banker 

(CPB) 

Financial Planning Standards 

Board/Financial Planning Standards 

Board China 

18 
Corporate Finance Consultant Certificate 

(CFC) 

International Capital Market 

Association 

19 
Certified Internal Auditor  

(CIA) 
The Institute of Internal Auditors 

20 

Finance, 

Accounti

ng & 

Risk 

Governan

ce 

credential

s  

ACAMS Certifications (including KYC, 

customer due diligence, suspicious 

transaction report, trade-based money 

laundering, transaction monitoring, 

network crime, risk assessment, etc.) 

Association of Certified Anti-Money 

Laundering Specialists 

21 
Certified Management Accountant 

(CMA) 
Institute of Management accountant 

22 

IT 

credential

s  

Certified Information Security Professional  

(CISP) 

China Information Technology 

Security Evaluation Center 

23 

Certified Data Center 

Professional/Certified Data Center 

Specialist/Certified Data Center 

Expert/Certified Data Centre Facilities 

Operations Manager 

CDCP/CDCS/CDCE/CDFOM 

Exam Institute for Information 

Science 

24 DevOps Master 
Exam Institute for Information 

Science 

25 

Certified Information System Security 

Professional 

(CISSP) 

International Information Systems 

Security Certification Consortium 
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26 

 Certification of Capability in Business 

Analysis/Certified Business Analysis 

Professional 

(CCBA/CBAP) 

International Institute of Business 

Analysis  

27 
New Product Development Professional 

(NPDP) 

Product Development and 

Management Association 

28 
Project Management Professional 

(PMP) 
Project Management Institute 

29 

The Open Group Architecture Framework 

Version 9  

(TOGAF9) 

The Open Group  

30 
Certified Information Systems Auditor 

(CISA) 

The Information System Audit and 

Control Association 

31 ISTQB Certification 
International Software Testing 

Qualifications Board 

32 

Oracle Certified Associate (OCA)/Oracle 

Certified Professional (OCP)/Oracle 

Certified Master(OCM) 

Oracle 

33 

Cisco Certified Network Professional 

(CCNA)/Cisco Certified Network 

Professional (CCNP)/ Cisco Certified 

Internetwork Expert (CCIE) 

(CCNA/CCNP/CCIE) 

Cisco 

34 

Red Hat Certified System 

Administrator/Red Hat Certified 

Engineer/Red Hat Certified Architect 

(RHCSA/RHCE/RHCA) 

Red Hat 
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35 
ITIL 4 Foundation/Managing Professional 

& Strategic Leader/Master 
People Cert International 

36 

IT 

credential

s  

Business Continuity Management 

Certification(BCM) 
Business Continuity Institute 

37 
Certified Ethical Hacker 

(CEH) 
EC-Council 

38 
Certified Cloud Security Professional 

(CCSP) 
(ISC)² 

39 

Huawei Certified ICT Associate/Huawei 

Certified ICT Professional/Huawei 

Certified ICT Expert 

（HCIA/HCIP/HCIE） 

Huawei  

40 
Scrum Alliance Certifications  

（CSM/A-CSM/CSPO/A-CSPO） 
Scrum Alliance 

41 
Certified Data Management Professional 

(CDMP) 
DAMA International 

42 

General 

Managem

ent 

credential

s 

Chartered Secretary 

(CS) 

The Hong Kong Chartered 

Governance Institute 

43 
Chartered Governance Professional 

(CGP) 

The Hong Kong Chartered 

Governance Institute 

44 IPMA-CP 
International Public Management 

Association for Human Resources 

45 

Professional in Human Resources/Senior 

Professional in Human Resources 

(PHR/SPHR) 

Human Resource Certification 

Institute 

46 
Professional in Human Resources 

(PHR) 

Human Resource Certification 

Institute 



 
 

27 
 

47 
International certificate Learning Officer 

 (ICLO) 

American Association for the 

Certification of Training Program 

48 
International Certified Trainer 

(ICT) 

American Association for the 

Certification of Training Program 

49 AAR COACH 
American Association for the 

Certification of Training Program 

50 
International Certificated Facilitator  

(ICF) 

American Association for the 

Certification of Training Program 

51 
International Performance Professional 

(IPP)  

International Society for 

Performance Improvement 

52 
Certified Instructional Designer 

(CID) 

International Society for 

Performance Improvement 

53 
ALA Certifications  

(ACF/PCF/MCF) 

International Action Learning (UK) 

Association 

54 
Foreign 

language 

credential

s  

Portuguese  

(CIPLE/DEPLE 

/DIPLE/DAPLE/DUPLE/Celpe-Bras) 

Universidade de Lisboa/Ministry of 

Education of Brazil (Portuguese: 

Ministério da Educação) 

55 
Mandarin 

(HSK LEVEL/ HSKK LEVEL/BCT) 
Han Ban  

 

Notes: The above list will change based on the regulatory requirement as well as 

development of occupational qualification certificates and the needs of BOCLB 

business development. 
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Appendix 3 Application Form  

Please see the attached document.  



Política e Procedimento da 

Formação  do 

Banco da China Limitada, Sucursal em Luanda 

(Versão 2022) 
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Capítulo I Objetivo 

O Banco da China Limitada, Sucursal em Luanda está empenhado em apoiar a 

aprendizagem e formação de todos os seus colaboradores e criar um ambiente 

de trabalho solidário, igual, benigno, mas desafiante que valorize e empodere os 

Colaboradores a todos os níveis e cumpra as responsabilidades, apoiando o 

aprendizado e formação dos seus colaboradores. 

O objetivo desta política e procedimentos é: 

• Auxiliar todos os departamentos, no atendimento das necessidades de 

aprendizado e desenvolvimento de seus colaboradores e no alcance dos 

objetivos de negócios. 

• Proporcionar oportunidades e recursos para que todos os Colaboradores 

enriqueçam seus conhecimentos e habilidades e auxiliem em seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

• Orientar e oferecer ferramentas de gestão para avaliar e garantir a eficácia 

de todos os tipos de aprendizagem. 

• Manter um clima positivo de aprendizagem ao longo da vida e melhoria 

contínua e facilitar a implementação da estratégia do Banco. 

Capítulo II Funções e Responsabilidades 

Os papéis e responsabilidades associados ao aprendizado e formação no Banco 

são as seguintes: 
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Funções Responsabilidades 

 Setor de RH 

- Análise de necessidades de 

formação 

- Plano Anual de Formação 

- Formulação de políticas e 

procedimentos 

- Controlo orçamental 

- Gestão de Fornecedores 

- Coordenação e avaliação de 

formações 

Departamentos/Unidades 

- Responsáveis de 

Departamentos/ Unidades 

- Formação diária no local de 

trabalho 

- Identificar as necessidades de 

formação 

- Gestão de formações internas 

- Aplicação, avaliação e suporte 

Colaboradores 

- Desenvolvimento de capacidade do 

trabalho 

- Aprendizagem contínua 

- Conformidade processual 

- Transferência de conhecimento 

 

Capítulo III Tipos de Formações 

O tipo de formação é determinado pela parte que inicia a formação (ou 

aprendizagem). 
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3.1 As categorias de formação iniciadas pelo Banco são as seguintes. 

• Formação iniciada pela Sede, incluindo o Departamento de Recursos 

Humanos da Sede, o Departamento de Educação e Desenvolvimento da 

Sede, as linhas de negócio/Centro de Formação da Sede, e a formação da 

Sede acolhida pelas sucursais /filiais. 

• Formação iniciada pela Sucursal, incluindo, mas não se limitando as 

técnicas bancárias, operações do sistema empresarial, Requisitos de 

Supervisão Financeira, Regulamentos dos reguladores, legislação 

angolana em vigor, bem como os regulamentos da Sede, etc. 

• Formação obrigatória, incluindo certificado de qualificação ocupacional 

necessária para a admissão de pessoal (incluindo exames ou formação de 

competências, etc.), formação obrigatória devido a exigência de 

compliance, cursos obrigatórios na indústria e formação obrigatória 

iniciada pelos departamentos (formação presencial ou on-line), etc 

• Formação não obrigatória, incluindo formação presencial ou online, 

iniciada pelos departamentos. 

• Projetos de desenvolvimento de talentos iniciados pelo setor de RH do 

departamento GA 

3.2 Os tipos de formação iniciados pelos Colaboradores incluem certificado de 

qualificação ocupacional, formação externa ou os seminários e todos os outros 

direitos de aprendizagem permitidos pelas leis e regulamentos locais. 

Capítulo IV Formação Iniciada pelo Banco 

4.1 Gestão da formação iniciada pela Sede 

4.1.1 Formação iniciada pelo Departamento de Recursos Humanos da 

Sede/Departamento de Desenvolvimento de Educação 
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Metas de formação Sujeito à comunicação da sede 

Pré-aprovação para 

formação 
Alta gestão do banco 

Processo de registro 

1. O setor HR do Banco enviará aviso junto com a 

lista de participantes à alta gestão de BOCLB 

para aprovação de acordo com os critérios 

registados na comunicação da Sede sobre 

seleção dos candidatos para formação, devendo 

o departamento dos participantes informar o 

colaborador para se inscrever na Sede, através 

dos procedimentos designados, e comparecer a 

formação pontualmente. 

 

2. Se necessário, transporte e acomodações são 

organizadas para o colaborador participante de 

acordo com a política de formação da Sede e as 

políticas e procedimentos relevantes do BOCLB. 

Durante a formação 

Conclua os processos relacionados à participação 

da formação por meio de ferramentas da formação 

designadas, garantindo que todos os requisitos 

sejam atendidos e mantenha os recibos de 

reembolso completos (se o reembolso for 

necessário) 

Pagamento da despesa 

de formação 

Se o pré-pagamento for necessário, os 

participantes podem entrar em contato com o FOD 
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para solicitar o pagamento da formação de acordo 

com os requisitos financeiros relevantes do BOCLB 

Refeições 
Consulte a comunicação da formação da Sede 

Duração da formação 

 

4.1.2 Formação iniciada pelo departamento de linha de negócios da sede 

Metas de formação Sujeito a comunicação da sede 

Pré-aprovação para 

formação 
Alta gestão do Banco 

Processo de registro 

1. O departamento da sede envia uma 

comunicação de formação ao departamento de 

contrapartida do Banco. O departamento de 

contrapartida envia a comunicação junto da 

lista de participantes à Alta gestão para 

aprovação de acordo com os critérios de seleção 

na comunicação da Sede e informa aos 

colaboradores para se inscreverem na Sede 

através dos procedimentos designados e 

participarem da formação dentro do prazo 

requerido. 

2. Se necessário, transporte e acomodações são 

organizadas para o colaborador participante de 

acordo com a política de formação da Sede e as 

políticas e procedimentos relevantes do BOCLB . 
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Durante a formação 

Conclua os processos relacionados à participação 

na formação por meio de ferramentas de formação 

designadas, garantindo que todos os requisitos 

sejam atendidos e mantenha os recibos de 

reembolso completos (se o reembolso for 

necessário) 

Pagamento da despesa 

de formação 

Se for necessário pré-pagamento, entre em contato 

com a FOD para aplicar o pagamento de acordo 

com requisitos financeiros relevante. 

Refeições 
Consulte a comunicação da formação da Sede 

Duração da formação 

 

4.2 Plano de formação elaborado pelo BOCLB 

Metas de formação Dependem do programa de formações diferentes 

Pré-aprovação para 

formação 

A pré-aprovação deve ser obtida dos responsáveis 

do Departamento/Unidade. 

Processo de registro 

1. O departamento GA realiza uma análise das 

necessidades de formação em todo BOCLB no 

início de cada ano, recolhendo as necessidades 

de todos departamentos /unidades e apresenta 

o plano de formação anual bem como o 

orçamento anual de formação para a Alta 

gestão da Sucursal para aprovação. 

2. Após a aprovação, o calendário de formações 

será publicado e aberto para inscrição 
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antecipada pelo setor RH. O calendário indicará 

o alvo ou o grupo requerido para cada curso de 

formação e o número de participantes por 

Departamento/unidade. 

3. Os colaboradores podem discutir suas 

necessidades de formação com os seus 

responsáveis do Departamento/unidade, que 

deve determinar quem são os participantes. 

4. Após a aprovação dos Responsáveis de 

Departamento/unidade, os Colaboradores 

podem fazer inscrição para formação através do 

método designado. 

5. O departamento responsável pela formação 

específica enviará uma comunicação ao pessoal 

inscrito com antecedência de 3 dias úteis do 

início do curso e informará os colaboradores 

para comparecerem a tempo. 

6. Se forem necessários os planos de viagem, os 

colaboradores devem arranjar o transporte e 

acomodação de acordo com a política e os 

procedimentos internos do Banco. 

Após a formação 

Conclua os processos relacionados à participação 

na formação por meio de ferramentas de formação 

designadas, garantindo que todos os requisitos 

sejam atendidos e mantenha os recibos de 
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reembolso completos (se o reembolso for 

necessário) 

Seção 4.3 Formação Obrigatória 

4.3.1 Certificado de qualificação ocupacional e cursos obrigatórios da 

indústria necessários para a admissão de pessoal 

Metas de formação 

Colaboradores que são obrigados a obter uma 

qualificação profissional ou concluir um curso 

profissional relacionado devido aos requisitos de 

negócios ou trabalho ou requisito de compliance do 

Banco 

Pré-aprovação para 

formação 

- Os Departamentos/Unidades devem relatar 

suas necessidades orçamentárias, bem como os 

projetos de formação estimado para os 

membros de sua equipe, ao Setor de RH no 

início de cada ano. 

- O Setor de RH do Banco incluirá este orçamento, 

bem como o projeto de formação estimado em 

seu orçamento anual de formação, que será 

submetido à alta gestão para aprovação. 

Processo de registro 

1. Para o estudo ou exame do certificado de 

qualificação profissional exigido, o 

departamento/Unidade deve comunicar 

previamente a informação relevante ao setor de 

RH do Banco, devendo o colaborador registar-se 

através do meio designado. Após a conclusão do 
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curso, o colaborador deve apresentar o 

certificado, ou resultado de exame obtido, ao 

setor de RH do BOCLB. 

2. Para cursos profissionais obrigatórios (ex. 

formação para novos colaboradores, cursos 

obrigatórios online, etc.), o setor de RH do 

Banco organizará a respetiva formação e emitirá 

uma comunicação de formação, sendo que os 

departamentos/Unidades notificarão os seus 

colaboradores, através dos procedimentos 

designados, as exigências de que compareçam 

pontualmente aos cursos. 

3. Para formações realizadas devido a requisitos de 

compliance, o departamento de compliance 

deve ser responsável pela organização da 

formação. 

Após a formação 

Conclua os processos relacionados à frequência da 

formação por meio de ferramentas de formação 

designadas, garantindo que todos os requisitos 

sejam atendidos e mantenha os recibos de 

reembolso completos (se for necessário 

reembolso) 

Despesas de formação Pago pelo BOCLB. 

Duração da formação 
Sujeito a informações fornecidas pelo provedor da 

formação ou comunicação de formação 
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Cursos de formação obrigatórios e não obrigatórios iniciados por 

departamentos / unidades internas 

Metas de formação 
Definido pelo departamento organizador /unidade 

organizadora 

Pré-aprovação para 

formação 
Responsáveis de Departamento/Unidade  

Processo de registro 

1. Após a comunicação com o setor de RH do 

Banco, o departamento organizador /unidade 

organizadora pode enviar uma comunicação de 

formação diretamente ao departamento de 

destino da formação, e ele próprio providenciar 

o horário, local e quaisquer ferramentas de 

formação necessárias. O Setor de RH do Banco 

pode prestar assistência. 

 

2. O departamento organizador /unidade 

organizadora pode coletar informações sobre 

assiduidade, exames, questionários, etc. por 

meio de ferramentas de gestão. O registro de 

presença e outros materiais arquivados sobre a 

formação devem ser submetidos ao RH dentro 

de 5 dias úteis após a formação. A assistência 

pode ser prestada durante o processo pelo setor 

de RH do Banco. 
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3. Se um participante estiver ausente da formação 

obrigatória ou do curso, o departamento 

organizador/unidade organizadora pode tratar a 

situação, conforme apropriado, de acordo com 

o processo da política relevante do Banco. 

Durante a formação 

Conclua os processos relacionados à frequência da 

formação por meio de ferramentas de formação 

designadas, garantindo que todos os requisitos 

sejam atendidos e mantenha os recibos de 

reembolso completos (se necessário o reembolso) 

Despesas de formação 

Se a despesa de formação estiver envolvida, o 

departamento organizador / unidade organizador a 

da formação deve informar ao setor de RH os 

custos potenciais a serem incorridos e preencher o 

formulário de solicitação para obter aprovação, 

previamente a formação. Na ausência de tal 

notificação e aprovação, o setor de RH e FOD 

podem se recusar a pagar pela formação. 

Duração da formação 
Definido pelo departamento organizador 

/unidades de organizadora 

 

Seção 4.4 Programas de Formação de Talentos 

Os programas de formação de talentos para o Banco são geralmente iniciados 

pelo setor de RH. O processo de candidatura, os objetivos da formação, a 

duração da formação e a informação relativa à gestão da formação, são baseados 

na situação real e sujeitos a aviso prévio dos programas. 
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Capítulo V Formação e Aprendizagem Iniciadas pelos 

colaboradores 

5.1 A formação iniciada pelos colaboradores deve estar relacionada com 

trabalho, contribuir para o desenvolvimento profissional pessoal do colaborador 

e ser consistente com os objetivos do negócio do BOCLB.  

5.2 No processamento das aplicações à formação iniciadas pelos Colaboradores, 

o Banco deve, em princípio, seguir o princípio de “aprovação em primeiro lugar 

e participação e pré-pagamento / reembolso ficam atrás”. O setor de RH e o FOD 

têm o direito de se recusar a fornecer apoio financeiro para qualquer pedido de 

reembolso de formação que não seja aprovado antecipadamente. 

5.3 As categorias de formação iniciadas por Colaboradores e os processos 

relacionados são os seguintes. 

• Formação externas ou seminários. Os Colaboradores podem participar em 

formações ou seminários externos relacionados com o seu trabalho. Se a 

formação ou seminário acrescentar valor ao banco, o empregado pode 

solicitar apoio financeiro através do preenchimento do formulário. Depois 

de participar, o empregado pode, em princípio, ser solicitado a realizar um 

"seminário de transferência de conhecimentos" (re-formação) com base 

na situação real. 

• Certificado de qualificação profissional. Em princípio, os Colaboradores 

podem iniciar um pedido de aprovação através do preenchimento do 

formulário para obter uma qualificação profissional estreitamente 

relacionada com o cargo que ocupam atualmente. O escopo do reembolso 

das despesas referente ao certificado de qualificação profissional inclui 

taxas de inscrição, taxas de admissão, taxas de exames, taxas de avaliação. 
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Financiamento e apoio a atividades de aprendizagem e formação 

O departamento / Unidade apresentou um orçamento de despesas de 
formação e aprendizagem ao sector de RH? 

Um pedido para consideração 
especial deve ser feito através 
do preenchimento do 
formulário de pedido para 
aprovação. 

Quem é o iniciador? 

BOC (HO or BOCLB) 

BOCLB pode 
prestar 

assistência a 
100% de acordo 
com a política e 
procedimento 

relevantes. 

O colaborador 
pode 

candidatar-se a 
uma ausência 

para formação, 
em 

conformidade 
com a política 

de RH 
 

colaborador 

Formação externas ou 
seminários  

Certificado de 
qualificação ocupacional 

Iniciar e aplicar ao sector de RH através de um processo 
designado antes da formação/apredizagem 

BOCLB pode fornecer 
financiamento ao pessoal 

mediante a consideração e 
aprovação da alta gestão 

O colaborador pode 
ser exigido a realizar 

seminários de 
transferência de 

BOCLB pode 
reembolsar/pagar 

antecipadamente o 
custo da aprendizagem 

Sim 

Não 

(O escopo do reembolso pode ser ajustado de acordo com os 

regulamentos locais). 

• Formação linguística de Mandarim e Português para falantes não nativos 

5.4 Em princípio, apenas os trabalhadores a tempo inteiro que tenham passado 

o período de estágio, e o resultado da sua avaliação de desempenho devem ser 

de nível B ou superior sem qualquer violação de leis, regulamentos ou disciplinas 

nos últimos dois anos, são elegíveis para fazer estas solicitações acimas 

mencionadas sobre as formações iniciadas pelos colaboradores. (Pode haver 

excepções para os colaboradores que entraram ao BOCLB há menos de dois anos) 

5.5 Em princípio, os colaboradores não podem solicitar para formação presencial 

realizada fora de Angola. 

5.6 No que respeita às atividades de aprendizagem e formação dos 

Colaboradores, é processado o seguinte resumo dos apoios financeiros 

disponibilizados pelo Banco. 
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Capítulo VI Gestão de Despesas de Formação 

6.1 A despesa de formação deve ser registrada de acordo com os regulamentos 

de gestão financeira relevantes estabelecidos pelo FOD e será gerenciada pelo 

setor de RH. Se o departamento/unidade precisar usar a despesa, deve buscar a 

aprovação da alta gestão através do setor de RH. 

6.2 Em algumas situações específicas e para algumas formações específicas, o 

BOCLB reserva-se o seu direito de recusar o reembolso dos Colaboradores, bem 

como o direito de exigir os Colaboradores compensar as despesas pagas pelo 

BOCLB anterior sobre a formação no âmbito das leis e regulamentos locais, 

mesmo que a formação já tenha sido aprovada anteriormente. O BOCLB também 

pode exigir que os colaboradores assinem um compromisso de garantia do 

período de serviço. 

Por favor, veja as taxas de compensação na tabela a seguir: 

 Situação 

Taxa de Compensação sobre 

as despesas que os 

colaboradores devem pagar 

- Os colaboradores que não comparecem ou não concluem a 

formação devido a problemas pessoais com razões subjetivas. 

- Colaboradores que não fazem ou não passam em um exame 

- Colaboradores que se demitem durante um evento de 

formação 

- Colaboradores que se demitem dentro de 6 meses a partir do 

final da formação 

- Rescisão do contrato de trabalho devido a ação disciplinar 

100% 
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dentro de 12 meses após a conclusão da formação 

- Demissão voluntária e rescisão do contrato de trabalho dentro 

de 7-12 meses após a conclusão da formação 

- Rescisão do contrato de trabalho devido a ação disciplinar 

dentro de 13 a 18 meses após a conclusão da formação 

75% 

- Demissão voluntária e rescisão do contrato de trabalho dentro 

de 13-18 meses após a conclusão da formação 

- Rescisão do contrato de trabalho devido a ação disciplinar 

dentro de 19 a 24 meses após a conclusão da formação 

50% 

- Demissão voluntária e rescisão do contrato de trabalho dentro 

de 19-24 meses após a conclusão da formação 
25% 

- Demissão voluntária e rescisão do contrato de trabalho após 

24 meses de formação 
0% 

 

6.3 Para a solicitação de pré-pagamento ou reembolso de formação, os 

colaboradores e seus Departamentos/Unidades devem seguir rigorosamente o 

padrão e processo1  interno de pré-pagamento / reembolso estabelecido pela 

área Financeira e fornecer todas as informações necessárias. 

O setor de RH e FOD tem o direito de rejeitar um pedido de pré-pagamento e 

reembolso se os procedimentos não forem seguidos e/ou a documentação 

estiver incompleta, imprecisa ou inadequada.  
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6.4 Nota: 

 Cada colaborador pode solicitar o reembolso de despesas de um certificado 

de qualificação profissional a cada ano. Caso um colaborador solicite mais do 

que um certificado de qualificação profissional durante o ano, o BOCLB 

apenas cobre as despesas de um certificado, sendo as despesas do(s) 

restantes certificados(s) a cargo do colaborador. Se um colaborador 

participar de testes para um mesmo certificado mais de uma vez, apenas a 

despesa da única vez que passa no teste obtendo o certificado poderá ser 

reembolsada se atender aos requisitos de reembolso. O tipo de certificado 

de qualificação profissional para Reembolso de Valor Total, consulte a lista 

em anexo. 

 Se um colaborador passar nos testes de diferentes níveis de um mesmo 

certificado de qualificação profissional no prazo de um ano, pode solicitar o 

reembolso das despesas incorridas nos testes a que realizou. 

 Quando um colaborador fizer um diploma de ensino oferecido por uma 

instituição externa ou educação em serviço para obter um diploma, as 

despesas daí decorrentes serão custeadas pelo colaborador e o Banco não 

cobrirá nenhuma parte dessas despesas. 

 

Capítulo VII Código de Conduta em Formação 

7.1 Cada colaborador é obrigado a completar um número especificado de horas 

de formação por um ano de calendário de acordo com o requisito relevante da 

Sede e regulamentação local. O mínimo deve ser de 20h por ano. Este requisito 

pode ser implementado proporcionalmente para novos Colaboradores e 

Colaboradores que retornem de licença maternidade ou outra licença. 
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7.2 Os Colaboradores são obrigados a registar a sua presença através de um 

processo designado para facilitar o registo das horas de formação. Os 

colaboradores devem garantir que suas informações de frequência auto 

registradas sejam precisas; o cadastro incorreto de informações não será 

incluído nas horas anuais de formação. 

7.3 As horas de formação realizadas através das plataformas (aprendizagem on-

line) aprovadas ou reconhecidas pelo setor de RH do mesmo serão registadas 

pelo setor de RH do Banco e incluídas nas horas anuais de formação dos 

Colaboradores. Se necessário, os colaboradores serão responsáveis por enviar o 

comprovativo de registro de presença relevante ao setor de RH como prova. 

7 .4 O procedimento bem como as regras de gestão relativas a ausências 

causadas pela formação, devem seguir rigorosamente a legislação laboral local 

e o regulamento interno de RH. 

7.5 Ao participar de atividades de formação, os Colaboradores devem cumprir a 

lei, manter conscientemente a ordem na sala de aula e concluir proativamente 

todos os objetivos de formação e aprendizagem. 

7.6 Para manter um código de conduta adequado para participação em 

formações e garantir a eficácia da formação para todos os Colaboradores, o setor 

de RH do Banco pode tomar medidas administrativas (incluindo, mas não se 

limitando a notificação, advertência por escrito, dedução de horas de formação , 

etc.) contra um colaborador relevante de acordo com as políticas internas e as 

circunstâncias reais, pelos seguintes comportamentos: 

• O colaborador está impossibilitado de participar da formação cadastrado 

e não informa ao setor de RH previamente. 
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• Colaboradores chegando atrasados, saindo mais cedo ou saindo durante 

a formação por mais de 30 minutos 

• Colaboradores que não concluem tarefas relacionadas a formação, 

documentação, exames e outros requisitos no prazo 

• Colaboradores que não registram informações de presença em tempo e 

de forma precisa. 

• Comportamento fraudulento/desonesto é realizado pela equipe durante 

as atividades relacionadas a formação. 

• Os colaboradores não cumprem os requisitos obrigatórios de formação, 

aprendizagem e teste. 

 

7.7 Gestão de feedback de formação 

A fim de gerir bem o processo de formação, maximizando a Transformação de 

Formação realizações, os seguintes pontos devem ser implementados após a 

formação: 

 Para formações iniciadas no BOCLB por departamentos internos, os 

departamentos devem recolher as opiniões e feedback dos participantes, se 

necessário, resumindo e arquivando documentos, bem como fornecer esta 

prova referida ao Sector de RH para controlo e arquivo no prazo de 5 dias 

úteis.  

 Para os colaboradores que frequentam a formação da Sede ou qualquer 

outra formação externa, após a formação, os colaboradores devem 

completar o relatório de formação no prazo de cinco (5) dias úteis após 

regresso no trabalho. O relatório será apresentado ao chefe de 

departamento/unidade e ao presidente responsável por esta área. Ao 

mesmo tempo, o relatório será arquivado pelo sector de RH. A fim de tirar 
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partido do ganho que advirá destes cursos de formação, de acordo com a 

análise e instruções do departamento e da alta gestão, se necessário, os 

colaboradores que tenham tido tal formação concluirão o trabalho de 

transferência de conhecimentos internamente para outros colaboradores.  

CAPÍTULO VIII ESTATUTOS 

8.1 O BOCLB deve cumprir rigorosamente as leis e regulamentos locais, e os 

colaboradores não devem ter acesso negado a formação com base em sua idade, 

sexo, orientação sexual, estado civil, origem étnica, nacionalidade ou deficiência. 

8.2 Na determinação e alocação do número de vagas de formação, os principais 

critérios devem basear-se nas necessidades específicas do BOCLB, e nas 

necessidades individuais de formação dos colaboradores conforme indicado 

durante o período de avaliação de desempenho. Os participantes devem ser 

comunicados de forma justa e imparcial. 

8.3 Mediante a publicação da presente política, a Política de Formação do BOCLB 

(Edição 2020) será revogada. 

A interpretação final da presente política caberá ao RH do Departamento de 

Administração Geral. O BOCLB pode fazer os ajustes necessários e personalizar 

o conteúdo de acordo com as leis e regulamentos locais e a situação real. 
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Apêndice 1 Deveres e Responsabilidades 

1. O setor de RH do Banco 

O setor de RH supervisiona todas as atividades de aprendizado, formação e 

formação da agência bancária e é o principal responsável por ： 

Análise da Necessidade de Formação: Através de inquéritos e entrevistas 

realizados no início do ano civil, o setor de RH recolhe feedback e opiniões dos 

colaboradores e responsáveis de departamentos/agências secundárias para 

analisar e sintetizar as necessidades de formação que devem ser satisfeitas para 

atingir os objetivos de negócio. 

Plano anual de formação: Com base na avaliação das necessidades, o setor de 

RH é responsável pela elaboração de um plano anual de formação sob a forma 

de calendário de formação, para dar uma visão geral das ações de formação 

realizadas ao longo do ano. 

Desenho de políticas e procedimentos: o setor de RH é responsável por 

estabelecer políticas e procedimentos para todas as atividades de formação e 

garantir que as políticas sejam implementadas e os procedimentos sejam 

seguidos. 

Controle orçamentário: o setor de RH é responsável por elaborar um plano 

orçamentário anual, que deve refletir as necessidades de formação do 

departamento e da sucursal e submetê-lo à alta gestão para aprovação. 

Gestão de fornecedores: o setor de RH deve trabalhar com fornecedores 

externos de formação para explorar e gerenciar redes, avaliar a qualidade da 

formação e garantir que os serviços dos fornecedores atendam aos requisitos de 

formação. 
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Coordenação e avaliação de formação: o setor de RH deve coordenar ou fornece 

diretrizes para organizar todos os tipos de formação e adotar mecanismos 

apropriados para avaliar, monitorar e melhorar a eficácia da formação, incluindo, 

entre outros, registros de frequência, pesquisas relacionadas a formação, 

sessões de transferência de conhecimento, resumos/relatórios e testes/exames. 

2. Responsáveis de Departamentos/Unidades 

As responsabilidades dos responsáveis de departamentos / unidades incluem: 

Formação diária no local de trabalho: Os Responsáveis de 

Departamento/Unidade são responsáveis por ministrar formação diária no local 

de trabalho ao pessoal para os ajudar a desempenhar as suas funções e cumprir 

os objetivos de negócio dos departamentos/sucursal secundária. 

Identificação das necessidades de formação: Os Responsáveis de 

Departamentos/Unidades são responsáveis por identificar de forma precisa e 

atempada as necessidades de formação dos departamentos/unidades e 

comunicá-las ao setor de RH. 

Gestão interna da formação: Os responsáveis de departamentos/unidades são 

responsáveis por designar coordenadores de gestão para a gestão e 

coordenação da formação nos seus departamentos/unidades 

Avaliação e apoio das aplicações de formação: Os Responsáveis de 

Departamentos/Unidades são responsáveis por avaliar adequadamente as 

candidaturas relacionadas com a formação dos membros da equipa e fornecer 

apoio adequado para que os membros da equipa participem em atividades de 

aprendizagem e formação relevantes para as suas funções e responsabilidades. 
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3. Colaboradores 

Desenvolvimento de competências para o cargo: Espera-se que os 

colaboradores aprimorem suas competências e habilidades profissionais 

adquirindo regularmente conhecimentos relevantes para atender aos requisitos 

do cargo ou função de negócios. 

Aprendizagem contínua: Os colaboradores são responsáveis pela sua própria 

aprendizagem e desenvolvimento das competências profissionais e pela 

comunicação dessas necessidades aos seus departamentos/unidades. 

Conformidade de procedimentos: Os colaboradores são responsáveis por se 

familiarizar com o aprendizado e a formação políticas relacionadas, bem como 

os regulamentos financeiros, seguindo os processos ao se inscrever para 

atividades de aprendizado e formação e garantindo que a documentação do 

aplicativo seja precisa e adequada. 

Transferência de conhecimento: os colaboradores são obrigados a transferir o 

conhecimento e as habilidades adquiridas na formação para os membros da 

equipe para fins de desenvolvimento da equipe. 
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Apêndice 2 Lista de Certificados de Qualificação 

Ocupacional Elegíveis para Reembolso de Valor Total 
 
No. Categoria Certificado Certificado por 

1 

Finance, 

Accounti

ng & 

Risk 

Governan

ce 

credential

s  

Certified Public Accountant 

(CPA) 

The Chinese Institute of Certified 

Public Accountants 

2 
Chartered Financial Analyst  

(CFA) 
CFA Institute  

3 
Financial Risk Manager 

(FRM) 

Global Association of Risk 

Professionals 

4 Chartered Certified Accountants 
The Association of Chartered 

Certified Accountants 

5 

Certified Anti-Money Laundering 

Specialist 

(CAMS) 

Association of Certified Anti-Money 

Laundering Specialists 

6 
Certified Global Sanctions Specialist 

(CGSS) 

Association of Certified Anti-Money 

Laundering Specialists 

7 
Certified Treasury Professional 

(CTP) 

The Association for Financial 

Professionals 

8 

Certificate for Specialists in Demand 

Guarantees 

(CSDG) 

International Chamber of Commerce 

9 
Certified Documentary Credit Specialist 

(CDCS) 
International Chamber of Commerce 

10 
Certificate in Supply Chain Finance 

(CSCF) 

The London Institute of Banking & 

Finance/The International Chamber 

of Commerce Academy 
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11 
Certificate in Trade Finance Compliance 

(CTFC) 

The London Institute of Banking & 

Finance/Institute of International 

Banking Law & Practice 

12 

Certificate in International Trade and 

Finance 

(CITF) 

The London Institute of Banking & 

Finance/International Chamber of 

Commerce 

13 
Certificate in Principles of Payments 

(Cert PAY) 

The Swift Institute/The London 

Institute of Banking & Finance 

14 

Certificate in Green and Sustainable 

Finance 

(GSFC) 

Chartered Banker Institute/Chartered 

Institute for Securities & Investment 

15 
Certified Financial Planner 

(CFP) 

Financial Planning Standards 

Board/Financial Planning Standards 

Board China 

16 
Associate Financial Planner 

(AFP) 

Financial Planning Standards 

Board/Financial Planning Standards 

Board China 
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17 

 

Certified Private Banker 

(CPB) 

Financial Planning Standards 

Board/Financial Planning Standards 

Board China 

18 
Corporate Finance Consultant Certificate 

(CFC) 

International Capital Market 

Association 

19 
Certified Internal Auditor  

(CIA) 
The Institute of Internal Auditors 

20 

Finance, 

Accounti

ng & 

Risk 

Governan

ce 

credential

s  

ACAMS Certifications (including KYC, 

customer due diligence, suspicious 

transaction report, trade-based money 

laundering, transaction monitoring, 

network crime, risk assessment, etc.) 

Association of Certified Anti-Money 

Laundering Specialists 

21 
Certified Management Accountant 

(CMA) 
Institute of Management accountant 

22 

IT 

credential

s  

Certified Information Security Professional  

(CISP) 

China Information Technology 

Security Evaluation Center 

23 

Certified Data Center 

Professional/Certified Data Center 

Specialist/Certified Data Center 

Expert/Certified Data Centre Facilities 

Operations Manager 

CDCP/CDCS/CDCE/CDFOM 

Exam Institute for Information 

Science 

24 DevOps Master 
Exam Institute for Information 

Science 

25 

Certified Information System Security 

Professional 

(CISSP) 

International Information Systems 

Security Certification Consortium 
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26 

 Certification of Capability in Business 

Analysis/Certified Business Analysis 

Professional 

(CCBA/CBAP) 

International Institute of Business 

Analysis  

27 
New Product Development Professional 

(NPDP) 

Product Development and 

Management Association 

28 
Project Management Professional 

(PMP) 
Project Management Institute 

29 

The Open Group Architecture Framework 

Version 9  

(TOGAF9) 

The Open Group  

30 
Certified Information Systems Auditor 

(CISA) 

The Information System Audit and 

Control Association 

31 ISTQB Certification 
International Software Testing 

Qualifications Board 

32 

Oracle Certified Associate (OCA)/Oracle 

Certified Professional (OCP)/Oracle 

Certified Master (OCM) 

Oracle 

33 

Cisco Certified Network Professional 

(CCNA)/Cisco Certified Network 

Professional (CCNP)/ Cisco Certified 

Internetwork Expert (CCIE) 

(CCNA/CCNP/CCIE) 

Cisco 

34 

Red Hat Certified System 

Administrator/Red Hat Certified 

Engineer/Red Hat Certified Architect 

(RHCSA/RHCE/RHCA) 

Red Hat 
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35 
ITIL 4 Foundation/Managing Professional 

& Strategic Leader/Master 
People Cert International 

36 

IT 

credential

s  

Business Continuity Management 

Certification(BCM) 
Business Continuity Institute 

37 
Certified Ethical Hacker 

(CEH) 
EC-Council 

38 
Certified Cloud Security Professional 

(CCSP) 
(ISC)² 

39 

Huawei Certified ICT Associate/Huawei 

Certified ICT Professional/Huawei 

Certified ICT Expert 

（HCIA/HCIP/HCIE） 

Huawei  

40 
Scrum Alliance Certifications  

（CSM/A-CSM/CSPO/A-CSPO） 
Scrum Alliance 

41 
Certified Data Management Professional 

(CDMP) 
DAMA International 

42 

General 

Managem

ent 

credential

s 

Chartered Secretary 

(CS) 

The Hong Kong Chartered 

Governance Institute 

43 
Chartered Governance Professional 

(CGP) 

The Hong Kong Chartered 

Governance Institute 

44 IPMA-CP 
International Public Management 

Association for Human Resources 

45 

Professional in Human Resources/Senior 

Professional in Human Resources 

(PHR/SPHR) 

Human Resource Certification 

Institute 

46 
Professional in Human Resources 

(PHR) 

Human Resource Certification 

Institute 
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47 
International certificate Learning Officer 

 (ICLO) 

American Association for the 

Certification of Training Program 

48 
International Certified Trainer 

(ICT) 

American Association for the 

Certification of Training Program 

49 AAR COACH 
American Association for the 

Certification of Training Program 

50 
International Certificated Facilitator  

(ICF) 

American Association for the 

Certification of Training Program 

51 
International Performance Professional 

(IPP)  

International Society for 

Performance Improvement 

52 
Certified Instructional Designer 

(CID) 

International Society for 

Performance Improvement 

53 
ALA Certifications  

(ACF/PCF/MCF) 

International Action Learning (UK) 

Association 

54 
Foreign 

language 

credential

s  

Portuguese  

(CIPLE/DEPLE 

/DIPLE/DAPLE/DUPLE/Celpe-Bras) 

Universidade de Lisboa/Ministry of 

Education of Brazil (Portuguese: 

Ministério da Educação) 

55 
Mandarin 

(HSK LEVEL/ HSKK LEVEL/BCT) 
Han Ban  

 

Observações: A lista acima será alterada com base na exigência regulatória, 

bem como no desenvolvimento de certificados de qualificação ocupacional e 

nas necessidades de desenvolvimento de negócios do BOCLB. 

  



申请日期
Data de Aplicação

申请发起人
Iniciador de Aplicação

申请类别
Tipo de Aplicação

 名称
Projecto

机构
Instituição

内容
Conteúdo

形式
Metódo

费用
Despesa

Nome姓名

Cargo
职位

必要性描述
Nessecidade

Declaração dos Solicitantes
申请人声明

Número dos participantes
参加人数

Horas Utéis Ocupadas
占用工作时长

□ Formação internas com despesa de formação envolvida 涉及培训费用申请的分行内部培训

□  Formação externas ou seminários relacionados com o trabalho 工作相关的外部培训或研讨会

□  Certificado de qualificação profissional 专业资格证书

□  Formação linguística de Mandarim e Português para falantes não nativos 非母语者中文/葡语培训

Carga Horária 时长

地点
Local

 培    训   申   请   表
APLICAÇÃO DA FORMAÇÃO

  

    部门 Departamento:

Info da Formação 培训信息

时间
Data

Informação do Candidato 参训人信息

Venho por este meio anunciar que tenho lido e conheçido os regulamentos do BOCLB relativos à formação e concordo em
cumprir rigorosamente as regras.
本人谨此声明已阅知并同意遵守分行相关培训规定。

签名Assinaturas________________________________________________________________________________

Opiniões e Assinaturas 意见及签字



分管行领导意见及签字
Opiniões & Assinatura do

Presidente Responsável por
o Departamento Solicitante

行长意见及签字
 Opiniões & Assinatura do

Presidente ou do seu
Interino

备注
Observação

人力资源
Recurso Humano

   负责人或其受权人意见及签字
   Opiniões & Assinatura do responsavel ou do Seu Interino

财务运营部负责人或其受权人关于培训费用意见及签字
Opiniões & Assinatura do Director ou do Seu Interino do

Departamento de Finança e Operações sobre as Despesas da
Formação

申请部门
Departamento  Solicitante

     申请人签字
    Assinatura de solicitante:

   部门负责人或其受权人意见及签字
   Opiniões & Assinatura do Director ou do Seu Interino do Departamento:



申请日期
Data de Aplicação

 证书名称
Nome de Certificado

签发机构
Instituição de Emissão

证书有效期
Validação do Certificado

费用
Despesa

Nome姓名

Cargo
职位

分管行领导意见及签字 Opiniõ
es & Assinatura do Presidente

Responsável por o
Departamento Solicitante

财务运营部负责人或其受权人关于费用意见及签字
Opiniões & Assinatura do Director ou do Seu Interino do
Departamento de Finança e Operações sobre as Despesas

Relacionadas

人力资源
Recurso Humano

   负责人或其受权人意见及签字
   Opiniões & Assinatura do responsavel ou do Seu Interino

Opiniões e Assinaturas 意见及签字

申请部门
Departamento  Solicitante

    部门 Departamento:

     申请人签字
    Assinatura de solicitante:

   部门负责人或其受权人意见及签字
   Opiniões & Assinatura do Director ou do Seu Interino do Departamento:

专   业    证   书  报  销   申   请   表
APLICAÇÃO DE REEMBOLSO DA CERTIFICADO PROFESSIONAL

Info da Certificado 证书信息

Informação do Solicitante 申请人信息



行长意见及签字
 Opiniões & Assinatura do

Presidente ou do seu Interino

备注
Observação

附件1：获得批准的培训申请表 Anexo1：Formulário de Aplicação Aprovado
附件2：证书或考试成绩 Anexo 2：Certificado ou Resultado de Teste
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