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Os quase onze mil dias de existência do IFB estão 

cheios de esforço, dedicação, estudo, actividade, 

concretização, por parte de todos os seus elementos, 

e de apoio, compreensão, diálogo, inteligência, por 

parte das instituições que integram a Associação 

Portuguesa de Bancos (APB) e seus decisores.

A resultante desta acção conjunta é a entidade 

— respeitada no país e em outros mercados 

europeus e africanos — que é hoje o IFB.
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Fazemos desta inforBANCA uma espécie de “memória futura”, pre-
tendendo com isto dizer que invocamos o passado, celebramos o 
presente e projectamos o futuro.

Invocamos o passado sem que seja nosso objectivo elogiar a obra 
feita. Procuramos, antes, inspiração para as certezas do presente e 
para os desafios do futuro. Damos, assim, voz a um grupo de anti-
gos colaboradores que, juntamente com muitos outros, ajudaram a 
construir e a projectar o Instituto.

Celebramos o presente através da opinião dos responsáveis de for-
mação de cinco dos nossos bancos. Mais do que clientes, são nos-
sos parceiros porque é com eles que, dia após dia, discutimos pro-
jectos, ajudamos a ultrapassar dificuldades e celebramos vitórias. 

Projectamos o futuro publicando depoimentos dos Presidentes de 
três dos maiores bancos que integram a Direcção da Associação 
Portuguesa de Bancos e, por isso, são responsáveis pelas estraté-
gias que hão-de conduzir o Instituto em tempos difíceis para a eco-
nomia em geral e para o sistema financeiro em particular. Neste contexto, são muito importantes as mensagens 
do Presidente da APB e do Director-Geral do IFB, a quem cabe interpretar e pôr em prática as estratégias referidas.

Neste número comemorativo, a inforBANCA lança um olhar interno. Cada membro do corpo directivo da Casa revela 
um pouco da área que gere e do papel que a mesma tem na organização complexa, apesar de flexível, que hoje so-
mos. Mostramos assim que as equipas têm um rosto e que, acima de tudo, o Instituto é as pessoas que o integram.

Apesar de especial, esta inforBANCA não esqueceu a sua vocação técnica, formativa e pedagógica. Publicamos assim 
um conjunto alargado de artigos com os referidos objectivos destacando, entre outros, o texto do Presidente da 
CMVM sobre a questão fulcral da regulação dos mercados, da qual depende, indiscutivelmente, muito do futuro da 
nossa actividade.

Trinta anos depois, a banca portuguesa recuperou do atraso que tinha em relação à Europa e tornou-se um exem-
plo de modernidade e eficácia. O Instituto foi um dos instrumentos escolhidos pelos responsáveis de então para, 
através da valorização das pessoas e de uma cultura comum, criarem condições de adaptação e de mobilidade 
necessárias à mudança.

Todos os que aqui trabalham se sentem orgulhosos de terem dado o seu contributo.

Manuel Ferreira

Editorial
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António de Sousa
Presidente da APB

A Importância da Formação
na Actividade Bancária
É por Demais Reconhecida

Na Sessão Comemorativa do 
30º aniversário do IFB, o Pre-
sidente da Associação Por-

tuguesa de Bancos fez uma oportuna 
reflexão evocativa da vida do Instituto, 
lembrando todos os que colaboraram 
para que ele seja “reconhecidamente, 
um marco no ensino da gestão bancá-
ria e das práticas e métodos bancários 
em Portugal”. Referiu-se em particu-
lar ao Dr. António Pereira Torres, que 
até há cerca de 7 anos conduziu os 
destinos do Instituto, e ao Dr. Luís Vi-
lhena da Cunha, seu actual Director--
-Geral. “Na prática, 30 anos e duas 
pessoas, o que mostra a estabilidade 
existente”, acrescentando que, em-
bora parte da Associação Portuguesa 
de Bancos, o Instituto foi capaz de se 
afirmar por si próprio.

Não querendo fazer comparações 
entre o que era a banca em Portugal 
há 30 anos e o que é hoje, lembrou 
a revolução tecnológica entretanto 
ocorrida, que marcou e continua a 
marcar profundamente a actividade 
bancária, actualmente muito sofis-
ticada e exigente em termos de co-
nhecimentos técnicos. Assim, “a im-
portância da formação na actividade 
bancária é por demais reconhecida”, 
na medida em que é dela que depen-
de conhecer suficientemente bem os 

produtos e a actividade bancária e sa-
ber comunicar de forma transparente 
com os clientes, aspecto que é cada 
vez mais importante para a banca.

Recordou que, em seu entender, 
a criação do Instituto de Formação 
Bancária foi uma aposta estratégica 
dos bancos portugueses que “con-
tribuiu de uma forma decisiva para a 
banca moderna, eficiente e eficaz que 
hoje temos e que é reconhecida em 
termos internacionais, não apenas em 
termos tecnológicos, mas pelas mui-
tas das inovações que foi capaz de 
desenvolver ao longo destes anos”. 
Referiu-se igualmente à criação do 
Instituto Superior de Gestão Bancá-
ria, no início dos anos 90 do século 
passado, que “foi capaz, ao contrário 
de outras escolas, de ganhar um mé-
rito académico e científico que é hoje 
em dia amplamente reconhecido”.

O Prof. António de Sousa fez de-
pois uma referência ao seu primeiro 
contacto com o IFB, quando, há mais 
de 25 anos, colaborou, a pedido do 
Dr. António Pereira Torres, na pre-
paração de um curso sobre gestão 
bancária, experiência que considerou 
“extremamente interessante”. Lem-
brou que com ele trabalharam então 
outras pessoas ligadas à Universidade 
Católica e que o curso, hoje uma pós--

-graduação do ISGB designada por 
Curso Avançado de Gestão Bancária, 
continua a existir. Considerou notável 
que os antigos alunos ainda hoje man-
tenham uma ligação entre eles. 

Recordando que “uma das funções 
fundamentais da APB é contribuir 
para o melhoramento do sistema fi-
nanceiro português e nomeadamente 
dos serviços que os bancos prestam 
aos clientes”, o Prof. António de Sou-
sa disse que, desde há meses, existe 
um envolvimento cada vez maior en-

“... um marco no 
ensino da gestão 
bancária e das 
práticas e métodos 
bancários em 
Portugal.”
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tre a APB, o IFB e o ISGB, nomeada-
mente numa área importante, “que 
me é particularmente cara: a literacia 
financeira”. Trata-se de ”uma grande 
aposta da Associação e dos bancos no 
sentido de que as pessoas, os nossos 
clientes, afinal os cidadãos em geral, 
percebam melhor o que é o sistema 
bancário, o que são os produtos ban-
cários. É preciso criar uma relação 
cada vez mais próxima e transparen-
te que permita ultrapassar uma certa 
visão da banca que infelizmente ainda 
é predominante”.

Esta maior integração entre a APB 
e o IFB “já começou a dar os seus 
frutos com as iniciativas que foram 
lançadas nos últimos meses, no-
meadamente junto de um conjunto 
de cerca 40 jornalistas ou de pessoas 
ligadas aos media sobre algo tão sim-
ples mas ao mesmo tempo tão com-
plicado que é como ler os balanços e 
as demonstrações de resultados dos 
bancos. Infelizmente, é algo que é tão 
comentado e, ao mesmo tempo, tão 
pouco percebido. É um curso que 
vamos repetir no Porto e, imediata-
mente a seguir, lançaremos outras 
iniciativas”.

Essas acções no domínio da lite-
racia financeira “passaram a ser cen-
trais desde a União Europeia até aos 
Estados Unidos, onde o Presidente 
Obama também lançou um programa 
nesta área”. Trata-se de aproveitar o 
potencial existente no Instituto para 
chegar a públicos mais alargados de 
diferentes estratos etários e habili-
tações académicas e, desta forma, 
continuar a apoiar as instituições e a 
sociedade em geral.

O Prof. António de Sousa disse 
no final que queria “terminar dando 
os parabéns a todos pelo excelen-
te trabalho que têm desenvolvido e 
agradecer em nome da Associação 
Portuguesa de Bancos, e penso que 
posso dizer em nome dos bancos, o 
trabalho que tem sido desenvolvido 
ao longo destes 30 anos pelo Instituto 
de Formação Bancária, de uma forma 
contínua, coerente e, fundamental-
mente, eficaz”. 
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Luís Vilhena da Cunha
Director-Geral do IFB

O IFB desempenha há 30 anos um papel importante 
na preparação da população bancária portuguesa 
para os enormes desafios que os Bancos enfren-

taram — com sucesso — durante todo este período.
As profundas alterações vividas pelas Instituições de 

Crédito em Portugal nas últimas décadas relativamente à 
sua natureza jurídica, à titularidade do seu capital social, às 
características do mercado e da concorrência, ao enqua-
dramento jurídico e regulamentar, às condições de explo-
ração, ao grau de exigência dos consumidores-clientes, ao 
envolvimento tecnológico, à sofisticação de procedimen-
tos, à internacionalização, constituíram obstáculos de pro-
porções muito grandes, cuja ultrapassagem só foi possível 
pela adopção em tempo útil, pelos Bancos, de estratégias 
e de políticas adequadas.

Nos últimos trinta anos quase tudo mudou no mundo 
e no negócio bancário.  Hoje há mais complexidade, mais 
informação disponível.  Os últimos anos também não têm 
sido fáceis para a Banca.

Mas a história da Banca em Portugal é uma história de 
sucesso, reconhecida generalizadamente no País e no es-
trangeiro.  Trata-se de uma vitória em que o IFB também 
foi agente activo, na qualidade de promotor do desenvol-
vimento profissional e da valorização dos Colaboradores 
dos Bancos, e ajudando a criar condições de mobilidade 
orgânica e funcional daqueles.

O IFB Teve um Papel
Activo na História de
Sucesso da Banca

Estamos perante um projecto de longo prazo, o do 
IFB, que, além de consubstanciar um exemplo relevante 
de auto-suficiência de um sector de actividade económica 
através do associativismo empresarial, constitui uma inter-
venção social explícita e um exercício forte de responsa-
bilidade pública.

Foram trinta anos em que o Instituto sempre procurou 
afirmar-se pela exigência de qualidade, pela diferença po-
sitiva, com a ambição de realizar uma formação que case o 

Na Sessão Comemorativa o Director-Geral do IFB dirigiu aos presentes uma mensagem centrada na história e nos 
desafios que hoje se colocam à Instituição. A inforBANCA registou os aspectos mais relevantes.

“Foram trinta anos em que 
o Instituto sempre procurou 
afirmar-se pela exigência de 
qualidade, pela diferença 
positiva, com a ambição de 
realizar uma formação que 
case o rigor com a utilidade e 
com a capacidade de inovar e 
surpreender.”
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rigor com a utilidade e com a capaci-
dade de inovar e surpreender.

Estes objectivos têm posto à prova 
todos os Colaboradores do IFB:  Di-
rectores, Professores, Formadores, 
Técnicos, Administrativos.

O IFB é hoje uma organização re-
siliente, isto é, com «capacidade de 
recomeçar quando os resultados não 
vão ao encontro dos objectivos e me-
tas visadas»1. Os pilares dessa capa-
cidade não estão na quantidade dos 
meios disponíveis mas na Cultura da 
Casa, nas Pessoas que a constituem 
e nos Sistemas adoptados.

Aquela característica do Instituto 
significa que a todos os seus elemen-
tos são exigidos elevados níveis de 
dedicação, persistência e concreti-
zação, de paixão pela actividade, de 
capacidade de correr riscos com bom 
senso, e de sentido de responsabilida-
de profissional e social.

Por todos estes motivos temos 
hoje uma forte justificação para 
estarmos aqui reunidos. É que o 
trabalho e a actividade profissio-
nal são partes demasiado impor-
tantes da vida para que não se 
faça o reconhecimento da persis-
tência, das metas alcançadas, da 
vitalidade e da longevidade.

Trata-se de uma comemoração 
muito simples mas que tem um sig-
nificado grande para muitas pessoas 
e instituições: para os Bancos asso-
ciados da Associação Portuguesa de 
Bancos, para os Empregados desses 
Bancos nos últimos 30 anos, para os 
actuais e anteriores Directores, Co-
laboradores, Formadores e Docentes 
do Instituto de Formação Bancária, 
incorporando o Instituto Superior de 
Gestão Bancária.

Será, por isso, um acto de justiça 
elementar endereçar daqui as minhas 
felicitações e o meu agradecimento 
às pessoas e às instituições que, nos 
11 000 dias já passados desde a fun-
dação, em 1980, conceberam, apoia-
ram, financiaram e executaram todas 
as realizações do IFB. 

1Cf. Oliveira, A., (2010), Resiliência p/ Princi-
piantes, Ed. Sílabo, Lisboa.

“O IFB é hoje uma organização 
resiliente, isto é, com «capacidade 
de recomeçar quando os resultados 
não vão ao encontro dos objectivos e 
metas visadas».”
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Sessão
Comemorativa

Decorreu em 4 de Maio na Culturgest, em Lisboa, a 
Sessão Comemorativa do 30º aniversário do IFB, que 
constituiu um momento de grande significado para as 
centenas de convidados presentes.
Presidiu à sessão, em representação do Ministro das 
Finanças, Gonçalo Castilho dos Santos, Secretário de 
Estado da Administração Pública. A mesa integrou ainda 
José Alberto Leitão, em representação do Presidente 
do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, Fernando Adão da Fonseca, 
Presidente do Conselho Científico do ISGB, António de 
Sousa, Presidente da APB, António Pereira Torres, 
ex-Director-Geral do IFB, e Luís Vilhena da Cunha, 
Director-Geral do IFB.
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A sessão teve início com uma 

actuação do Coro do Clube 

Millennium bcp. Na assistência, 

esteve um grande número de 

convidados, amigos do IFB, 

que se quiseram associar às 

comemorações. Entre eles, 

representantes de organismos do 

Estado, muitos administradores 

e gestores de bancos e outras 

entidades, alunos e ex-alunos e, 

naturalmente, os colaboradores do 

Instituto.

António de Sousa, na abertura 

da sessão, lembrou todos os que 

colaboraram para que o IFB seja 

hoje, reconhecidamente, um marco 

no ensino da gestão e das práticas 

bancárias em Portugal, tendo 

contribuído de forma decisiva para 

a banca moderna e eficiente que 

hoje temos.

O ex-Director-Geral do Instituto, 

António Pereira Torres, saudou 

todos os que ao longo destes anos 

souberam dar força ao Instituto, 

acreditaram nele e o apoiaram. 

Destacou, nomeadamente, o 

sistema financeiro português, a 

Associação Portuguesa de Bancos, 

os colaboradores do Instituto e as 

entidades oficiais.

Luís Vilhena da Cunha recordou, 

nomeadamente, que foram 30 

anos em que o Instituto sempre 

procurou afirmar-se pela exigência 

de qualidade e pela diferença 

positiva. Salientou os elevados 

níveis de dedicação exigidos aos 

colaboradores e agradeceu a todos 

quantos deram o seu esforço 

para erguer a obra que hoje é a 

instituição. 
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O momento mais expressivo da sessão foi a entrega dos diplomas aos alunos que,

com êxito, terminaram os seus cursos:

• Formação em Alternância na Banca

• Licenciatura em Gestão Bancária

• Licenciatura em Gestão e Sistemas de Informação

• Pós-Graduações 

Olhos Pretos*   

Olhos pretos são gentios, 
São gentios, são gentios da Guiné. 
Ai da Guiné, por serem negros, 
Da Guiné, por serem negros, gentios por 
não terem fé. [Bis] 

Olhos pretos, cheios de ardor, 
Ai quanto amor, diz à gente com o olhar. 
Ai olhos pretos, do meu encanto, 
Ai quanto pranto tu fi zeste derramar. 

Eu amei dois olhos pretos, 
Que me foram, que me foram dois 
traidores. 
Quem diz que é fi rme, que o preto é 
fi rme, 
Ai quem diz que o preto é fi rme, entende 
pouco de amores. 

Olhos pretos são cativos, 
São cativos do império brasileiro. 
Não há paixão ai, ai como a última, 
Não há paixão como a última, nem amor 
como o primeiro.

Manuel Faria
Música popular dos Açores
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Não Vás Ao Mar, Toino*

Não vás ao mar, Toino 
Esta o mar ruim, Toino 
É falso o mar, Toino 
Penas sem fi m, Toino 

Ai, Toino, Toino 
Que mau rapaz que és, 
Ai, Toino Toino, 
Nem umas botas tens p’rós pés.  (Bis)

Adeus Maria 
Que eu vou p’ró mar 
Pescar sardinha 
P’ra ser rainha 
Ela é fresquinha 
Da cor da prata 
Não tenhas medo 
Que o mar não mata

António Leitão
Música popular da Nazaré

*Músicas interpretadas pelo Coro do Clube 
Millennium bcp no início da Sessão Comemorativa

Lord I Want To Be A Christian* 

Lord, I want to be a Christian in my 
heart, in my heart, 
Lord, I want to be a Christian in my 
heart, in my heart. 
In my heart, in my heart, 
Lord, I want to be a Christian in my 
heart, in my heart. 

Lord, I want to be more loving in my 
heart, in my heart, 
Lord, I want to be more loving in my 
heart, in my heart. 
In my heart, in my heart, 
Lord, I want to be more loving in my 
heart, in my heart. 

Lord, I want to be more holy in my heart, 
in my heart, 
Lord, I want to be more holy in my heart, 
in my heart. 
In my heart, in my heart, 
Lord, I want to be more holy in my heart, 
in my heart. 

Lord, I want to be like Jesus in my heart, 
in my heart, 
Lord, I want to be like Jesus in my heart, 
in my heart. 
In my heart, in my heart, 
Lord, I want to be like Jesus in my heart, 
in my heart.

Espiritual Negro
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Em representação do Ministro das Finanças, Fernando Tei-
xeira dos Santos, o Secretário de Estado da Administração Pú-
blica, Gonçalo Castilho dos Santos, encerrou a Sessão Come-
morativa com importantes considerações sobre a conjuntura 
económica e financeira que vivemos e deixou uma mensagem 
de apreço e de reconhecimento pela actividade do Instituto. 
Destacamos algumas das palavras que proferiu.

Da parte do Governo, é sempre com muito agrado que 
assinalamos iniciativas como as do Instituto de Formação 
Bancária, uma instituição que, como vimos, tem actuado 
nos últimos 30 anos num campo tão essencial como é o 
capital humano, seja pela via de transmissão de conhe-
cimentos, seja pela actualização e aprofundamento dos 
mesmos, constituindo um dos melhores indicadores de 
sucesso precisamente o grau de empregabilidade, muito 
impressionante. Parabéns. A aposta na qualificação dos re-
cursos humanos é um factor-chave para a sustentabilidade 
do crescimento económico e para a competitividade dos 
diversos sectores. Em dias atribulados, não é, portanto, de 
somenos importância sublinhar o que aqui hoje comemo-
ramos e festejamos.

O sector bancário, particularmente, é um sector dos 
mais competitivos e inovadores da economia portuguesa, 
e também isso hoje aqui celebramos. Em tempo de crise 
com dimensões históricas, como sabemos, esta marca de 
boa prática de competitividade e de inovação merece ser 
sublinhada e reconhecida por todos, e também é isso que 
o Governo vos gostaria de transmitir neste momento.

Não há dúvida de que o sistema bancário evoluiu fa-
voravelmente em termos de capital, de liquidez, de pou-
pança, de crédito. Tudo isso são factos reconhecidos pelo 
FMI, pela UE, pela OCDE, e esta capacidade resiliente, 
diria, do sector financeiro está patente no esforço levado 
a cabo pelos bancos na optimização operacional e finan-
ceira, mas também numa estratégia de internacionalização 
bem sucedida.

Todos esses eixos estratégicos só são possíveis e são 
alicerçados precisamente numa política sistemática e co-
erente de formação ao longo dos anos e de qualificação 

Na Sessão 
Comemorativa
Gonçalo Castilho dos 
Santos

Encerrou a sessão o Secretário de Estado, 

Gonçalo Castilho dos Santos, fazendo 

importantes considerações sobre a 

conjuntura económica e financeira que 

vivemos e sobre as medidas tomadas 

para ultrapassar as dificuldades que dela 

derivam. Salientou o papel estratégico 

do nosso sector bancário e a sua enorme 

capacidade de inovação. Destacou ainda 

a importância da existência do Instituto 

de Formação Bancária e do papel que vem 

desempenhando. 

“A aposta na qualificação 
dos recursos humanos 
é um factor-chave para 
a sustentabilidade do 
crescimento económico...”
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dos colaboradores, na qual o Instituto 
de Formação Bancária desempenhou 
e, esperamos, continuará a desempe-
nhar por muitos e bons anos um pa-
pel crucial, concebendo os próprios 
conteúdos formativos.

Gostava ainda de partilhar convos-
co que variados esquemas de reca-
pitalização, reforço de coordenação 
na supervisão financeira, transpa-
rência e deveres de disponibilização 
de informação foram ou estão a ser 
concretizados, o que nos dá um sen-
timento de segurança e de confiança 
no futuro. São medidas justificáveis, 
nem sempre compreendidas, por 
vezes criticadas de forma mais ou 
menos precipitada; contudo, penso 
que todos os especialistas nesta sala 
e muitos outros lá fora sabem que es-
taríamos numa situação muito, muito 
difícil se não tivéssemos sido determi-
nados ao nível da União Europeia e 
em Portugal.

O Senhor Ministro de Estado e 
das Finanças pediu-me expressamen-
te para transmitir aos presentes que 
está fortemente empenhado num 
trabalho de consolidação similar ao 
que liderou ao longo da última Le-
gislatura; os mercados aí estão para 
nos confirmar se assim será. Hoje, foi 
mais um dia ingrato de turbulência, 
em termos de mercados financeiros, 
não só os portugueses, mas também 
os europeus. Falta, portanto, reto-
mar e continuar a aprofundar esse 
espírito de reforma e esta trajectória 
de consolidação orçamental, pois só 
assim podemos equilibrar as contas 
públicas, garantir um crescimento 
económico sustentado e ultrapassar a 
crise, que tem precedentes históricos 
impressionantes.

Antes de felicitar mais uma vez 
o Instituto de Formação Bancária, 
gostaria, tal como disse no início, 
de lançar um desafio, um convite de 
parceria entre o Instituto e entidades 
públicas por mim tuteladas; esta será 
uma maneira de a formação que pre-
cisa de ser pensada no Estado benefi-
cie de experiências da sociedade civil, 
em particular do Instituto, que apre-
senta os resultados impressionantes 
que muito nos honram enquanto país. 
Assim sendo, felicito em nome do 
Governo, o Instituto, fazendo votos 
de que continue a desempenhar nas 
próximas décadas o trabalho muito 
meritório e de qualidade ao serviço 
da formação e da crescente qualifica-
ção dos recursos humanos do sector 
bancário, dando assim, também, o 

seu contributo para o desenvolvi-
mento e crescimento do país.

Uma palavra de saudação a tantos 
jovens, jovens há mais tempo, há me-
nos tempo, mas tanta gente com um 
brilho nos olhos de orgulho, precisa-
mente por ter um diploma e por es-
tar mais capacitada para enfrentar os 
desafios dos tempos correntes. Como 
dizia o Senhor Director-Geral, apro-
veitando a citação eloquente que par-
tilhou connosco, nos tempos actuais, 
de muita ventania, eu diria que deve-
mos homenagear, honrar todos aque-
les que ajustam as velas e não ficam 
sentados, como o Velho do Restelo, 
a lamentar os ventos que correm. O 
Instituto está do lado daqueles que 
merecem o nosso respeito, a nossa 
gratidão e o orgulho do país. 
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Entrevista com...

António Pereira Torres

I: Que razões determinaram a criação do IFB?
PT: A década de 80 foi um período de grandes mudanças 
na banca portuguesa. Começou a perspectivar-se a entra-
da na CEE e com a CEE grandes desafios viriam no con-
fronto da nossa banca com a banca europeia.

É em 1986, quando entramos na CEE, que se equa-
cionam as mudanças na estrutura do sistema financeiro, 
nomeadamente a reestruturação do mesmo, as privatiza-
ções e o aumento da concorrência. Estas transformações 
pressupunham novas capacidades para os agentes bancá-
rios. Ao mesmo tempo, começa a sentir-se a presença da 
banca estrangeira, que introduziu operações sofisticadas, 
não dominadas de todo pela banca nacional. Ficámos to-

dos conscientes de que era preciso um esforço forte de 
adaptação e obtenção de novos conhecimentos. Apare-
ce mais tarde, em 1992, o Mercado Único e os grandes 
desafios derivados da liberalização dos mercados finan-
ceiros. Havia por isso que preparar a nossa banca para 
estes novos contextos. Estes são, em grandes linhas, os 
acontecimentos motores do desenvolvimento do Insti-
tuto de Formação Bancária. Era forte a necessidade de 
dar respostas qualitativas, visando preparar a população 
bancária para confrontar os novos desafios que se apro-
ximavam a velocidade rápida.

I: Quer dizer que a população bancária, nessa altura, 
não estava devidamente preparada? 
PT: A população bancária não estava preparada. O nosso 
sistema financeiro era comandado administrativamente. 
As taxas de juro dos depósitos eram fixadas pelo banco 
central, as taxas do crédito também. A única variável de 
gestão em que os bancos podiam intervir era a produtivi-
dade, na melhoria das condições de funcionamento. Daí 
que, num contexto de gestão como este, com os novos 
desafios que se anunciavam, fosse preciso preparar a ban-
ca para novas formas de intervenção. Por exemplo, todo 
o conhecimento dos mercados financeiros tinha ficado es-
quecido durante anos e ia dar-se um impulso novo a esta 
área, pelo que seria necessário preparar agentes...

I: Preparar pessoas com que objectivos?
PT: Principalmente para comandar, decidir e liderar esta 
forte mudança. Havia uma necessidade de formação para 
todos e era necessário começar pelo topo. Era preciso 
dar formação aos altos quadros, às chefias, inclusivamente 
aos próprios administradores, a quem o Instituto veio, a 
certa altura, a proporcionar um contacto com a realidade 

A inforBANCA entrevistou António Pereira Torres 
no âmbito das comemorações do 30º aniversário 
do Instituto de Formação Bancária.
O Dr. Pereira Torres foi Director-Geral do IFB entre 
1985 e 2002 e dedicou a sua vida profissional à 
actividade bancária, desempenhando funções 
de relevo. Quando ingressou no Instituto, era 
Administrador do Banco Português do Atlântico, 
posteriormente integrado no BCP. 
O Dr. Pereira Torres influenciou de forma deter-
minante a estruturação e o desenvolvimento do 
Instituto de Formação Bancária. As reflexões que 
nos deixa evidenciam bem a marca pessoal que 
deixou nesta Casa e o impacto que a sua gestão 
teve para o futuro.
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bancária europeia. Depois, seria ne-
cessário dar formação de base a toda 
a população bancária. Muitas pessoas 
haviam entrado em anos anteriores 
na banca. Havia na altura também, 
durante os anos 70 e parte dos anos 
80, uma percentagem elevada da 
população com falta de qualificações 
escolares e que tinha ascendido a fun-
ções de maior responsabilidade.

I: E o que fez o Instituto para ir 
ao encontro dessas necessidades?
PT: O Instituto construiu uma oferta 
para qualificar muitos destes agentes, 
alguns já com alguma idade, para se 
prepararem profissionalmente e do-
minarem novas matérias.

I: Essa preparação era apenas 
profissional ou também envolvia 
resolver as carências de qualifica-
ção escolar que referiu?
PT: As carências eram também ao 
nível escolar, nomeadamente do 12º 
ano. O Instituto verificou que uma das 
formas de mobilizar e incentivar as 
pessoas a realizarem esforços para do-
minarem novos temas e prepararem-
-se adequadamente para o desem-
penho das suas funções era propor-
cionar-lhes cursos profissionais que 
tivessem também uma validade ofi-
cial. Nós já tínhamos tido contacto 
com a realidade europeia, nomeada-
mente França e Inglaterra, onde exis-
tiam institutos congéneres que davam 
equivalência a cursos oficiais pela via 
profissional. Pensámos que era altu-
ra de o fazer também. Entrámos em 
contacto com o Ministério da Educa-
ção e com o Ministério do Trabalho, 

“Era forte a necessidade de dar respostas 
qualitativas, visando preparar a população 
bancária para confrontar os novos desafios que se 
aproximavam a velocidade rápida.”

o que permitiu a muitos bancários 
realizarem uma satisfação dupla – ao 
mesmo tempo que aprendiam, obti-
nham também um diploma, que era 
uma credencial que lhes permitiria 
apresentarem-se profissionalmen-
te noutros lugares e não só naquele 
onde trabalhavam.

 O Instituto já tinha desenvolvido 
uma oferta formativa com credibi-
lidade externa e interna, o que lhe 
permitiu acentuar ao Ministério da 
Educação o seguinte: se havia uma 
população bancária ávida de estudar, 
porque não conceder ao Instituto a 
capacidade de dar diplomas oficiais a 
esta população? Depois de alguns me-
ses largos de discussão, o Ministério 
da Educação veio a dar essa autori-
zação ao Instituto através do 
Curso Regular. 
Portanto, mui-
tas pessoas 

que fizeram o Curso Regular pude-
ram, por essa via, obter um diploma 
escolar (12º ano) e ao mesmo tempo 
uma qualificação profissional. 

I: Mas os quadros não foram es-
quecidos...
PT: Nós tivemos uma preocupação 
grande ao desenvolver a nossa ofer-
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“... com o contacto 
que tivemos 

com os nossos 
congéneres 

europeus, 
verificámos 

que o ensino a 
distância era um 
método seguido 
em vários países 
com a vantagem 

de reduzir as aulas 
presenciais.”

ta de formação de topo. Desde cedo 
interpretei e assumi que, havendo 
chefias bem formadas, as mesmas de-
pois contribuiriam para a formação do 
resto da pirâmide. Por isso, os primei-
ros cursos em que investimos foram 
cursos de formação de topo. Pro-
porcionámos várias acções para ele-
mentos da administração, seminários, 
conferências e, inclusivamente, visitas 
de estudo a vários bancos europeus. 
Mais tarde, em 1987, criámos o Curso 
Avançado de Gestão Bancária, para a 
preparação de directores bancários.

I: E encontraram-se docentes 
qualificados para esse nível de 
exigência?
PT: Havia muitas dificuldades. Por 
isso, fizemos uma ligação com a Uni-
versidade Católica, onde existiam 
professores qualificados, e foi com 
eles que depois se estabeleceu o 
funcionamento deste curso. Era um 
curso muito exigente. Os professores 
vinham de vários países. Estabelece-
mos relações com o INSEAD (França) 
e com a Manchester Business School 
(Inglaterra). Era um curso de cerca de 
1 ano, um curso muito exigente. Os 
candidatos eram seleccionados com 
muito rigor, de acordo com o perfil 
necessário e o projecto de vida pro-
fissional que ambicionavam. O curso 
exigia muita motivação por parte dos 
alunos, até porque tinha provas de 
avaliação rigorosas. Hoje, há centenas 
de quadros bancários que frequenta-
ram o Curso Avançado de Gestão 
Bancária e que depois ascenderam 
a lugares cimeiros, enriquecendo o 
nosso sistema financeiro.

I: Que outros projectos foram en-
tão desenvolvidos?

PT: Fizemos muita formação de che-
fias e muita formação de gerentes 
em matérias próprias de condução 
de pessoas e do domínio da técnica 
bancária. Com a entrada na Comuni-
dade Europeia, a actuação dos nossos 
bancos passou a ser diferente. Foram 
introduzidos novos conceitos de con-
corrência, de produtividade, de fazer 
bem feito... era necessário elevar a 
performance dos bancos. A par dis-
so, desenvolvemos uma formação 
de base muito ampla, por onde pas-
saram milhares de pessoas, onde se 
leccionava o básico das operações 
bancárias...

I: Milhares de pessoas. Era mui-
ta gente e espalhada por todo o 
país... 
PT: Pois, aí levantou-se um problema. 
Os cursos feitos em sala eram caros, 
e não era possível fazer vir todas as 
pessoas a Lisboa ou ao Porto. É então 
que o Instituto começa a ver o inte-
resse em lançar esquemas de ensino a 
distância, o que, aliás, tinha sido logo 
uma das escolhas do Instituto no iní-
cio dos anos 80. A partir dessa expe-
riência com o contacto que tivemos 
com os nossos congéneres europeus, 
verificámos que o ensino a distância 
era um método seguido em vários
países com a vantagem de reduzir 
as aulas presenciais. Para o efeito, 
prepararam-se materiais com trata-
mento pedagógico adequado, haven-
do toda uma forma de envolver os 
alunos. Era assim possível levar a es-
cola a todos os pontos do país. Havia 
núcleos regionais onde se dava apoio 
e se esclareciam dúvidas, mas era o 
monitor ou docente, e não o aluno, 
quem se deslocava. O processo ficava 
completo com um sistema de exames 
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descentralizado que dava credibilidade aos sistema. Eu 
creio que o ensino a distância é uma marca muito impor-
tante do Instituto de Formação Bancária.

I: E foi fácil desenvolver o ensino a distância?
PT: Obtivemos informações sobre o ensino a distância no 
mundo. Constatámos que o ensino a distância tinha já um 
grande desenvolvimento em muitos países, mas em Portu-
gal ainda não existia. Verificámos, porém, que alguns dos 
institutos europeus nossos congéneres tinham experiên-
cias positivas nesta área. O IFB tinha tido uma primeira 
experiência, que resultara bem. Haveria que melhorá-la e 
aprofundá-la.

Numa primeira fase, tivemos de recorrer a especialistas 
espanhóis, que nos ajudaram a formar os nossos técnicos. 
Seleccionámos pessoal de um modo geral com formação 
em Psicologia, a quem demos formação pedagógica, e foi 
com esse núcleo que começámos. Primeiro, tivemos de 
conceber o nosso próprio modelo de ensino a distância, 
que depois todos teriam de seguir. Os pedagogos tive-
ram de estudar a própria população bancária para iden-
tificarem as suas carências, as suas necessidades, os seus 
hábitos de estudo, de modo a produzirem materiais ade-

quados. O manual tinha de ter vida. Os pedagogos eram 
também criativos, tiveram de imaginar histórias e casos 
práticos que depois as pessoas recordavam e que serviam 
de exemplo. O Instituto fez, pois, um investimento grande 
em pedagogia que, mais tarde, foi reconhecido internacio-
nalmente e o seu modelo de ensino a distância foi adapta-
do para outros países.

I: Em determinada altura, o Instituto passou tam-
bém a preocupar-se com a formação de candidatos 
à banca. Por que motivo o fez?
PT: No início dos anos 90, houve uma mudança grande 
no mercado de trabalho. Os bancos desenvolveram-se 
bastante, apareceram bancos estrangeiros, abriram-se 
muitas agências e havia necessidade de gente nova. Nessa 
altura, o Instituto do Emprego fez um convite ao Institu-
to para nos associarmos no lançamento da formação em 
alternância, uma metodologia inovadora baseada na in-
teracção entre a escola e o trabalho. Aceitámos o desafio, 
mas lembrámos que os candidatos à banca tinham de ter 
determinadas características, determinado perfil. O curso 
iniciou-se em Lisboa e no Porto e foi um êxito. Teve-se o 
cuidado de, ao mesmo tempo que se ensinavam as ma-
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térias, se prepararem as pessoas para as exigências das 
funções bancárias. Os alunos deveriam ter normas, princí-
pios, atitudes e comportamento que depois facilitassem a 
sua entrada no banco. Os bancos entusiasmaram-se com o 
curso admitindo estes alunos nos seus quadros. Penso que 
o projecto ainda hoje se mantém com sucesso.

I: Entretanto, no início dos anos 90, surge o ensino 
superior...
PT: Nos nossos contactos internacionais, constatámos 
que em alguns países os institutos bancários tinham au-
torizações do respectivo ministério da educação para 
atribuírem diplomas oficiais na formação profissional. Em 
Portugal, haviam sido criados entretanto os institutos poli-
técnicos e julgámos que tinha chegado a altura de propor-
cionar, aos alunos que já tinham feito connosco o 12º ano 
profissional, uma oportunidade de prosseguirem estudos. 
Foi assim que nasceu a ideia de criar um curso superior.

Como já dominávamos a metodologia de ensino a dis-
tância com resultados práticos muito positivos, pensámos 
fazer o mesmo com um curso superior a distância. Não foi 
fácil. O Ministério da Educação teve alguma dificuldade em 
nos autorizar (a utilização da metodologia ED), mas por 
fim, mostrando a qualidade daquilo que fazíamos e a bon-
dade do que tínhamos feito até àquela altura, foi-nos dada 
autorização para criarmos o Instituto Superior de Gestão 
Bancária (ISGB), sujeito às regras do ensino superior. Re-
crutámos um grupo de docentes qualificados com mestra-
dos e doutoramentos e criámos um Conselho Científico 
dotado com individualidades de prestígio, que pudessem 
honrar a Escola. Os cursos criados foram um sucesso e ra-
pidamente se atingiram os 1 000 alunos que, na altura, obti-
nham o grau de bacharelato e, mais tarde, o de licenciatura.

I: Como pôde o ISGB estruturar-se, dado que não 
havia ainda experiências em Portugal na área ban-
cária?
PT: Evidentemente que não foi fácil. Tivemos de recorrer 
a docentes estrangeiros ou a portugueses qualificados que 
estivessem a leccionar em universidades estrangeiras para 
nos ajudarem a definir o programa e para se fazer a cons-
trução do material. A nós não nos interessava fazer uma 
formação de natureza exclusivamente académica. Tínha-
mos de tratar os temas e adequá-los ao interesse da nossa 
população e aos objectivos da banca. O nosso objectivo 

era formar bons gerentes, formar bons técnicos, pessoas 
que, dominando também instrumentos matemáticos de 
nível universitário, pudessem utilizar esses conhecimentos 
para o exercício das suas funções. Fizemos também um 
grande investimento na área da avaliação e exames para 
garantir o rigor dos cursos e a credibilidade dos diplomas. 

I: Em determinada altura, o Instituto vira-se para o 
exterior. O que é que levou o Instituto a cooperar, a 
trabalhar internacionalmente?
PT: A certa altura, o Instituto é convidado para ajudar a criar 
uma entidade que associasse os vários institutos bancários 
europeus e que se viria a chamar EBTN (European Bank 
Training Network). Tivemos um papel importante e o IFB é 
convidado para primeiro presidente dessa organização.

O Instituto iria dar então passos rápidos. Quando entrá-
mos, nos anos 90, Portugal teve a presidência da União Eu-
ropeia e deixou uma imagem extraordinária na Europa. Tudo 
o que era português era de alguma forma reconhecido e é 
nessa altura, também, que os nossos congéneres europeus 
começam a interessar-se pelo que nós fazíamos, sobretudo 
no domínio do ensino a distância. O nosso modelo era re-
conhecido como muito credível, muito válido. Ao mesmo 
tempo, dão-se as alterações no Leste europeu e a Comuni-
dade Europeia sente necessidade de apoiar esses países no 
desenvolvimento dos respectivos sistemas financeiros.

O sucesso com que Portugal entrou para a CEE consti-
tuiu um factor de peso e um exemplo que vários países do 
Leste europeu pretendiam seguir.

É assim que o IFB é sucessivamente convidado para in-
tegrar consórcios europeus de apoio aos sistemas finan-
ceiros da Hungria, República Checa, Eslováquia, Estónia, 
Rússia, etc. Em alguns destes países, os materiais peda-
gógicos que tínhamos criado para o Curso Regular foram 
adaptados e traduzidos nas respectivas línguas.

I:  Mas, sendo Portugal um país com pouca influên-
cia, como se explica que tenha assumido a presidên-
cia da EBTN?
PT: É uma boa questão e eu fiquei admirado na altura. De-
pois, percebi que os pequenos países podem ter um papel 
importante porque qualquer país grande que fosse convi-
dado, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, geraria des-
confiança. Um país pequeno é neutro. Nesse aspecto, pode 
actuar com mais imparcialidade, não constitui ameaça.
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“Uma organização 
é feita por pessoas 
e eu relevo as 
pessoas que 
tive comigo no 
IFB porque  foi 
com elas que foi 
possível criar esta 
oferta e lançar todo 
este conjunto de 
cursos...”

I: E em África? Como começa a 
intervenção do Instituto?
PT: Logo no início do Instituto, em 
1983, 1984, tivemos solicitações de 
alguns países de expressão portu-
guesa, através dos bancos centrais, 
e, com eles, desenvolvemos pontual-
mente alguns projectos.

Mais tarde, já nos anos 90, com as 
transformações políticas e económi-
cas que ocorreram no mundo, inten-
sificámos a nossa acção. Em Angola 
e em Moçambique, com o apoio do 
Banco Mundial e da Cooperação Por-
tuguesa, ajudámos a criar institutos 
de formação, semelhantes ao nosso, 
para os quais transferimos o know-
-how necessário. Apoiámos a criação 
de materiais pedagógicos, a formação 
de formadores locais e a implantação 
de estruturas de ensino a distância. 
Outros países, Cabo Verde, Guiné--
-Bissau e São Tomé e Príncipe, tam-
bém foram apoiados por nós na mes-
ma linha. Com o apoio da Associação 
Portuguesa de Bancos, criámos ainda 
um sistema de bolsas de estudo para 
alunos do ISGB oriundos desses paí-
ses e, mais tarde, lançámos em Lisboa 
um curso para quadros dos países 
de língua portuguesa, que se realiza
anualmente.

I: Que resultados foram obtidos?
PT: Os resultados foram bastante 
positivos. Como sabemos, tinha ha-
vido anteriormente um afastamento 
em relação à realidade portuguesa, 
mas eu senti que havia também uma 
grande afectividade por Portugal, 
o que tornou o trabalho mais fácil. 
Os projectos, alguns de grande di-
mensão, tiveram muito sucesso e 
ajudaram a transformar os sistemas 
bancários desses países. Quer em 

África, quer na Europa, os projec-
tos exigiam uma forte presença no 
terreno, às vezes em condições difí-
ceis; aqui, há que destacar o esforço 
especial e o espírito de sacrifício de 
alguns colaboradores do Instituto. A 
eles também se deve muito do su-
cesso conseguido.

I: E, para terminar, quer fazer 
uma referência às pessoas que 
consigo trabalharam no Instituto?
PT: Uma organização não se faz sem 
pessoas. Uma organização é feita 
por pessoas e eu relevo as pessoas 
que tive comigo no IFB porque foi 
com elas que foi possível criar esta 
oferta e lançar todo este conjun-
to de cursos de que falei. Além de 
competência, as pessoas tinham de 
ter uma motivação muito forte. Ter 
pessoas motivadas significa que elas 
próprias se entusiasmam com o pro-
jecto e motivam também as outras. 
Do meu lado, houve a capacidade 
de seleccionar essas pessoas, tive 
sorte ou tive jeito, não sei, para se-
leccionar aquelas pessoas que mais 
de perto trabalharam comigo e que 
souberam concretizar aquilo que de 
facto se ia pensando. Concretizar e 
acompanhar o sucesso que o Institu-
to teve deve-se a essas pessoas. Mas 
eu não vou aqui nomear, não posso 
nomear aqui, todas as pessoas, até 
porque algumas já desapareceram, já 
não estão cá. Mas afirmo que o que 
foi possível realizar se deve à cuidada 
actuação, ao muito interesse em fa-
zer bem feito, à extrema dedicação 
das pessoas que estiveram comigo 
no Instituto.

Só com um espírito de “camisola” 
muito forte e muito sentido foi possí-
vel fazer aquilo que se fez. 
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As Mudanças na Banca e o Papel dos Recursos Humanos e da Formação

A s instituições bancárias, para se adaptarem às no-
vas exigências do mercado e para manterem a sua 

competitividade, apostaram num conjunto de mudanças 
significativas, nomeadamente na relação com o cliente, 
inovação tecnológica e processos de recrutamento e 
gestão do talento. 

Actualmente, a banca reforçou a percepção de que a 
relação com o cliente é a chave para o sucesso do ne-
gócio. Os produtos apresentados pelas instituições são 
muito similares, gerando vantagens competitivas por 
vezes marginais. Assim sendo, verifica-se uma alteração 
no modo de actuação dos bancos, deixando estes de 
estar somente orientados para uma estratégia de ven-
das e centrando-se no serviço, na atenção e na anteci-
pação das necessidades dos seus clientes. 

A aposta na tecnologia é outra mudança que se tem 
vindo a verificar. O Customer Relationship Management (CRM) 
é um bom exemplo disso. Os serviços de homebanking 
são, também, de extrema importância para a banca, 
permitindo que os clientes efectuem as suas transac-
ções a partir do seu domicílio, adquirindo os produtos e 
serviços de modo simples e com menores custos. 

Hoje, porém, não existe qualquer dúvida de que, 

pese embora todos os avanços tecnológicos no negó-
cio bancário, são as pessoas que distinguem as insti-
tuições, são as pessoas o elemento diferenciador por 
excelência.

Daí que high-tech, high-service, high-touch e, sobretudo, 
high-talent sejam, agora, os factores que fazem a dife-
rença.

Assim, a política de recrutamento da CGD aposta na 
selecção de jovens recém-licenciados em áreas rele-
vantes para o negócio, nomeadamente dos cursos de 
Gestão, Economia e Marketing, mas também dos cursos 
técnico-profissionais de banca, como os do Instituto de 
Formação Bancária.

A CGD mantém uma relação de proximidade com os 
gabinetes de saídas profissionais das principais Univer-
sidades do País. No intuito de promover a Instituição 
e reforçar a sua imagem e notoriedade, têm sido de-
senvolvidas iniciativas, de entre as quais destacamos 
o apoio a escolas, o patrocínio de bolsas de emprego
online e a participação nas feiras de emprego promovi-
das pelas Universidades. 

Em termos de captação de novos talentos, a CGD 
lançou ainda o projecto Academias de Verão, para alu-
nos universitários do 2º ano, especialmente dos cursos 
de Economia e Gestão, possibilitando contacto com o 
mundo do trabalho através da realização de um estágio, 
na área comercial, durante as suas férias de Verão. 

Para sustentar a formação interna, com vista a conferir 
elevados níveis de conhecimento aos que iniciam a car-
reira profissional, a CGD criou um programa de estágios 
profissionalizantes que decorre essencialmente em agên-
cias-escola seleccionadas e preparadas para este efeito.

Numa era em que as empresas se diferenciam espe-
cialmente pelo conhecimento, a CGD aposta no desen-
volvimento e formação dos seus empregados, apoian-
do-os ao longo da sua carreira através de uma oferta 
formativa diversificada (em e-learning e presencial), 
desde as técnicas e produtos bancários até níveis mais 
diferenciados, subsidiando ou pagando na totalidade 
cursos de pós-graduação ou mestrados em áreas rele-
vantes para o negócio.

Formar é construir o futuro… Este é um desiderato 
estratégico da CGD. 

Fernando Faria de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração da
Caixa Geral de Depósitos
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S e fizermos uma retrospectiva da história empresarial 
em Portugal facilmente percebemos o papel de rele-

vo que a Banca assume.
Isso deve-se, em grande parte, à capacidade de adap-

tação à mudança que o sector bancário sempre mani-
festou, bem como ao facto de sempre ter feito uma forte 
aposta na inovação, no desenvolvimento dos mercados 
e da tecnologia e, sobretudo, na qualificação dos seus 
colaboradores.

 De facto, desde a fundação, em 1821, do “Banco de 
Lisboa”, até aos dias de hoje, houve um longo caminho 
percorrido.

Hoje, que muito se fala de crise e do papel da Ban-
ca na recuperação da economia do País, é interessante 
constatar que o primeiro Banco, em Portugal, foi fun-
dado num período de forte recessão, na sequência das 
Invasões francesas e da Revolução Liberal, e com o ob-
jectivo de prestar ajuda financeira ao Estado.

Se formos percorrendo o trilho da história económi-
co-social em Portugal verificamos o quanto os Bancos 
foram influenciados pelas situações políticas, militares 
ou económicas. Todos temos bem presentes os efeitos 
da instabilidade governamental após a queda da monar-

quia e da participação na I Guerra Mundial, das nacio-
nalizações após o 25 de Abril, isto para não falar dos 
“ventos” que nos assolaram recentemente.

Mas, como já dizia Camões
 “...Todo o Mundo é composto de mudança,

 Tomando sempre novas qualidades...”
Há, pois, que compreender a mudança como algo 

de inevitável no mundo actual e, para que ela assuma 
“novas qualidades”, há que preparar antecipadamente 
os colaboradores para que sejam capazes de navegar 
nas mais difíceis tempestades e, assim, se conseguir ter 
rota firme no propósito de servir os nossos Clientes com 
Excelência.

O Instituto de Formação Bancária (IFB) tem sido, des-
de sempre, um parceiro do Millennium bcp para o alcan-
ce deste objectivo.

O seu contributo na preparação, actualização e orien-
tação profissional de milhares de quadros bancários, 
através da sua oferta diversificada e desenvolvimento 
de programas específicos consoante as necessidades 
do mercado, tem sido, indubitavelmente, um dos prin-
cipais responsáveis pelo elevado nível de qualificações 
existentes no sector e, em consequência disto, do forte 
reconhecimento da qualidade da Banca em Portugal.

Ao longo dos 30 anos da sua existência, também o 
IFB soube evoluir e adaptar-se, sendo este o garante de 
que, também no futuro, será capaz de dar resposta às 
mudanças que, inevitavelmente, vão continuar a apre-
sentar-se a TODOS. 

As Mudanças na Banca e o Papel dos Recursos Humanos e da Formação

Carlos Santos Ferreira
Presidente do Conselho de Administração 
Executivo do Millennium bcp
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Nuno Amado
Presidente da Comissão Executiva do
Banco Santander Totta 

A s mudanças que se têm verificado na banca vieram 
reforçar a importância dos recursos humanos. Nun-

ca como agora o papel das pessoas teve um impacto 
tão forte na actividade dos bancos. Os clientes pro-
curam segurança numa instituição como um banco e 
a confiança estrutura-se na relação. É por isso que no 
Santander Totta damos tanto valor às nossas equipas. 

Pessoas qualificadas, com boa atitude e comprometi-
das com o banco são os traços que nos caracterizam e 
que têm sido o garante do sucesso consistente do nos-
so projecto.

A criação do Programa Santander És Tu, que globaliza 
a oferta de valor aos nossos colaboradores, é o espe-
lho do que estamos a fazer em prol das nossas equipas. 
Construímos uma empresa sólida, com mecanismos de 
reconhecimento baseados no mérito, investimos de 
modo significativo no desenvolvimento, criámos múlti-
plas oportunidades de carreira em Portugal e no estran-

geiro e temos vindo a criar condições para equilibrarmos 
a nossa vida pessoal e profissional. 

O investimento que fazemos em formação é uma das 
provas da importância que atribuímos aos nossos co-
laboradores. Realizamos cerca de 300 mil horas de for-
mação por ano, temos um orçamento que ultrapassa os 
2,5 milhões de euros/ano e uma média de 60 horas de 
formação por colaborador. A parceria que temos com o 
IFB tem sido importante neste esforço de qualificação 
das nossas equipas.

O facto de estarmos num grande grupo permite-nos 
também o acesso às melhores escolas de negócio inter-
nacionais, com protocolos que garantem a costumiza-
ção das acções à nossa realidade e a participação dos 
melhores professores.

Sabemos também que o desenvolvimento de um co-
laborador se faz pela via da formação, mas não só. Ter 
funções interessantes, estar integrado em projectos de-
safiantes, poder participar em experiências internacio-
nais são outros veículos que garantem a actualização e 
o desenvolvimento de competências. 

É por isso que no Santander estamos empenhados 
em capitalizar o facto de estarmos presentes em mais 
de 40 países em prol não só dos nossos clientes, mas 
também dos nossos colaboradores. Temos hoje mais 
de 30 colaboradores noutros países onde o Santander 
opera e este é um movimento que queremos incentivar 
e torná-lo parte da nossa estratégia e cultura.

No Banco Santander Totta, todos contam. É o contri-
buto de cada um que faz a nossa diferença. 

As Mudanças na Banca e o Papel dos Recursos Humanos e da Formação
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Divulgando...
  A transição de colaborador talentoso para gestor competente 

pode ser desafiante para muitos.
Linda A. Hill analisa as experiências de 19 gestores durante o seu 
primeiro ano em funções de gestão. Através de entrevistas pessoais, 
revela a complexidade do processo e examina as suas expectativas. 
Os gestores descrevem, acima de tudo, como se adaptaram a uma 
nova identidade. Em Aprender a Ser Gestor, editado pela Actual 
Editora, um dos temas que emerge é que este processo de apren-
dizagem é essencialmente concretizado através da experiência.

  Mais do que transmitir conhecimento, Gestão do Conhecimen-
to, publicado pelas Edições Sílabo, destina-se a todos os que estão 
abertos ao desconhecido e dispostos a aprender continuamente.
Para José Moleiro Martins, são as pessoas que têm o conheci-
mento o que permite melhorar o funcionamento das organizações 
e criar novos produtos e serviços inovadores face à concorrência 
global.

  Se há produtos de sucesso, qual é o segredo? Cada um de nós é 
único, tem características e atributos próprios. Vive com a imagem 
que tem de si, a imagem que projecta nos outros e consegue chegar 
às pessoas que estão à sua volta com maior ou menor intensidade.
Em Marketing Pessoal – És um Produto de Sucesso?, editado 
pela Texto Editores, A. Medeiros, G. Bandeira, J. Santos,
L. Bicho, N. Nunes e N. Soares pretendem provocar e obrigar 
cada leitor a construir o seu próprio caminho e a definir os passos 
a dar para se transformar num produto de sucesso.

  Era uma vez... um economista que decidiu pôr à prova as suas 
capacidades de negociação, charme e olho no negócio perante as 
mais antigas culturas do comércio do mundo. Vendeu a sua casa 
para financiar a viagem, mas se o seu palpite estiver correcto e 
conseguir trocar camelos sudaneses por café zambiano, o café por 
vinho sul-africano e depois pegar nos lucros e ir à China comprar 
jade, ele acredita que regressará com muito dinheiro, alguns ami-
gos novos e muito para contar.
Volta ao Mundo em 80 Negócios, de Conor Woodman, editado 
pelas Publicações Europa-América, é uma aventura e uma via-
gem pela história humana que não vai querer perder.

  Imagine um problema qualquer que vai ter de enfrentar nos 
próximos dias, como, por exemplo, fazer uma apresentação públi-
ca ou enfrentar uma entrevista para um novo emprego. Se pensar 
insistentemente na questão, o que sente? Um nó no estômago? 
Palpitações?
Em Tenha Agora a Vida que Quer, editado pela Lua de Papel, 
Richard Bandler, o pai da programação neurolinguística, explica-
-nos como a capacidade que a mente tem de nos condicionar pode 
ser utilizada em nosso benefício, levando-nos a atingir os nossos 
objectivos. 

  Quer aprender uma nova forma de pensar sobre o dinheiro, ti-
rando partido dos últimos avanços da economia, das finanças com-
portamentais e das finanças pessoais?
Moshe A. Milevsky, em As 9 Decisões Financeiras da Sua Vida, 
editado pela Centro Atlântico, apresenta, de forma simples, 
conceitos complexos do mundo da alta finança em ideias de fácil 
compreensão, ajudando-nos a determinar o valor dos nossos re-
cursos, a orçamentar as despesas escondidas do nosso futuro e a 
prepararmo-nos para acontecimentos inesperados.

Outros livros recebidos que podem ser consultados na nossa bi-
blioteca:

• Actual Editora – Enriquecer, de Mark Tier; Desempenho 
Elevado com Elevada Integridade, de Ben W. Heineman Jr.; 
Sobreviver nas Empresas, de Robert Sutton;

• Edições Sílabo – Liderança de Equipas na Resolução de 
Problemas Complexos, de Fernando Cardoso de Sousa e Lleana 
P. Monteiro;

• Texto Editores – SNC e as PME – Casos Práticos, de Domingos 
Cascais e José Pedro Farinha;

• Centro Atlântico – A Nau Catrineta – Lições de Liderança, de 
Libório Manuel Silva;

Os nossos agradecimentos aos editores. 
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Entre as lições a retirar, avulta a necessidade de 
uma profunda reforma da regulação financeira 
que, antes de mais, elimine os “alçapões” que, no 

passado, permitiram que amplas áreas do sistema finan-
ceiro ficassem à margem da regulação e da supervisão. 
Estão neste caso instituições – como os hedge funds e 
algumas áreas da banca de investimento, – e mercados, 
como é o caso dos chamados mercados “de balcão” de 
dívida e derivados. Porque a verdade é que, tendo a cri-
se uma origem essencialmente bancária e localizada (o 
fenómeno designado por subprime nos Estados Unidos), 
foi sobretudo através daqueles segmentos não regula-
dos dos mercados que ela se disseminou e amplificou.

Por isso, haverá que dar aos supervisores os meios 
adequados para que eles possam intervir atempadamen-

te em todas os segmentos dos mercados financeiros.
No passado, em nome do favorecimento da inovação 

financeira, os reguladores e supervisores foram sendo 
limitados a áreas relativamente restritas (mercados de 
acções e mercados regulamentados de dívida), com um 
peso cada vez menor no mercado financeiro global.

Como resultado, muitos produtos financeiros foram 
desenvolvidos, com complexidade crescente, sem qual-
quer controlo regulatório. Com a colaboração de agên-
cias de rating – também elas não reguladas –, a compla-
cência de muitos investidores profissionais e a oferta 
generosa e quase ilimitada de liquidez por parte das au-
toridades monetárias, esses produtos foram distribuídos 
amplamente, disseminando riscos elevados que vieram a 
materializar-se. Assim, a tarefa primordial é trazer para o 

A Regulação dos Mercados
Passado, Presente e Futuro

Em Abril de 2010, completou-se o terceiro 
aniversário dos primeiros sinais de uma crise 
financeira cujas proporções poucos antecipariam 
no aparentemente já longínquo mês de Abril de 
2007. Muitos diagnósticos foram feitos sobre 
a génese e a disseminação dessa crise, muitas 
foram também as suas consequências. Os seus 
custos não são ainda totalmente calculáveis, até 
porque ainda não se conhece completamente 
toda a extensão desta crise financeira. No 
entanto, do que se conhece – em termos de 
perdas financeiras, deterioração das finanças 
públicas, perturbações dos mercados financeiros 
e degradação da situação económica geral –, 
uma conclusão parece consensual: tudo deve 
ser feito para evitar que algo semelhante volte a 
acontecer. O que significa que as devidas lições 
sejam retiradas pelos vários intervenientes e em 
diversas áreas.

Carlos Tavares
Presidente da Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários
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“... trazer para o perímetro da regulação 
todas as instituições que operam 
nos mercados financeiros e dotar de 
transparência todas as transacções...”

Citando...

perímetro da regulação todas as ins-
tituições que operam nos mercados 
financeiros e dotar de transparência 
todas as transacções, trazendo-as, 
na medida do possível, para o foro 
dos mercados organizados.

A reforma da regulação deverá 
passar também pela arquitectura 
institucional. Neste domínio, as pro-
postas do relatório De Larosière vão 
no sentido correcto. A criação do 
Conselho Europeu de Risco Sistémi-
co – visando a supervisão macro e a 
identificação precoce de riscos – e 
do Sistema Europeu de Superviso-
res Financeiros – dedicado à regula-
ção e supervisão dos diversos mer-
cados e instituições – são propostas 
que recolhem os ensinamentos do 
passado e permitem criar, de facto, 
um novo modelo de regulação e su-
pervisão. Em particular, o Sistema 
Europeu de Supervisores Financei-
ros – composto pelos supervisores 
nacionais e por três novas autorida-
des europeias, que substituirão os
actuais comités de nível três – tra-
duz um modelo de regulação central 
e supervisão local que parece bas-
tante adequado às actuais circuns-
tâncias da União Europeia. As novas 
autoridades deverão ter um papel 
crucial na construção de um sistema 
de regras comuns – indispensável a 
um mercado europeu verdadeira-
mente integrado – e numa aplicação 
consistente e uniforme dessas mes-
mas regras.

A questão está agora em saber se 
o conceito geral das reformas – que 
é indiscutivelmente correcto – terá 
adequada concretização prática.

Ou seja, saber se a regulamen-

tação das áreas até agora não re-
guladas será firme e efectiva, se as 
novas autoridades europeias dis-
porão de poderes suficientes, se os 
supervisores em geral terão acesso 
e poderes efectivos relativamente a 
todas as instituições e actividades 
nos mercados financeiros.

Hoje, isto não pode, infelizmen-
te, dar-se por adquirido. Por um 
lado, o ritmo da reforma tem sido 
pouco intenso. Três anos passados 
sobre os primeiros sinais da crise, 
vivemos ainda essencialmente no 
mesmo ambiente regulatório de 
então. E têm sido notórias algu-
mas hesitações quanto ao sentido 
e extensão de certas reformas indis-
pensáveis. Por outro lado, algumas 
propostas relativas ao novo modelo 
institucional de regulação criam al-
guma incerteza quanto à amplitude 
e efectividade dos poderes das no-
vas autoridades europeias.

Finalmente, haverá que não es-
quecer o papel de uma área essen-
cial da regulação dos mercados: a 
política monetária. A ela cabe um 
papel central na estabilidade finan-
ceira, sendo certo que a actual crise 
também desafiou alguns conceitos 
tradicionais neste domínio, incluin-
do os relativos aos seus objectivos 
e instrumentos.

Neste contexto, os próximos tem-
pos serão decisivos para a concre-
tização das reformas necessárias e 
cada vez mais urgentes – na certeza 
de que qualquer hesitação ou retro-
cesso serão inevitavelmente tradu-
zidos em novos riscos e potenciais 
novas crises, com custos cada vez 
mais elevados. 

  Porque eu sou do tamanho 
do que vejo e não do 
tamanho da minha altura... 

Fernando Pessoa

  Nada é mais importante do 
que criar um ambiente em 
que as pessoas sentem que 
têm valor.

Jack Stack

  Lance sempre o seu anzol; 
no rio onde menos espera 
haverá peixe.

Ovídio

  Há três coisas que 
nunca voltam atrás: 
a flecha lançada, a 
palavra pronunciada e a 
oportunidade perdida.

Provérbio chinês

  Nunca devemos mudar de 
cavalo no meio do rio.

Abraham Lincoln

  Olhe para o futuro porque 
é onde irá passar o resto da 
sua vida.

George Burns

  Nada é mais difícil, e por 
isso mais precioso, do que 
ser capaz de decidir.

Napoleão Bonaparte

  A floresta ficaria mais 
silenciosa se só o melhor 
pássaro cantasse.

Henry Dyke
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Cristina Casalinho*

O Sistema Financeiro e a 
Economia Portuguesa nos 
Últimos 30 Anos

Análise Económica

Na sequência do período revolucionário iniciado 
em 1974, o sistema financeiro português foi glo-
balmente nacionalizado. Os bancos privados pas-

saram para a esfera pública em 1975 e apenas na década 
seguinte se procedeu à liberalização do sector. O processo 
de nacionalização dos bancos privados deu origem a vá-
rias fusões, que tiveram como consequência aumentar a 
concentração no sector. Mais, durante esse período, que 
se prolongou até ao início da década de 90, a política do 

crédito e as taxas de juro 
eram definidas por decre-
to, vigorando o controlo 
monetário directo. Ou 
seja, o Banco de Portu-
gal decidia a expansão 
do crédito à economia 
de acordo com as pro-

jecções de crescimen-
to económico elaboradas, 

impondo limites à conces-
são de empréstimos. Outros 

importantes instrumentos 
de política monetária 

eram o coeficiente 
de reservas obri-
gatórias e a taxa 
de redesconto 
(taxa a que os 
bancos se po-
diam financiar 
junto do banco 
central). Adi-

cionalmente, as taxas activas e passivas eram determinadas 
por aviso do banco central, sendo progressivamente libera-
lizadas ao longo dos anos 80.

O sistema financeiro português, como o conhecemos 
na actualidade, emerge em 1985, com a criação de dois 
bancos privados: o Banco Comercial Português (BCP) e 
a transformação da Sociedade Portuguesa de Investimen-
to em Banco Português de Investimento (BPI). A entrada 
de Portugal na Comunidade Europeia, em 1986, acelerou 
o processo de liberalização e modernização do sector, 
inaugurando um período caracterizado pelo surgimento 
de bancos privados e privatização de bancos públicos. A 
privatização destes rendeu parcas receitas ao erário pú-
blico, tendo o seu encaixe sido maioritariamente alocado 
ao reforço de capitais dos respectivos bancos e dos seus 
fundos de pensões. De facto, a solvabilidade do sistema 
bancário português reforçou-se muito consideravelmente, 
tendo o capital quase duplicado entre 1986 e 2009 (Gráfi-
co 1). Em paralelo, assistiu-se a um fenómeno intenso de 
concentração. Marcas tradicionais como o Banco Nacional 
Ultramarino, o Banco Fonsecas & Burnay, o Banco Borges 
& Irmão, ou o Banco Pinto & Sotto Mayor foram extintas 
por integração noutras instituições mais vastas. Presente-
mente, o sistema bancário português é muito concentra-
do, detendo as seis principais entidades 78% do mercado, 
embora a concorrência entre si seja intensa. Entre estas 
instituições, o banco público, a Caixa Geral de Depósitos, 
ainda detém um lugar de destaque.

A modernização do sistema bancário foi ajudada pelo 
ressurgimento da bolsa em Portugal e pela privatização 
de vastas parcelas do sector empresarial do Estado, di-
namizando o que se designou como capitalismo popular. 
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O aparecimento de sociedades gestoras de fundos de in-
vestimento abriu o leque de escolhas para aplicação de 
poupanças anteriormente vedado e desconhecido do 
aforrador português (Gráfico 2). A adesão à Comunidade 
Europeia e, sobretudo, o período preparatório da inte-
gração no euro levantaram controlos de capitais, baniram 
o controlo directo de capitais e intensificaram a concor-
rência: não só entre bancos nacionais, mas também pela 
entrada de concorrentes estrangeiros, onde avultam es-
panhóis e ingleses.

Em 1991, o Banco de Portugal introduziu o controlo 
monetário indirecto. Abandonaram-se os antigos limites 
ao crédito, foi absorvido o excesso de liquidez existente, 
decorrente da queda do coeficiente de reservas obrigató-
rias, através da emissão de títulos do banco central e de dí-
vida pública com maturidade dilatada no tempo, e a políti-
ca monetária passou a ser conduzida através de operações 
de mercado aberto, anunciando a autoridade monetária as 
taxas de intervenção para cedência e absorção de fundos, 
à semelhança da prática na maioria das economias desen-

Gráfico 1 – Composição do Balanço Agregado do Sistema Bancário Português
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Gráfico 2 – Concorrência entre Depósitos e Produtos Fora de Balanço
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“... no decurso da crise financeira internacional e, mais 
recentemente, da crise da dívida soberana envolvendo 
os países periféricos do área do euro, o paradigma do 
financiamento dos bancos nacionais sofreu uma revolução.”
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volvidas. Paralelamente, as taxas de juro passaram a ser 
taxas de mercado, determinadas pelas operações realiza-
das entre os bancos no mercado monetário interbancário. 
(Gráfico 3).

Em 1999, a criação do euro e a participação de Portu-
gal criaram uma nova envolvente para o sistema bancá-
rio nacional. Os controlos de capitais foram levantados: a 
economia portuguesa passou a ter acesso a um universo 
de poupança alargado ao espaço da União Económica e 
Monetária (UEM). O risco de crises de balanças de pa-
gamentos diminuiu e o prémio de risco exigido pelos in-
vestidores internacionais à dívida portuguesa reduziu-se 
vertiginosamente. A restrição externa à economia passou 
a ser limitada pela capacidade agregada de endividamento 
dos agentes económicos nacionais (Tesouro, bancos, em-
presas, particulares). O acesso ao crédito foi facilitado e 
embarateceu, enquanto os aforradores também podiam 
com facilidade aplicar as suas poupanças em instrumentos 
não residentes. Os bancos portugueses captavam a pou-
pança estrangeira para alimentarem o intenso crescimento 
do crédito, enquanto as poupanças residentes eram dispu-
tadas por investimento nacional e estrangeiro. Esta nova 
realidade teve impacto nos balanços dos bancos nacionais, 

sobretudo porque, entretanto, o fácil acesso ao crédito, a 
competição entre depósitos e alternativas de investimen-
to, mais interessantes em termos de rendibilidade, as res-
trições ao mercado de arrendamento e o fortalecimento 
do Estado social reduziram as tradicionais elevadas taxas 
de poupança portuguesas. Assim, os bancos portugue-
ses, que se financiavam quase exclusivamente através de 
depósitos, passaram a necessitar recorrer aos mercados 
grossistas de dívida e ao mercado interbancário do euro 
para suportar a forte expansão das carteiras de crédito. 
Deste modo, o rácio de transformação de depósitos em 
crédito passou de um dos menores da Europa para um 
dos mais elevados. Este fenómeno teve associado um for-
te agravamento do endividamento do sector privado, com 
destaque para as famílias, e uma correspondente redução 
abrupta da taxa de poupança (Gráficos 4 e 5). O contra-
ponto desta realidade é encontrado no peso elevado do 
sector da construção no início dos anos 2000 (7,6% do 
total), no contributo para o produto interno bruto (PIB) 
do consumo privado de 68% e no alargamento do défice 
externo português.

Nos anos de 1982 e 1983, em que a inflação ultrapassou 
30%, as taxas de juro de curto prazo rondavam esse pata-
mar, apresentando valores reais negativos. O sucesso das 
políticas de estabilização depois de 1985 assegurou uma 
queda paulatina das taxas de juro de curto prazo, primeiro 
para níveis na vizinhança de 15% e depois, ao longo do 
processo de adesão ao euro, para valores inferiores a 5%. 
Esta acentuada quebra do custo de financiamento escan-
carou as portas do crédito às famílias portuguesas. No iní-
cio dos anos 80, o sector das empresas públicas e privadas 
não financeiras correspondia a cerca de 75% do crédito 
total a residentes, enquanto o crédito a particulares repre-
sentava apenas 20% do total. Em 2009, esta composição 
tinha-se alterado radicalmente: o crédito a particulares pe-
sava 51% no total e o crédito a empresas não financeiras 
41%. Este enviesamento é ainda mais significativo para o 

Fonte: Banco de Portugal.

Gráfico 4 – Taxa de Poupança
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Gráfico 5 – Endividamento das Famílias
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Gráfico 3 – Taxas de Juro de Curto Prazo
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Fonte: Banco de Portugal.

Gráfico 6 – PIB Nominal vs Crédito Total
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sector da construção, na medida em que construção e ac-
tividades imobiliárias correspondem a 55% dos emprés-
timos a empresas (20% em 1985). Contudo, em termos 
de contributo para o PIB, o sector da construção situa-se 
ao mesmo nível de 1985 (5,6%), depois de ter atingido o 
máximo em 2000.

O crédito à economia apresenta uma relação estrei-
ta com a evolução da actividade económica, sendo um 
importante promotor de crescimento: quer permitindo 
acréscimos de consumo para além da expansão do ren-
dimento presente, possibilitando a antecipação de consu-
mos futuros; quer financiando projectos de investimento 
destinados a ampliar a capacidade produtiva da economia. 
Nos últimos anos, sobretudo após a criação do euro, o 
sistema financeiro português tem facilitado às famílias e 
empresas portuguesas o acesso a poupanças externas, 

Gráfico 7 – Os Bancos e o Desequilíbrio Externo
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Fonte: Banco de Portugal, INE.

Gráfico 8 – Prémio de Risco da Dívida Pública

– 100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010

Portugal Espanha Irlanda Grécia

Fonte: Bloomberg, BoA Merrill Lynch.

Pontos-base sobre swap a 10 anos

favorecendo padrões de despesa acima do potencial de 
aceleração do rendimento (libertando-os de restrições or-
çamentais imediatas) – Gráficos 6 e 7.

Presentemente, no decurso da crise financeira interna-
cional e, mais recentemente, da crise da dívida soberana 
envolvendo os países periféricos do área do euro, o para-
digma do financiamento dos bancos nacionais sofreu uma 
revolução. O custo de acesso às poupanças do exterior foi 
substancialmente onerado, invertendo-se o ciclo secular 
de abaixamento de prémios de risco de crédito iniciado 
em meados dos anos 90 devido à formação de percepção 
externa de endividamento excessivo português (Gráfico 8). 
Efectivamente, o endividamento do sector privado elevou--
-se a patamares altos, a partir dos quais o seu acréscimo 
pode revelar-se adverso, na medida em que o serviço da 
dívida pode abandonar o comportamento benigno actual. 
As consequências desta alteração estrutural já podem ser 
vislumbradas no comportamento do rácio de transforma-
ção de depósitos em crédito, o qual tem vindo a retroceder 
ligeiramente nos últimos dois anos. Assim, se, no passado 
recente, o papel do sistema bancário português foi crucial 
para marcar uma tendência na economia portuguesa, in-
fluenciando determinantemente a sua composição e de-
sempenho, esta preponderância tenderá a manter-se. Po-
rém, ao invés do passado, em que ajudou a cimentar uma 
matriz de antecipação de consumos e queda da poupança, 
no momento presente poderá actuar como sinalizador ou 
agente de mudança, promovendo aumento da poupança e 
redução do desequilíbrio interno e externo. 

*Economista-Chefe, Banco BPI.
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Parabéns! 30 anos de uma organização são um sintoma de 
desenvolvimento sustentável, confiança e comprometimento. Três 
palavras incontornáveis que nos próximos tempos na Europa e em 
Portugal estamos “condenados” a ouvir e, sobretudo, a praticar. 
Desenvolvimento sustentável, confiança e comprometimento são 
processos dinâmicos e, por isso mesmo, nunca definitivamente 
acabados nem adquiridos neste mundo global e complexo.
Quando me foi endereçado o convite para a Secção Gestão 
da Actividade Comercial participar neste número especial da 
inforBANCA, comemorativo dos 30 anos do IFB, o meu desejo era 
solicitar a colaboração de todos aqueles que, ao longo dos anos, 
têm contribuído para que a Secção exista, mas, dado que tal não é 
viável, agradeço a todos como se a tivessem dado. Muito obrigada.
Face às circunstâncias, decidi, então, optar por realizar uma 
reflexão cujo objectivo é gerar outras, sobre o “lema” das palavras 
incontornáveis: desenvolvimento sustentável, confiança e trabalho 
em equipa.

Desenvolvimento 
Sustentável, 
Confi ança e 
Trabalho em Equipa

Se adoptarmos como referência a estratégia que a Comissão Europeia de-
finiu para a Europa até 2020:

“Crescimento inteligente: economia baseada no conhecimento e na ino-
vação (...) transformar as invenções em produtos (....) Crescimento susten-
tável, tornar o aparelho produtivo mais eficiente em termos de recursos (...) 
crescimento inclusivo, emprego, qualificação e luta contra a pobreza.....”

Teresa Pereira 
Esteves*
Coordenadora da Secção 
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inferimos que o desenvolvimento sustentável pressupõe 
transformar o conhecimento em produtos e serviços que 
o mercado procura e a sociedade necessita, fazer o que 
já fazemos ou o que necessita de ser feito com menos 
desperdício, sobretudo menos recursos não renováveis, e 
criar condições de vida que permitam o desenvolvimento, 
o bem-estar e respeitem a dignidade das pessoas.

Transformar a inovação em produtos e serviços exige a 
capacidade de observação e de auscultação dos stakeholders 
relevantes e a criação de parcerias que permitam identificar 
oportunidades e construir respostas e soluções para situa-
ções pretendidas. As parcerias permitem também adquirir 
massa crítica que facilita a visibilidade e o acesso a recursos.

A inovação pressupõe trabalho em equipa porque sem 
debate, sem partilha de pontos de vista entre vários agen-
tes (departamentos, equipas, etc.) não é possível apreen-
der a multiplicidade das perspectivas, que marcam os pro-
blemas complexos na actualidade e, consequentemente,  
não é possível construir soluções de qualidade.

As parcerias e o trabalho em equipa nascem da 
vontade de cooperar entre entidades, equipas e pes-
soas e a cooperação “alimenta-se” da confiança. 

A confiança tem sido analisada em várias áreas científi-
cas (Economia, Gestão, Sociologia, Psicologia, Teoria dos 
Jogos, etc.), devido ao papel relevante que tem no desen-
volvimento das relações interpessoais, nomeadamente 
nas transacções comerciais. De acordo com o ponto de 
vista científico e o nível de análise adoptado (nível macro 
ou micro), os estudos têm revelado diferentes dimensões 
deste constructo complexo. Todavia, parece ser consen-
sual que uma reputação de competência (capacidade num 
domínio específico) e de integridade (adesão a princípios 
considerados aceitáveis) contribui para que uma entidade 
(organização, equipa, pessoa) seja percepcionada como 
digna de confiança.

As reputações e os climas organizacionais de confian-
ça resultam de percepções partilhadas que se constroem 
com base em processos de comunicação e de actuação 
externa e interna marcados pela coerência e consistência.

O trabalho em equipa, para ser génese da inovação e da 
aprendizagem organizacional, exige formas de comunica-
ção espontâneas e voluntárias entre pares “despidas” do 
peso das posições hierárquicas; para ser eficaz, pressupõe: 
crer (ter uma missão, uma direcção), querer (compro-
misso no desempenho de papéis e envolvimento na con-

cretização de objectivos), agir (metodologias de trabalho 
e normas de relacionamento), poder (acesso a recursos).

Estas condições são facilitadas quando a liderança é 
exercida de forma comprometida.

LIDERANÇA
HERÓICA

Dirigentes são pessoas 
importantes distantes dos que 
produzem.

A estratégia da empresa 
é formulada intencional e 
racionalmente só pelos dirigentes 
do topo.

Crença de que a implementação 
da estratégia é dificultada pela 
resistência à mudança dos 
trabalhadores.

As recompensas vão 
essencialmente para os 
dirigentes. 

LIDERANÇA
COMPROMETIDA

Dirigentes são importantes 
na medida em que tornam os 
outros importantes.

Organização é uma rede de 
interacções. Líderes efectivos 
trabalham com os outros não 
estão “acima” dos outros.

Gerir é fazer “emergir” 
a energia que existe nas 
pessoas. Gerir é inspirar e criar 
comprometimento.

Recompensas são partilhadas.

Adaptado de Mintzberg, 2002, 12

Desenvolvimento sustentável, confiança, trabalho em 
equipa, palavras incontornáveis! 

*Docente do ISGB.
Referências :
European Commission (2010), Europe 2010: A strategy for smart, sustai-
nable and inclusive growth.
Hughes, Ginnett e Curphy (2002), Leadership: enhancing the lessons of 
experience. McGraw –Hill Higher Education.
Mintzberg, Simons e Basu (2002), Beyond selfishiness. Working draft
http//www.cbsr.bc.ca/files/ReportsandPapers/mintzberg- beyond selfishiness

“The High Performance Team Model”
(adaptado de: Curphy, 1999, 2000)

“Construir uma equipa é semelhante a construir uma casa.”

Competências Recursos

Práticas Normas

Clarificação Compromisso

Pessoas

Dinâmica
de equipa

Missão

Equipa

Actividades

Capacitação
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Experiências

Nos 30 Anos do Instituto de Formação Bancária

E ntrei nos quadros do Intituto de 
Formação Bancária (IFB), com 
funções de coordenação da área 

de Informática, em Setembro de 1986.
Em Novembro de 2009, por motivo 

de aposentação, terminou a minha co-
laboração de 23 anos verdadeiramente 
estimulantes no IFB.

Durante aquele período, a minha 
actividade esteve ligada de forma pre-
ponderante à criação, desenvolvimento 
e consolidação do Instituto Superior de 
Gestão Bancária (ISGB) onde, duran-
te quase duas décadas, desempenhei 
o cargo de Directora de Cursos. No 
entanto, uma importante parte das ac-
tividades do IFB e do ISGB assentava e 
assenta numa estrutura de áreas parti-
lhadas, pelo que tive o privilégio de cola-
borar sempre nas duas instituições.

Nas funções que tive a honra e o gos-
to de desempenhar ao serviço da Asso-
ciação Portuguesa de Bancos (APB), no 
IFB e no ISGB, participei numa miríade 

de projectos que, por via do meu forte 
envolvimento nos mesmos, me permi-
tiram um profundo conhecimento da 
instituição.

Nos 30 Anos do IFB, referirei algu-
mas das suas características que consi-
dero relevantes para o desenho do seu 
“retrato” por ocasião da efeméride.

Tendo como objecto da sua activida-
de, a formação e preparação dos cola-
boradores do sector financeiro, o IFB 
pautou-se por uma visão estratégica 
na sua oferta formativa, baseada em 
perfis profissionais adequados ao futuro 
desenvolvimento do sector.

Neste sentido, actuou sempre numa 
perspectiva de antecipação das exi-
gências do mercado, nomeadamente 
estabelecendo adequadas parcerias 
internacionais ou nacionais que lhe 
permitiram uma actuação permanente-
mente inovadora no tocante quer aos 
conteúdos, quer às metodologias e mo-
delos de formação.

Destaca-se, neste aspecto e entre 
outros, o papel do IFB no desenvolvi-
mento e utilização do ensino a distância, 
concebendo modelos e processos de 
formação versáteis e de elevado poten-
cial que lhe granjearam enorme e justifi-
cado prestígio. 

As parcerias internacionais e a forma 
de desenvolvimento do IFB conduziram 
a um profícuo intercâmbio de expe-
riências que hoje se concretizam numa 
sólida rede de partners envolvidos em 
múltiplos projectos comuns.

A ousadia no lançamento de pro-
jectos inovadores assentou sempre no 
pressuposto de equipas multidiscipli-
nares de sólidas competências, oriun-
das quer do sector financeiro quer do 
académico, enquadradas por know-how 
consolidado dos colaboradores perma-
nentes do IFB.

O conhecimento institucional 
identificou-se sempre com o saber e o 

Fernanda Marques
Pereira*

desenvolvimento dos colaborado-
res, com um forte estímulo e apoio do 
IFB à sua permanente qualificação téc-
nica, pedagógica e académica.

A adequação dos projectos às exigên-
cias do sector financeiro e a oportuni-
dade das iniciativas do IFB articularam-
-se com a permanente e aberta ligação à 
APB, bem como aos bancos associados.

Foi neste quadro – face à exigên-
cia, no final da década de 80, de elevar 
substancialmente os níveis de qualifica-
ção académica dos bancários – que a 
Associação Portuguesa de Bancos e o 
Instituto de Formação Bancária criaram 
o Instituto Superior de Gestão Bancá-
ria, autorizado pelo Ministério da Edu-
cação em Outubro de 1991.

O ISGB ministra cursos com con-
teúdos de âmbito económico e finan-
ceiro, para preparação de perfis téc-
nicos dirigidos ao middle management, 
conferentes de graus académicos ao 
nível da licenciatura e oferecendo tam-
bém um vasto leque de cursos especia-
lizados de pós-graduação.

O ISGB foi e é um dos projectos 
mais oportunos, consistentes e dura-
douros do IFB.

Próximo de completar 20 anos de 
existência, o ISGB dotou o mercado 
com alguns milhares de diplomados 
que contribuem de forma decisiva para 
a imagem e boa performance do sector 
financeiro.

Os aspectos que destaquei sobre o IFB 
constituem, na minha óptica, os traços 
mais marcantes da sua “personalidade” e 
razões para o seu grande sucesso.

Contudo, a identidade do IFB não é 
mais do que os contributos articulados 
de quantos lhe deram vida ao longo de 30 
anos. É uma parte de todos nós. 

Afinal, o IFB é também o nosso re-
trato! 

*Antigo Quadro do Instituto.

FM
P
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O s bancários que hoje fazem a sua 
formação à distância através da 
webBANCA não têm, por certo, 

ideia de como se iniciou este tipo de en-
sino no IFB.

Foi em 1986 que o Instituto, dando 
continuidade ao trabalho anteriormente 
desenvolvido, avançou com um conjunto 
de iniciativas dirigidas à criação de uma es-
trutura de formação integrada e sequen-
cial, uma verdadeira “escola bancária”, 
que abrangia a formação de base, a for-
mação intermédia e a formação superior.

O mundo estava em franco desen-
volvimento, adivinhando-se a chegada 
de grandes alterações que haveriam de 
conduzir à globalização. E, quando essas 
alterações chegassem à área financeira, 
era necessário que os bancos estivessem 
suficientemente preparados para enfren-
tarem os novos desafios.

Então, quantas salas e professores 
seriam necessários para dar a formação 
adequada a 60 mil bancários, dispersos 
por todo o território – do Minho à Ilha 
das Flores – e com uma escolaridade que, 
na altura, atingia níveis muito baixos?

A resposta era, sem dúvida, o ensino a 
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José Carlos Rodrigues*

Lisboa É que Sabe
distância: não trazer o aluno à escola, mas 
levar a escola ao aluno.

O Instituto já tinha, desde 1984, algu-
ma experiência nesse tipo de ensino, que 
tinha vindo a utilizar para alguns módulos 
de técnicas bancárias, mas era necessário 
aprofundar os aspectos pedagógicos, em 
moldes científicos, para que se pudesse 
cumprir eficazmente tão ambicioso pro-
jecto.

Felizmente que dispúnhamos de equi-
pas esforçadas e conhecedoras, lideradas 
pelo Director-Geral da altura, Dr. Antó-
nio Pereira Torres, que, em 1988, inicia-
ram o estudo do modelo pedagógico que 
haveria de presidir à elaboração de todos 
os materiais integrantes dos vários cursos 
de base, intermédios e superiores, na me-
todologia de ensino a distância.

Para supervisionar o nosso trabalho, 
foi contratado um notável pedagogo es-
trangeiro, que, de tempos a tempos, vi-
nha fazer-nos perguntas incómodas que 
nos obrigavam a repensarmos os cami-
nhos que estávamos a imaginar e, às ve-
zes, a emendá-los.

O modelo, que levou um ano a ser de-
senvolvido, ocupou, no final, uma brochu-
ra com 110 páginas, contemplando cinco 
vertentes: materiais de estudo, esquemas 
de apoio, avaliação de conhecimentos, 
avaliação do curso e normas gráficas.

Os materiais (manuais, textos com-
plementares, cassetes de áudio e de ví-
deo) deveriam ser criados segundo uma 
pedagogia por objectivos que guiasse o 
aluno através de percursos previamente 
definidos. Por outro lado, o material teria 
de ser adequado ao nível do aluno a que 
se destinava e devia obedecer a requisitos 
de sistematização, clareza e personali-
zação, devendo promover a redução do 
sentimento de distância. O aluno deve 
sentir que “o professor está no livro”. 

Os esquemas de apoio pedagógico 
destinavam-se a fomentar a motivação 
do aluno e compreendiam: as sessões 
de apresentação do curso, as sessões de 
apoio técnico, as consultas directas aos 
tutores e os trabalhos intercalares de trei-

no, com feedback dado pelo professor.
Quanto à avaliação de conhecimentos, 

ela era contínua, sendo seus suportes os 
testes intermédios e os trabalhos interca-
lares, realizados durante o período lecti-
vo, e o teste final.

Mas, antes de terminado, o modelo, 
que foi inicialmente criado para o Cur-
so Regular de três anos lectivos, teve de 
passar por uma prova exigente. Foi testa-
do em trabalho real, num curso de curta 
duração sobre mercados financeiros e 
provou que satisfazia os objectivos pre-
tendidos.

Assim, o Curso Regular foi lançado em 
1989 e repetia-se todos os anos, sempre 
com o mesmo modelo, o qual nunca ne-
cessitou de alterações. 

Veio a sofrer apenas ligeiras adaptações 
para, em 1991, ser adoptado como mode-
lo do Curso Superior de Gestão Bancária, 
respondendo bem ao rigor e qualidade 
exigidos pela formação superior.

Mais tarde, em 1997, o IFB dá o passo 
em frente, entrando decididamente no
e-learning, primeiro com a Escola Bancá-
ria Virtual e a seguir com a sua plataforma 
webBANCA. Mas aqui, com a ajuda do 
“velho” modelo, que continuou a mostrar 
a sua boa qualidade, foi fácil avançar com 
os conteúdos.

Aliás, foi a excelência desse modelo 
que nos proporcionou grandes êxitos não 
só entre nós, mas também nos projectos 
internacionais, quer nas nossas interven-
ções nos PALOP, quer nos países do Cen-
tro e Leste europeu em projectos apoia-
dos pela União Europeia.

E é aqui, nas Comunidades, em Bru-
xelas, na altura em que fomos convidados 
para o projecto da Estónia, que um dia, 
a uma pergunta sobre ensino a distância, 
alguém responde:

— Se querem saber algo sobre distance 
learning, perguntem a Lisboa. Lisboa é que 
sabe!

Longe iam os tempos em que, naque-
las paragens, o português era conhecido 
pelo residente do bidonville. 

*Antigo Quadro do Instituto.
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António Ramalho*

Da Ameaça à Oportunidade

T enho citado muitas vezes 
o exemplo do Instituto de 
Formação Bancária (IFB) 

para ilustrar com tons de realismo 
indesmentível um caso em que das 
ameaças sempre surgiram oportuni-
dades. E é um bom exemplo ilustrado 
por várias e diferentes razões.

Antes de mais, é bom recordar que 
o IFB surge de um consenso sindical, 
cláusula de acordo colectivo consen-
sualizado, sob a forma de associação 
de governação difusa e objectivos 
massificantes. Contudo, nascido des-
sa associação de formação, logo o IFB 
se tornou responsabilidade dos ban-
cos, optou por um modelo de gestão 
profissionalizada e se transformou 
numa arma de actualização das com-
petências bancárias e não numa con-
trapartida de exigências sindicais. To-
dos ganharam. O IFB tornou-se uma 
referência na formação de base, con-
seguindo garantir níveis mínimos de 
exigência para um número máximo 
de bancários, mas também pôde in-
vestir em formação intermédia, crian-
do novas competências e satisfazen-
do modernas necessidades. Quem 
não se lembra dos cursos de mercado 
financeiro, ou da formação em infor-
mática, nos idos anos 80?

No entanto, era uma ameaça a ex-
cessiva homogeneização da formação 
do IFB, numa altura em que as institui-
ções financeiras voltavam a concorrer 
seriamente, primeiro com a chegada 
de novas instituições privadas, depois 
com a privatização das velhas institui-
ções públicas. A essa ameaça respon-
deu o IFB ajustando cursos a cada cul-
tura, modelando ciclos de formação 
adaptados e finalmente optando pelo 
ensino a distância, modelo de ensino 
que melhor se ajustava à partilha de 

formação geral com complementos 
específicos de cada cliente. Quem 
não se lembra dos primeiros manuais 
de ED, das exigências pedagógicas, da 
inovação que tal solução representou?

E era ainda ameaça a complexa teia 
de financiamento de tanta exigência 
formativa onde um instituto era pro-
priedade dos seus clientes. Contudo, 
o IFB desde sempre soube encontrar 
no exterior o justo pagamento dos 
seus serviços de valor acrescentado, 
primeiro pelo valor dos seus cursos 
intermédios, depois pelo desenvol-
vimento da sua vocação profissiona-
lizante e universitária (ISGB) e mais 
tarde pela sua capacidade de interna-
cionalização ora na Europa mais re-
cente, ora na África lusófona. 

Por tudo isto, o Instituto de For-
mação Bancária não faz apenas 30 
anos. Este percurso ilustra, sobretu-
do, que é possível combinar gestão 
profissional com concorrência entre 
os actores e ambição internacional de 
expansão. E é uma prova de que cada 
ameaça comporta em si várias opor-
tunidades. Pois que assim continue e 
assim sirva de inspiração a uma indús-
tria financeira em tempos tão contur-
bados, isto é, onde convivem tantas 
ameaças como oportunidades. 

*Administrador Executivo do
Millennium bcp.

Antigo Quadro do Instituto.
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P ediram-me que escrevesse 
umas linhas para um número 
comemorativo da inforBAN-

CA, relativo aos 30 anos do IFB. Foi um 
convite irrecusável por duas razões: 
veio de um companheiro de muitos 
anos com quem cultivo uma amiza-
de antiga, daquelas que não é regada 
muitas vezes, mas que dá flor sempre 
que é preciso, e porque o IFB repre-
senta uma parte significativa da minha 
vida profissional e pessoal. Estive lá 
entre 01-06-82 (cedido pela CGD) e
01-02-87 (requisitado pelo IEFP).

Escrevi, ao longo dos anos, muitas 
linhas sobre a banca e a formação e a 
gestão, quilómetros de informações, 
notas, estudos, relatórios, memoran-
dos, pareceres. Vistos daqui, agora, 
mostram-se paradoxais – muito im-
portantes e nada importantes. Quando 
reconstruo a minha “história de vida”, 
nenhum tem lá lugar marcado como o 
têm o Amândio, a Isabel, o Anes, o Car-
los, o Tomás, o Manel e tantos outros. 
O que fica, o que realmente fica, são as 
vivências, as experiências boas e me-

nos boas (não há experiências más), as 
expectativas e as desilusões, as alegrias 
e as tristezas e, acima de tudo, as pes-
soas. Ou a ideia com que ficamos das 
pessoas, o que, para o caso, tanto faz.

A minha experiência no IFB foi ri-
quíssima do ponto de vista profissional 
e pessoal. Riquíssima pelas circunstân-
cias – tratava-se de lançar um projec-
to a partir do nada e riquíssima pelas 
pessoas – era uma equipa fantástica. O 
IFB tinha sido formalmente criado em 
1980, então designado Associação de 
Formação Bancária, mas foi em 82 que, 
após um longo processo de selecção, 
se constituiu uma primeira equipa – a 
“primeira geração IFB”, com a respon-
sabilidade de montar um centro de for-
mação interbancário, da iniciativa dos 
bancos então existentes, sob a presi-
dência do BdP, de forma a dar resposta 
à necessidade urgente de melhor quali-
ficar os bancários portugueses. Estava-
-se num período de banca nacionaliza-
da, onde, para o melhor e para o pior, 
era possível definir estratégias concer-
tadas para o sector, assumindo a AFB – 
chamou-se assim até 1986 – o desígnio 
de “grande formadora da classe bancá-
ria”. O desafio era apaixonante e, sem 
falsas modéstias, porque os números o 
provam, foi levado a bom termo. Basta 
pensar que nesse primeiro ano tive-
mos 1 518 participações e cinco anos 
depois, no ano em que saí, chegámos 
às 7 640 (e em 1992 às 13 940, para 
se atingir o número inacreditável de 
33 375, em 1998, já não com aquela 
equipa, mas com os companheiros que 
deram continuidade e melhoraram o 
nosso trabalho).

Qual foi o segredo de um sucesso 
tão rápido? Seguramente entre outras 
coisas, a qualidade da equipa (em ter-
mos técnicos, mas fundamentalmente 
em termos relacionais, deixem-me di-
zer, humanos) e a qualidade da lideran-
ça. A comandar uma equipa de jovens 
um pouco loucos, cheios de vontade 

José Dias*

Qual Foi o Segredo de um Sucesso Tão Rápido?
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de fazer coisas novas, estavam dois 
homens muito especiais – Dr. Francis-
co Monteiro (Secretário-Geral) e Dr. 
Aguiar Ferreira (Secretário-Geral Ad-
junto). Não privei tanto com o primei-
ro, mas o suficiente para perceber que 
era uma personalidade superior. Quan-
to ao segundo, com quem trabalhei 
directamente muitas horas, o mínimo 
que posso dizer é que foi uma das pes-
soas que, profissionalmente e pessoal-
mente, mais me influenciaram. Tudo o 
que hoje lemos como best practices em 
gestão de pessoas, o Aguiar Ferreira 
implementou. E fê-lo tão naturalmente 
que muitos de nós, ainda sem grande 
experiência de contexto empresarial e 
logo, sem referentes para comparação, 
não demos por isso e não lhe demos, 
possivelmente, o devido valor. Tudo se 
fazia com um sólido espírito de equipa, 
discutindo abertamente as dificuldades 
e os caminhos possíveis, delegando a 
autoridade e responsabilidade pelos 
muito poucos níveis que existiam, dan-
do feedback, motivando, incentivando. 
Havia espaço para trabalho sério e duro 
(incluindo muitos fins-de-semana vo-
luntários) e havia espaço para passeios 
em grupo, para praticar desporto entre 
nós, para almoçarmos e até para lon-
gos jogos de xadrez (que saudades… 
Amândio). E havia tempo para discus-
sões acesas (que saudades… Tomás) e 
para ideias loucas (que saudades… Isa-
bel) e visitas culturais (que saudades… 
Hélder) e petiscos à moda da casa (que 
saudades… Gameiro) e músicas de ca-
vaquinho (que saudades… Anes). E o 
que era fantástico é que os projectos 
raramente se atrasavam. Nas datas 
necessárias, lá estavam os textos, os 
bonecos (que saudades… Laura), os 
acetatos (sim, não é engano, naquela 
altura eram acetatos), as salas prontas 
e os monitores de voz afinada – tão afi-
nada que alguns cantavam ópera.

Que pena o Christophe Dejours 
nunca ter visitado o IFB dos anos 80! 

*Antigo Quadro do Instituto.
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A propósito da comemoração dos 30 

anos de existência do IFB, este artigo, no 

âmbito da Secção de Inovação e Sistemas 

de Informação, pretende enquadrar-se na 

preocupação constante deste Instituto em 

elevar as competências técnico-profissionais 

da população bancária, no quadro da sua 

dinâmica de inovação nas metodologias 

pedagógicas e da indiscutível actualidade 

das temáticas e áreas técnico-científicas que 

aborda, como é o caso, em particular, da 

orientação das pós-graduações do ISGB.

Fernando 
Alberto 
Freitas 
Ferreira*
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Introdução
Actualmente, os avanços tecnológicos fazem com que 

a quantidade de informação disponível a um indivíduo que 
possua um computador cresça exponencialmente, levando 
à constatação de que a quantidade de produção de conhe-
cimentos é, muitas vezes, maior do que aquilo que esse 
mesmo indivíduo é capaz de assimilar. Atendendo a este pa-
radigma, a utilização de mapas cognitivos, acompanhada de 
ferramentas informáticas que suportem a exploração cogni-
tiva e os processos de apoio à tomada de decisão, tende a 
preencher uma lacuna e a promover novamente o fascínio 
pela construção conjunta e/ou partilhada de conhecimen-
tos, onde o utilizador pode ser, simultaneamente, aprendiz 
e facilitador no seu próprio processo de aprendizagem. 

Face à complexidade inerente ao sector bancário, 
entendido como um sistema de grande dimensão, onde 
diferentes interpretações de diferentes decisores re-
caem sobre múltiplas variáveis que influenciam as decisões 
finais, constitui objecto do presente artigo fazer referência 
à importância que as ferramentas informáticas têm vindo 
a evidenciar no apoio à exploração cognitiva, à aprendi-
zagem, à formação e aos processos de apoio à tomada 
de decisão. Com base num estudo de Ferreira (2007), 
são apresentados os softwares Decision Explorer e CMap
Tools; estes, baseados em técnicas de cartografia cogniti-
va, figuram como exemplos de ferramentas informáticas 
bastante divulgadas em contextos de apoio à decisão.

Cognição Humana e Subjectividade
Poucos refutariam o facto de que, na actual socieda-

de do conhecimento, o processo de decisão a nível es-
tratégico depende das convicções pessoais dos dirigentes 
e da interpretação que estes fazem do meio envolvente 
em que se inserem as problemáticas. Com efeito, parece 
notória a existência de dois campos diferentes que podem 
influenciar, substancialmente, os processos de decisão: (1) 
campo intrapessoal, que se caracteriza pelos mecanismos 
internos associados aos processos cognitivos (e.g., racio-
cínio, atenção, memória); e (2) campo interpessoal, que 
enfatiza os processos que decorrem do contacto social. 
Para Monteiro e Barrias (2003), é a convergência destes 
dois campos que conduz um ser humano a valorizar ou 
desvalorizar uma (re)acção, a estabelecer a sua capacidade 
de adaptação, a delinear estratégias e a procurar recursos 
para responder às exigências do ambiente onde está en-
volvido. Isto acarreta nítidas implicações na promoção do 
conhecimento como fonte de produtividade e, por conse-
guinte, é possível assumir que o que condiciona a resposta 
de um indivíduo, quando confrontado com um problema, 

é o estímulo e a forma como esse problema é interpreta-
do. Naturalmente, a subjectividade é um elemento funda-
mental na justificação da variedade de respostas possíveis 
ao mesmo estímulo ambiental. No entanto, modelar e/ou 
incorporar essa mesma (omnipresente) subjectividade nos 
sistemas de apoio à decisão revela-se uma tarefa pouco 
(ou nada) fácil de concretizar. Todavia, Gärling e Golledge 
(1993) defendem existirem evidências empíricas de que a 
representação cognitiva do meio envolvente é uma cons-
trução que resulta de representações mentais de factos 
externos perceptíveis.

Exploração Cognitiva e Tecnologia
Em sintonia com Ackoff (1978), Keeney (1992) e Cos-

sette (2003), entre outros, na tentativa de compreender 
a complexidade de um dado problema e as variáveis nele 
envolvidas, o indivíduo acaba por incorporar os seus valo-
res intrínsecos na busca de uma solução. Essa incorpora-
ção de valores intrínsecos, muitas vezes aplicada de forma 
vaga e imprecisa, acaba por excluir factores de grande re-
levância para a decisão e, como é lógico, a exclusão dessas 
variáveis contribui para a incapacidade de oferecer uma 
solução consciente e adequada ao problema formulado. 
Perante isto, parece generalizado o consenso em torno 
do facto de que, em situações reais, a obtenção e estru-
turação de dados constituem algumas das mais complexas 
etapas do processo de apoio à decisão.

Na actividade bancária, por exemplo, são muitas as 
tarefas finais e rotineiras que dependem fortemente do 
tratamento prévio da informação (e.g., processos de ava-
liação para concessão de créditos, onde estão incluídos 
diversos critérios diferentemente ponderados). Como tal, 
parece ser crescente a importância das ferramentas infor-
máticas no apoio à exploração cognitiva e à aprendizagem, 
na extracção de dados e, naturalmente, nos processos de 
apoio à decisão, onde os modelos de geração e/ou gestão 
do conhecimento parecem beneficiar, em termos de es-
truturação da informação, da associação do conhecimento 
ao uso da tecnologia e da capacidade de inovação.

Ferramentas Informáticas de Apoio à Exploração 
Cognitiva e à Tomada de Decisão

Conforme Miglioli et al. (2004), a procura de sistemas 
de informação capazes de suportar a tomada de decisão 
tem tido um forte crescimento nos diversos sectores da 
actividade económica e, naturalmente, o sector bancá-
rio não é excepção. Essa procura é ainda mais acentuada 
quando esses sistemas de informação assentam numa base 
tecnológica. Segundo Greenfied, citado em Miglioli et al. 
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(2004), as mais-valias decorrentes 
desta associação estão particularmen-
te relacionadas com: (1) possibilidade 
de descobrir e/ou confirmar tendên-
cias, (2) utilização mais sustentada da 
informação, (3) simulação de cenários, 
(4) maior e mais rápido acesso à infor-
mação e (5) cruzamento de informa-
ções e/ou partilha de conhecimentos. 
É precisamente neste último ponto 
que a utilização de técnicas de mapea-
mento cognitivo parece ser mais rele-
vante, nomeadamente em termos de 
interpretação das relações entre va-
riáveis que sustentam os processos de 
decisão. Na sua essência, as diferen-
tes definições de um mapa cognitivo 
parecem dar alguma ênfase ao facto 
de ser o discurso produzido por um 
indivíduo, a partir das suas próprias 
representações cognitivas, que guia a 
construção de um mapa cognitivo. 

Apesar de existirem diferenças en-
tre o que está presente nesse mapa 
e o que está na mente do decisor, 

releva salientar o carácter instrumen-
tal dos mapas, cujo contributo para 
a obtenção de uma informação mais 
estruturada não pode ser escamote-
ado. Com efeito, os mapas permitem 
aprofundar lógicas de raciocínio, for-
talecendo, em termos de informação, 
os processos de apoio à decisão. Face 
à crescente consciência do contribu-
to que a construção de mapas cogni-
tivos pode ter para os processos de 
aprendizagem e de assimilação de 
conteúdos, tem-se verificado, nos úl-
timos anos, um esforço considerável 
na concepção e desenvolvimento de 
ferramentas informáticas que permi-
tam aumentar o automatismo e a ce-
leridade de produção desses mapas. 
Entre alguns dos softwares criados 
para esse efeito, podemos distinguir, 
pela projecção alcançada, o Decision 
Explorer e o CMap Tools.

Decision Explorer
Segundo Eden e Ackermann (2001),

Figura 1 – Exemplo de um Mapa Criado com Recurso ao Software Decision Explorer

Fonte: Ferreira (2008)

existem aplicações práticas suficien-
tes para realçar o facto de que o De-
cision Explorer incorpora alguns algo-
ritmos que permitem, de um modo 
fácil, automático e interactivo, dese-
nhar e/ou visualizar os mapas, iden-
tificar clusters e comparar segmentos 
de informação. A Figura 1 ilustra um 
mapa criado no âmbito da estrutura-
ção de um problema real de avaliação 
de agências bancárias (ver Ferreira, 
2008).

Comercializado pela empresa de 
software Banxia (www.banxia.com), 
este software é utilizado para estru-
turar, organizar e/ou hierarquizar 
informações, pensamentos ou sim-
ples ideias, relativas a um assunto em 
discussão, de um modo muito sim-
ples e natural. De facto, ao ilustrar 
graficamente os conceitos e a forma 
como se relacionam entre si, este 
software realça os laços de influência 
entre os conceitos, promovendo a 
sua compreensão e, por conseguin-
te, facilitando a aprendizagem. Deste 
modo, parece evidente que, por via 
da aprendizagem e da compreensão 
do modo como se relacionam os con-
ceitos, o processo de apoio à decisão 
fica facilitado, dado o aumento de 
conhecimento inerente à problemá-
tica em análise. Esta ideia parece ser 
comungada por Cabral (2001), que 
afirma o seguinte: “O Decison Explorer 
fornece uma visão ampla de um projec-
to, aplica filtros sobre as informações 
e gera relatórios sobre as mesmas, fa-
cilitando assim uma melhor percepção 
no entendimento do assunto que está 
sendo abordado”.

CMap Tools
Concebido no IHMC – Institute for 

Human and Machine Cognition, Uni-
versity of West Florida (http://cmap.
ihmc.us), o software CMap Tools visa 
permitir a criação e desenvolvimento 
de ambientes propícios à aprendiza-
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gem em colaboração. Para tal, é dotado de uma platafor-
ma independente que permite aos usuários participarem 
colaborativamente na construção de mapas conceptuais 
em qualquer lugar da rede. Perante isto, o CMap Tools 
permite reforçar o contributo e o interesse das ferramen-
tas informáticas para a construção colaborativa, apoiada 
em redes, de mapas conceptuais. A Figura 2 ilustra a apre-
sentação do CMap Tools.

Em termos práticos, o CMap Tools é um software dota-
do de diversas funcionalidades que permitem enriquecer 
o processo de construção dos mapas (e.g., permite a as-
sociação de outros mapas, arquivos de áudio e/ou vídeo, 
figuras, páginas de texto e páginas Web). Além disso, os 
mapas podem ser enviados por correio electrónico “ou 
publicados em servidores para apreciação de qualquer um 
que possua acesso à Internet e ao software cliente” (Gava 
et al., 2007). Assente numa lógica construtivista, importa 
igualmente referir que, com o CMap Tools, é possível mo-
dificar os mapas, acrescentar e/ou remover informação, 
tornando ainda mais robustos os processos de aprendi-
zagem e de exploração cognitiva. Na prática, apesar de 
a actual versão do CMap Tools assumir ainda um carác-
ter experimental, “é através do recurso a diagramas, como 
forma de aprendizagem visual, que o CMap Tools contribui 
para uma melhor fixação dos conceitos relacionados com os 
assuntos em discussão” (Ferreira, 2007).

Conclusão
Parece evidente que as técnicas de cartografia cognitiva 

e a respectiva utilização de softwares de pesquisa qualitativa 
permitem fornecer um modo alternativo (mas significativo) 
de apoiar os processos de decisão, vindo, simultaneamen-

Figura 2 – Apresentação do Software CMap Tools

Fonte: IHMC (2010)

te, ao encontro das exigências modernas, onde o recurso 
a softwares e computadores é, além de motivador, algo in-
trínseco no quotidiano das pessoas (Cabral, 2001). Como 
referido anteriormente, a elaboração de mapas cognitivos 
torna-se uma competência facilitadora do estudo dos pro-
blemas e dos processos de decisão, pois, para elaborá-los, 
um indivíduo deve ter conhecimento dos conteúdos e 
um enorme poder de síntese, o que potencia o aumen-
to dos seus índices de aprendizagem. Uma das maiores 
vantagens de se deter tal competência é que, ao elaborar 
um mapa cognitivo, um indivíduo revela-se capaz de re-
sumir, na forma cartográfica, o seu pensamento sobre um 
determinado conteúdo em análise e, dessa forma, estará 
habilitado a compreender as suas falhas de aprendizagem 
e, caso necessite, recorrer a um elemento externo (ou a 
qualquer outro método que considere mais conveniente) 
para solucionar as suas dúvidas e/ou tornar mais robustas 
as suas decisões. Face ao exposto, podemos concluir que o 
recurso a ferramentas informáticas no apoio à exploração 
cognitiva, à formação e aos processos de apoio à decisão 
assume um carácter fundamental, dado que permite ao(s) 
decisor(es) desenvolver, através da partilha e, principal-
mente, da aquisição de novos conhecimentos, o raciocínio 
lógico e a criatividade, ao mesmo tempo que torna mais 
robustas e racionais as suas decisões. No que ao sector 
bancário diz respeito, a aplicação crescente de sofisticados 
sistemas de apoio à tomada de decisão, bem como a trilo-
gia apresentada no presente artigo, abre um horizonte de 
novas potencialidades com muito por explorar. 

*Professor no Instituto Politécnico de Santarém (ESGTS/IPS) e 
Investigador na Universidade de Memphis, TN, USA.
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Mais que transmitir conhecimento, formar é inves-
tir no desenvolvimento profissional e pessoal dos 

nossos colaboradores, dotando-os de competências téc-
nicas e comportamentais e contribuindo positivamente 
para atingir os objectivos cooperando para o sucesso de 
todos. O Instituto de Formação Bancária, ao longo dos 
tempos de colaboração, tem-nos apoiado nesse caminho, 
tem partilhado as suas valências e ajudado a construir os 
melhores percursos formativos, em linha com as nossas 
necessidades. Em 2009, apostamos fortemente na criação 
de novas abordagens para funções na área comercial e o 
Instituto tem sido não só um bom parceiro na sua defi-
nição como também um suporte fundamental para a sua 
concretização prática.

Parte da formação em técnica bancária foi realizada inter-
namente, mas um número considerável de acções realizou--
-se conjuntamente com o Instituto, havendo aqui a referir a 
elevada qualidade dos formadores que estão connosco em 
sala. O feedback que recebemos dos participantes é muito 
positivo e quantitativamente as avaliações confirmam esse 
resultado, fazendo notar a qualidade das apresentações, o 
nível de participação conseguido e o domínio dos temas, 
tendo sempre em conta a realidade do nosso banco.

Em 2010, a nossa aposta passa pelo aumento da ofer-
ta com novos temas, dando sequência ao plano traçado 
inicialmente. Ajustámos os conteúdos programáticos e 
os casos práticos das novas acções à nossa realidade. O 
nosso objectivo, neste âmbito, é consolidar os percursos 
formativos, manter o elevado número de certificações, 
monitorizando o seu resultado, e continuar a apostar no 
desenvolvimento profissional.

Queremos, ainda este ano, melhorar a nossa formação 
de integração ou acolhimento. Somos um banco jovem, 
com uma média de idades que ronda os 35 anos. Damos 
anualmente a oportunidade a muitos jovens de iniciarem 
a sua carreira profissional na banca e, por isso, temos uma 
responsabilidade acrescida na sua formação inicial. É aí que 
se fortalecem as bases do seu desenvolvimento futuro. 

Um dos vectores estratégicos do Banco Popular para 
2010 é sermos um banco com um serviço de excelência 
para os nossos clientes. Alinhados nessa estratégia con-
junta, temos de garantir que tudo começa com os nossos 
clientes internos. Queremos prestar o melhor serviço aos 
nossos colaboradores, com especial enfoque naqueles que 
desempenham funções comerciais, porque são eles a cara 
do banco junto dos clientes. Não estamos sozinhos neste 
esforço, temos parceiros que tudo fazem para nos darem 
a conhecer as melhores alternativas para atingir o suces-
so e o Instituto de Formação Bancária é, sem dúvida, um 
desses parceiros! 

*Directora de Recursos Humanos,
Banco Popular.

A Formação no...

Carla Gouveia*

“Queremos, ainda este 
ano, melhorar a nossa 
formação de integração 
ou acolhimento. Somos 
um banco jovem...”
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A formação profissional garante aos colaboradores do 
Montepio um princípio de aprendizagem contínua 

que lhes permite estarem habilitados a desempenhar, de 
forma mais eficiente e eficaz, as actividades e serviços que 
o Montepio, em cada momento, presta aos seus associa-
dos e clientes.

No Montepio, a área da formação e da gestão e de-
senvolvimento de RH encontra-se integrada numa mes-
ma unidade orgânica, circunstância que permite poten-
ciar sinergias ao interligar permanentemente a aquisição 
de novas competências ao desenvolvimento de carreiras 
sustentadas. A formação ministrada garante ainda a flexi-
bilidade organizacional, incrementando as competências 
necessárias para a mobilidade interna dos colaboradores, 
deste modo conjugando o desenvolvimento pessoal e fun-
cional.

Num sector em permanente mudança, consideramos 
um enorme desafio estarmos atentos às diversas variáveis 
que influenciam a actividade, seja por via do rápido ajus-
tamento às alterações de mercado e regulamentares, seja 
por via do acompanhamento de novas soluções tecnoló-
gicas ou, ainda, gerindo de forma criteriosa os recursos 
financeiros.

A formação de chefias assumiu um carácter prioritário, 
pois não existe verdadeiro desenvolvimento sem a impli-
cação directa dos responsáveis, que deverão ser elemen-
tos inspiradores das suas equipas, patrocinando a melhoria 
permanente dos níveis de desempenho. 

Como forma de apoiar e desmultiplicar acções forma-
tivas, contamos com um número significativo de técnicos, 
com habilitações pedagógicas, que incorporam em descri-
tivo funcional também responsabilidades formativas nas 
suas áreas de especialização. Estes técnicos garantem a 
formação local presencial e apoiam a tutoria nas diversas 
metodologias de formação a distância, em estreita parce-
ria com as hierarquias.

A formação on the job e a modalidade de b-learning 
apresentam-se como prioritárias para conjugar qualidade 
pedagógica, flexibilidade, personalização e racionalização 
de custos. 

O Montepio está também fortemente empenhado em 
melhorar os níveis de avaliação do impacto da formação, 
ou seja, a efectiva transformação do “saber” em “desem-
penho” tão necessária para o desenvolvimento das pes-
soas e das organizações. 

*Directora de Recursos Humanos,
Montepio.

Rosária Abreu*

“... não existe verdadeiro 
desenvolvimento sem 

a implicação directa 
dos responsáveis, que 

deverão ser elementos 
inspiradores das suas 

equipas, ...”

A Formação no...
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A Formação no...

Manuel Lacasta*

“...a formação ao 
longo da vida é um 
desafio e uma directriz 
essencial...”

A bordar, nesta ocasião, o tema da formação profis-
sional é algo que, embora pensando no futuro e nos 

enormes desafios que se nos colocam, impõe que olhe-
mos também para trás e recordemos um caminho percor-
rido em permanente intersecção com a verdadeira escola 
da banca em que o IFB soube constituir-se. 

Ao longo dos seus 30 anos de vida, o Instituto revelou, 
com empenhamento, resiliência e grande visão prospec-
tiva, a capacidade de responder a novas exigências que 
foram sendo colocadas ao sector financeiro, através de 
abordagens inovadoras e métodos formativos mais abran-
gentes, que corresponderam plenamente às necessidades 
de elevada qualificação dos recursos humanos de uma 
banca moderna e competitiva.

Paralelamente, também uma forte dinâmica de cres-
cimento se verificou no Grupo Crédito Agrícola, o qual, 
particularmente nos últimos anos, empreendeu, com 
sucesso, um ambicioso programa de modernização e 
transformação, incidindo nas vertentes tecnológica, 
organizacional e de recursos humanos, posicionando-
-se hoje entre os maiores grupos financeiros nacionais. 
Ciente de que só com colaboradores mais qualificados 
e preparados pode enfrentar um mercado cada vez mais 
exigente e selectivo, o Grupo implementou um processo 
de mudança no seu modelo formativo, cujos frutos são 
hoje tangíveis; são disso exemplo um Centro de Forma-
ção, responsável pela organização, em 2009, de 114 000 
horas de formação para os cerca de 4 350 empregados, 
dotado de recursos anualmente canalizados para um fun-
do pelas suas diversas instituições, bem como a criação 
de uma plataforma de e-learning própria, denominada 
“Sal@ctiva”.

Para tal, muito contribuiu a parceria com o IFB, que, de 
igual modo, foi encontrando novos caminhos para cumprir 
eficazmente o seu papel de charneira no quadro da forma-
ção no sector. 

No Grupo CA, a formação ao longo da vida é um desa-
fio e uma directriz essencial que, comprovadamente, gera 
valor para a organização, indissociada da visão de sustenta-
bilidade e de responsabilidade social que prosseguimos e é 
parte da nossa matriz de banca cooperativa, que cumprirá 
100 anos de existência em 2011.

Avaliando os resultados obtidos nos últimos anos, sen-
timos a formação profissional como um caso de sucesso, 
em grande parte resultante desse caminho próprio de mo-
dernização, mas tão intimamente partilhado com o IFB, ao 
qual endereçamos os nossos parabéns e votos de ainda 
mais sucessos.

Platão afirmou que “o que faz andar o barco não é a 
vela enfunada, mas o vento que não se vê”. De facto, o 
bom trabalho na formação de qualidade, perseverante e 
inovador, pode nem sempre dar nas vistas, mas os resulta-
dos são como o algodão, não enganam. 

* Director de Recursos Humanos,
Caixa Central de Crédito Agrícola.
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A Formação no...

Manuel Mendes*

A formação profissional como meio importante de de-
senvolvimento dos recursos humanos e de melhoria 

da qualidade de serviço fundamentou-se e estruturou-
-se, no Banif, com base em três orientações principais: a) 
prioridade à formação dos empregados com reduzida ou 
nenhuma experiência da actividade bancária; b) fazer face 
às constantes e profundas alterações que ocorrem no sec-
tor; c) preparação adequada dos empregados para maio-
res responsabilidades no âmbito da gestão para melhor as 
assumirem.

Foi assim que, através de formadores, internos e exter-
nos, se tem vindo a responder aos desafios colocados ao 
nível do crescimento do banco e do grupo, realçando-se: 
a formação inicial como meio de introdução dos recém-
-admitidos no espírito e na cultura do banco e na promo-
ção dos conhecimentos essenciais ao desenvolvimento da 
actividade; a formação para o desenvolvimento das compe-
tências dos empregados para melhor poderem responder 
às exigências crescentes das funções que desempenham; a 
formação de gestão – planeamento das actividades, delega-
ção, motivação, controlo, comunicação e comportamentos 
inerentes – para a assunção de funções de coordenação na 
estrutura do banco e o desenvolvimento de talentos.

Estas orientações vêm sendo cumpridas com a cola-
boração de muitos formadores, de que se destaca o IFB, 
nosso parceiro qualificado na formação dos empregados 
do banco.

Continuamos a manter as referidas orientações e pro-
gramas de formação, mas cientes e abertos a novas reali-
dades que exijam respostas rápidas devidas às transforma-
ções e mudanças a que vamos assistindo.

São grandes os desafios que se colocam ao sector finan-
ceiro, e ao Banif em particular, no domínio da formação 
dos seus recursos humanos. Para os enfrentar, temos de 
agir, cada vez mais profundamente, com base numa gestão 
previsional bem estruturada e consequente, aliada a uma 
cuidadosa gestão de talentos, a fim de se poder assegurar 
num nível satisfatório o potencial requerido pelas neces-
sidades actuais e futuras. A formação desempenha neste 
domínio um papel crucial como meio de desenvolvimento 
de competências a todos os níveis e, desta forma, propor-
cionando ao banco a satisfação de planos de expansão e 
de substituição, preferencialmente por recursos internos.

Todos sabemos quão importante é para as empresas 
e para a sua sustentabilidade a retenção de talentos. Para 
o conseguirem, é necessária uma atenção redobrada das 
organizações para manterem os quadros, em particular os 
de elevado potencial, motivados e com perspectivas de 
evolução. Contudo, o cuidado tem de manifestar-se em 
todos os níveis da organização porque todos concorrem 
para a sua conta de exploração e estratégia. A formação 
orientada para o desenvolvimento da carreira tem, sobre-
tudo ao nível das faixas mais jovens, um papel determinan-
te na sua retenção. 

No que respeita aos meios ao serviço da formação, 
assiste-se a um crescente interesse pelo e-learning, meio 
que consideramos da maior importância, sobretudo na 
actualização e transmissão de conhecimentos de índole 
operacional e técnica, tendo em conta a dispersão geográ-
fica das organizações bancárias, sendo, por isso, encarado 
com particular empenho pelo Banif.

Também ao nível dos conteúdos, vimos assistindo a 
evoluções muito importantes e positivas, que vão muito 
para além das exigências operacionais e técnicas. Com 
efeito, o enfoque alargou-se na tentativa de enquadrar a 
formação numa lógica mais abrangente de cultura e valo-
res comuns a todas as empresas do grupo, cientes do seu 
papel na alavancagem da unidade, na eficácia da organiza-
ção, ou seja, na capacidade de execução rápida e eficaz, 
cientes também do humanismo que se quer presente nas 
relações internas e externas, da inovação e da criação de 
valor com novos produtos e serviços, dos comportamen-
tos éticos que assegurem justiça, rigor e confiança e da 
ambição de fazer cada vez mais e melhor. 

Se queremos assumir o desafio da mudança, temos de 
estar em acção permanente, utilizando a formação como 
meio de consecução dos objectivos. 

*Director de Recursos Humanos, 
Banif.
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A Formação no...

Teresa Coelho*

“Mantemos o 
ambicioso objectivo 
de alavancar as 
competências 
técnicas dos nossos 
profissionais...”

É com grande satisfação que o Barclays se alia ao Insti-
tuto de Formação Bancária (IFB) na comemoração do 

seu 30.º aniversário. 
O Barclays tem vindo a crescer consideravelmente em 

Portugal nos últimos anos, tanto ao nível do negócio como 
dos recursos humanos. Tem sido um crescimento sem pa-
ralelo na banca portuguesa e para o qual contribuíram todos 
os parceiros que connosco têm trabalhado neste período. 

O IFB é, fruto do já longo relacionamento que mantém 
com o Barclays, um parceiro que temos em grande estima. 
A qualidade da sua formação profissional e dos docentes 
que a constituem contribuem, de forma rigorosa e eficaz, 
para dignificar o sector financeiro nacional, através do de-
senvolvimento das competências dos recursos humanos. 

Ao longo deste período, o Barclays tem desenvolvido 
inúmeras iniciativas com o IFB e o Instituto Superior de 
Gestão Bancária (ISGB), no âmbito da estratégia defini-
da para o desenvolvimento dos colaboradores. Têm sido 
programas de grande êxito, comprovado pelo reconhe-
cimento dos participantes, que valorizam a melhoria dos 
seus desempenhos e capacidade de resposta perante os 
desafios do dia-a-dia.

Exemplo disso mesmo é a certificação dos assessores 
Premier, cujo sucesso nos levou a reforçar a nossa parce-
ria desenvolvendo novos programas de certificação, que 
contribuem para um aprofundamento do conhecimento 
especializado. O desafio lançado, em qualquer dos pro-
jectos, foi o de se elaborar curricula que certifiquem todo 
e qualquer colaborador que desempenhe funções na rede 
comercial. Mantemos o ambicioso objectivo de alavancar 
as competências técnicas dos nossos profissionais e, para 
tal, contamos com os saberes e experiências dos especia-
listas que colaboram com o IFB/ISGB. 

A par dos projectos específicos que temos vindo a de-
senvolver em conjunto, encontramos uma diversidade de 
programas e metodologias que têm merecido o interesse 
dos nossos colaboradores, desde os cursos especializados 
em múltiplas matérias até às pós-graduações.

Por outro lado, reconhecemos também o trabalho que 
tem vindo a ser efectuado na preparação de jovens para 
a actividade bancária, o que também se tem reflectido na 
contratação e integração de estagiários nas nossas equipas. 

Para nós, é estratégico estabelecer parcerias com as 
melhores instituições e o IFB e o ISGB têm sido ao longo 
dos tempos um parceiro de referência no crescimento da 
nossa actividade em Portugal, a par do papel importantís-
simo que tem vindo a desempenhar no desenvolvimento 
de apetências no sector financeiro português. 

Por tudo isto, é com sincero respeito que o Barclays felici-
ta o IFB pelos seus 30 anos ao serviço da banca em Portugal. 

Parabéns! 
* Directora de Recursos Humanos e

membro da Comissão Executiva,
Barclays Portugal.

Ba
rc

la
ys



Marketing 
Bancário

47Jul > Set | 2010 Copyright © 2010 by IFB/APB inforBANCA 85edição especial                      do IFB

Qual o Posicionamento
do seu Banco?

Num mercado cada vez mais competitivo e globalizado, os bancos 
bem sabem da importância de se ter em mente sempre a rota e o des-
tino onde se quer chegar. Aliás, apesar das dificuldades recentes dos 
mercados financeiros, a resposta do sector financeiro português só 
foi possível porque o “trabalho de casa” tinha sido feito. 
Na sequência deste enquadramento, gostaríamos de destacar nesta 
edição a pertinência do plano de marketing e em especial o conceito 
de posicionamento. 

“O processo de marketing inicia-se com a análise das oportunidades de mercado, 
segue adiante com as pesquisas e a selecção de mercados-alvo, a concepção de es-

tratégias de marketing, o planeamento de programas de marketing, e termina com a 
implementação de acções de marketing. O bom andamento de todo este ciclo depende 
de esforços de organização e do controlo dos resultados alcançados” (Venetianer).

A ssim, o plano de marketing é um processo de raciocínio 
e coordenação de pessoas, recursos financeiros e mate-
riais, onde a meta final é o equilíbrio entre a rendibilidade 

do banco (criação de valor) e a satisfação do cliente. 
O plano de marketing tem por objectivo exprimir as opções 

definidas pelo banco de forma a assegurar o seu desenvolvimen-
to a médio e longo prazo.

A estrutura do plano de marketing é constituída pela resposta 
a seis questões:

• Qual é o mercado de referência e qual a missão estratégica 
do banco?

• Qual o posicionamento dos seus produtos?
• Quais as oportunidades e ameaças do seu ambiente?
• Quais os trunfos do banco, suas forças e fraquezas e van-

tagem competitiva?
• Qual a estratégia de cobertura e desenvolvimento a

adoptar?
• Como traduzir os objectivos estratégicos para cada variá-

vel do marketing mix?
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A compreensão das necessidades e desejos do cliente 
é uma das peças-chave para que o banco possa construir/
/adaptar produtos e serviços que o satisfaçam.

O banco deve procurar entender e conhecer o con-
sumidor (e.g., perfil do consumidor, hábitos de consumo, 
atitudes, desejos, necessidades e o seu papel na compra).

A selecção dos segmentos de actuação pressupõe a de-
finição dos segmentos do mercado que oferecem maiores 
e melhores oportunidades para que o banco alcance os 
seus objectivos. 

“Após a definição dos segmentos de mercado que a orga-
nização irá actuar, deve decidir que posição deseja ter neste 
mercado, ou seja, o lugar que um produto ou serviço ocupa na 
mente dos consumidores em relação à concorrência” (Kotler).

Em seguida, o conceito de posicionamento do produto 
financeiro é essencial, sendo que se trata da forma como o 
consumidor percebe o produto ou serviço prestado. De-
pois de definir o seu posicionamento, o banco deve identi-
ficar as possíveis vantagens competitivas sobre as quais irá 
construir a sua posição no mercado, devendo ter a capaci-
dade de obter um desempenho melhor que o dos concor-
rentes na oferta e prestação de serviço mais valorizados 
pelo mercado. Ter claros os aspectos diferenciadores.

A Coca-Cola, por exemplo, é vista como a maior em-
presa de refrigerantes do mundo; a Ferrari, como uma das 
melhores construtoras de automóveis do mundo. E o seu 
banco? Investe-se muito em comunicação, mas será que 
existe a noção perfeita da importância de um banco ter 
um posicionamento forte? Que imagem tem do seu ban-
co? E os seus clientes? 

Ao posicionar uma marca financeira, um produto ou 
serviço, na mente do cliente, o banco está a reforçar a 
imagem que este cliente tem da organização no seu todo.

Os bancos que consigam fazer com que os clientes os 
reconheçam de forma singular terão vantagem no futuro. 
O posicionamento de um banco deve reflectir-se no seu 
marketing mix, sendo que este consiste essencialmente na 
elaboração dos detalhes tácticos e operacionais da estratégia 
de posicionamento. Assim, um banco que conquista a posição 
de “alta qualidade e/ou melhor serviço” deve produzir produ-
tos de alta qualidade, ter um serviço de alta qualidade, ter 
bom atendimento, excelentes canais alternativos, cobrar um 
preço alto…

As estratégias de marketing tradicionais enfatizam os 
atributos e características dos produtos ou serviços e não 
consideram a imagem e as mudanças como factores im-
portantes, acima de tudo porque o desenvolvimento e 
a manutenção de boas relações com os clientes nunca é 

seu objectivo principal. No modelo tradicional, o banco 
começa por decidir como deseja posicionar-se no merca-
do. Em seguida, lança um slogan que resume a mensagem 
desejada, e por fim investe em publicidade e promoções, 
até que o slogan seja amplamente reconhecido pelo clien-
te. Este método baseia-se na “manipulação” da mente do 
consumidor, levando-o a reconhecer a posição desejada 
pelo banco. Esta teoria de posicionamento é centrada no 
banco e não no cliente; portanto, no mercado actual, ela 
é estática. Não funciona mais! É isto que o seu banco está 
a fazer? Atenção!

O posicionamento dinâmico compreende três etapas 
que interagem entre si. Se uma delas falhar, põe a perder 
todo o processo de posicionamento. Essas três etapas são 
as seguintes:

• Posicionamento do produto – o banco determina 
como deseja posicionar o seu produto/serviço no 
mercado competitivo; constrói uma imagem seja 
com base no preço, qualidade, tecnologia ou no 
modo como deve segmentar os seus mercados. O 
banco deve dar especial atenção a factores intangí-
veis de posicionamento, tais como a liderança, pes-
soas e qualidade do produto/serviço;

• Posicionamento no mercado – o produto/serviço 
tem de ganhar o reconhecimento do mercado, cre-
dibilidade junto dos clientes. O banco deve conhecer 
os factores que impulsionam o ambiente externo; 

• Posicionamento do banco – feito principalmente 
através do sucesso financeiro do banco. Quando os 
produtos/serviços são rendíveis, muitos dos seus er-
ros são desculpados, se não esquecidos. No entanto, 
quando os lucros caem, a sua posição degrada-se. 
Os consumidores apresentam resistência em com-
prar produtos/serviços de bancos ou empresas com 
problemas financeiros, principalmente se forem ca-
ros e complexos. Veja os casos recentes. Caso uma 
empresa ou um banco se veja confrontado com tal 
situação, terá de começar novamente do nível do 
posicionamento do produto/serviço e reconstruir a 
sua posição no mercado, se ainda for possível! 

*Quadro do Banco Espírito Santo
(Universidade BES).

Bruno Valverde Cota foi recentemente galardoado pelo International 
Biographical Centre of Cambridge com duas distinções: “Top 100 
Scientists 2010” e “Outstanding Intellectual of the 21st Century 
2010”. Em todo o mundo apenas 2000 pessoas receberam este último 
título, que se deve ao mérito individual e ao trabalho científico e de 
publicações realizado.
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O que É a Gestão de Continuidade de Negócio?
No novo milénio, o perfil de risco das empresas tem 

evoluído de forma acelerada, fruto das intempéries na 
economia global.

A mudança de milénio trouxe a ameaça do bug do ano 
2000 e a necessidade de soluções de recuperação dos sis-
temas de informação. 

Os ataques terroristas às torres gémeas em Nova Ior-
que em 2001, seguidos dos ataques em Londres e Ma-
drid, as catástrofes naturais como o furacão Katrina e os 
sismos em grande escala, em diversas partes do globo, 
impulsionaram respostas de emergência por todo o mun-
do. Em Portugal, sucedem com alguma frequência cheias, 
tempestades e incêndios e a nossa localização geográfica 
torna-nos vulneráveis à ocorrência de sismos, em especial 
na zona do Algarve e Vale do Tejo.

Gestão de Continuidade
de Negócio
O Sector Financeiro Está Preparado
para uma Catástrofe?

Cristina Alberto*

A nuvem de cinzas do vulcão islandês, o temporal 
da ilha da Madeira, os terramotos no Haiti e no 
Chile e a ameaça de pandemia de gripe H1N1 são 
alguns exemplos recentes das muitas catástrofes 
que assolaram o mundo no último ano, com 
elevados prejuízos económicos.
E se acontecer uma catástrofe em Portugal? Estará 
o sector financeiro preparado para enfrentar os 
riscos da actualidade? 

Os actos maliciosos, que vão desde o terrorismo, cyber 
attacks e criminalidade organizada, têm vindo a aumentar, 
o que levou as empresas a reforçarem as suas medidas de 
segurança física e lógica.

E as ameaças de pandemia de gripe das aves, em 2006, 
e da gripe suína, em 2009, alertaram a economia mundial 
para o absentismo de colaboradores, o que levou as em-
presas a criarem planos de contingência.

A gestão de continuidade de negócio surge, neste con-
texto, como um mecanismo de mitigação do risco ope-
racional das empresas que endereça riscos que possam 
afectar as suas operações, os seus colaboradores, os seus 
sistemas de informação, as suas instalações e fornecedo-
res de produtos e serviços críticos.

A implementação de um programa de gestão de con-
tinuidade de negócio define estratégias que permitem às 
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empresas aumentar a sua resiliência 
aos riscos através de dois vectores de 
actuação:

(i) Implementação de medidas 
preventivas que permitem mitigar o 
impacto do incidente; e 

(ii) Planeamento dos mecanismos 
de resposta a incidentes que permi-
tem diminuir o tempo de recupera-
ção dos processos de negócio críti-
cos, que recuperam para um nível de 
serviço aceitável num horizonte tem-
poral pré-definido (Gráfico 1).

Iniciativas Relacionadas
com a Gestão de Continuidade 
de Negócio 

Nos últimos anos, foram lança-
das em Portugal diversas iniciativas 
relacionadas com a gestão de crises, 
gestão de risco operacional, planea-
mento de contingências e resposta de 
emergência, em linha com iniciativas 
semelhantes a nível internacional.

No sector financeiro, o Banco de 
Portugal emitiu em 2005 recomenda-
ções prudenciais para o planeamento 
de contingências para gestão de crises 

no sector financeiro e acompanhou os 
bancos na implementação destas me-
didas. Já em 2010 o Conselho Nacio-
nal de Supervisores Financeiros sub-
meteu a consulta pública o projecto 
de recomendações relativas à gestão 
de continuidade de negócio no sector 
financeiro. A gestão de continuidade 
de negócio surge, também, associada 
à gestão de risco operacional, no con-
texto do acordo de Basileia II (sobre 
o cálculo dos requisitos de capital) e 
no contexto do Solvência II para as 
empresas seguradoras.

O Conselho Nacional de Planea-
mento Civil de Emergência lançou 
em 2006 o Programa Nacional de 
Protecção de Infra-Estruturas Críticas 
(PNPIC) com o objectivo de aumen-
tar a resiliência dos sectores estraté-
gicos nacionais, preparando-os para 
fazer face a situações de crise provo-
cadas por acontecimentos adversos. 
O programa inclui a identificação das 
infra-estruturas críticas nacionais e o 
estudo de medidas para a sua protec-
ção. Estão em curso seis projectos 
de análise de medidas de redução de 

risco para as ameaças de sismo, cyber 
attacks e terrorismo.

A Autoridade Nacional de Pro-
tecção Civil criou um Plano Especial 
de Emergência para o Risco Sísmico 
(PEERS) e desenvolveu, em 2008 e 
2009, exercícios de simulação na re-
gião de Lisboa para os quais convidou 
diversas instituições financeiras com 
edifícios na zona da Baixa pombalina.

A Direcção-Geral de Saúde lançou, 
em 2009, um guia para a implementa-
ção de planos de contingência para a 
gripe, a adoptar pelas empresas.

Estas iniciativas chamaram a aten-
ção das instituições financeiras para a 
necessidade de estarem preparadas 
para responderem a catástrofes de 
várias índoles.

Qual o Nível de Resiliência do 
Sector Financeiro Português? 

A KPMG realizou, em Janeiro e 
Fevereiro de 2010, o primeiro estudo 
sobre a gestão de continuidade de ne-
gócio nas empresas portuguesas, com 
o objectivo de perceber qual o nível 
de resiliência das empresas portugue-
sas à adversidade, isto é, a sua actual 
capacidade para compreenderem os 
riscos do meio envolvente e imple-
mentarem mecanismos de prevenção 
e recuperação que lhes permitam di-
minuir o impacto de catástrofes nas 
suas operações críticas.

O estudo Continuidade de Negócio: 
Assegurar a resiliência na adversidade, 
desenvolvido pela equipa de Busi-
ness Continuity Services da KPMG 
em Portugal, envolveu 70 empresas, 
entre as quais se incluem grandes 
grupos económicos representativos 
de sectores estratégicos vitais para 

Prevenção
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Serviço Resposta 

Recuperação

100% 

Tempo  

Incidente

Sem Continuidade
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de recuperação

Gráfico 1
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a sociedade e economia portuguesa, 
tais como o sector financeiro, ener-
gia, telecomunicações e transportes.

Neste artigo, iremos apresentar os 
resultados do estudo para o sector fi-
nanceiro (representado por 61% de 
bancos e 39% de empresas segura-
doras), que corresponde a 39% do 
universo de empresas que participa-
ram no estudo. 

O estudo revela que o risco opera-
cional está na agenda. De acordo com 
a pesquisa da KPMG, os riscos que 
foram alvo de maior atenção nos últi-
mos três anos no sector financeiro fo-
ram a “falha dos sistemas de informa-
ção” (96%), dada a sua importância 
vital para o negócio, e o “absentismo 
dos colaboradores” (89%), reflexo 
da ameaça pandémica de gripe que se 
fez sentir em 2009.

Apesar de 96% das instituições 
financeiras reconhecerem poder so-
frer problemas operacionais graves 
com uma interrupção dos processos 
de negócio críticos até 24 horas e 
75% reduzirem este prazo para as 
primeiras quatro horas, apenas 39% 
consideram ser resilientes, isto é, es-

tarem bem preparadas para respon-
der aos riscos da actualidade.

No entanto, o sector financeiro é 
aquele que apresenta maior maturi-
dade ao nível da gestão da continui-
dade de negócio quando comparado 
com outros sectores de actividade: a 
totalidade das instituições financeiras 
já iniciou um programa de gestão de 
continuidade de negócio e 54% já 
atingiram a fase de melhoria contínua, 
após implementação do programa 
(Gráfico 2).

Os conselhos de administração, 
apesar de reconhecerem o papel 
fundamental da gestão de continuida-
de de negócio para assegurar a resi-
liência das empresas, ainda não a 
patrocinam devidamente. No sec-
tor financeiro, apenas 29% das ins-
tituições inquiridas dispõem de um 
director de continuidade de negócio 
nomeado pela administração. Nos 
restantes casos, esta função é atri-
buída a áreas já existentes, que acu-
mulam com outras responsabilidades. 
Como consequência, constata-se que 
os recursos humanos são escassos 
e muitas vezes partilhados (7% das 
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Gráfico 2 – Qual a Opção que Melhor Descreve o Estado do
Programa de Gestão de Continuidade de Negócio na sua Organização

instituições financeiras afirmam não 
possuirem equipa de gestão de con-
tinuidade de negócio e 43% referem 
que esta equipa possui um a dois ele-
mentos), bem como a inexistência 
de fundos orçamentados específicos 
para a função (apenas 46% das insti-
tuições financeiras inquiridas têm um 
orçamento específico para a gestão 
de continuidade do negócio).

Conclusão
Investir em recursos humanos e 

financeiros significativos para criar 
uma capacidade que se deseja nun-
ca vir a utilizar pode gerar alguma 
dissonância cognitiva nos executivos. 
No entanto, esta é, possivelmente, a 
estratégia com melhor racionalidade 
económica para gerir eventos que 
podem comprometer a continuidade 
das operações com elevados impac-
tos humanos, patrimoniais e reputa-
cionais, embora com probabilidades 
baixas.

O papel da gestão de continuidade 
de negócio é uma espécie de seguro 
de vida das organizações que, para 
ser eficaz, requer o patrocínio da ges-
tão de topo, um modelo de governo 
adequado e um esforço contínuo de 
actualização, exercitação e melhoria 
da capacidade de resposta da organi-
zação. Em continuidade de negócio, 
fazer menos que isto significa fazer 
pouco ou quase nada.

Apesar do caminho já percorrido, 
têm ainda de ser superados alguns 
desafios importantes até que o sector 
financeiro português se possa afirmar 
resiliente. 

*Director KPMG
Business Continuity Services Portugal

“O papel da gestão de continuidade 
de negócio é uma espécie de seguro 
de vida das organizações...”



Jul > Set | 201052 Copyright © 2010 by IFB/APBedição especial                      do IFBinforBANCA 85

1980 1982 1983 1984

Em 10 de Janeiro de 1980, por 
iniciativa do Banco de Portugal 

e de outros 11 bancos, é 
criada a AFB – Associação de 

Formação Bancária.

Em 1982, a Associação de 
Formação Bancária muda as 

suas instalações para a
Av. 5 de Outubro – Lisboa.

Realizam-se os primeiros 
cursos e os primeiros 

seminários. São criados 
Programas de Formação de 
Base, Formação Específica e 

cursos de Inglês.

Início da actividade formativa 
nos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa, com 
cursos na Guiné-Bissau.

O Instituto faz uma aposta 
estratégica no ensino a 
distância, metodologia 
pedagógica que viria a 

revelar-se extremamente 
eficaz, iniciando-se os 

primeiros cursos de formação 
profissional de base em ensino 

a distância.

Realizam-se cursos em
São Tomé e Príncipe.

Breve História do
Instituto

R li i i
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1986 1987 1988 1989

Criação da Associação 
Portuguesa de Bancos e 

extinção da Associação de 
Formação Bancária.

Esta dá lugar ao Instituto de 
Formação Bancária, que fica 

integrado na APB.

Criação do Curso Avançado 
de Gestão Bancária 

em cooperação com a 
Universidade Católica.

O IFB abre instalações 
próprias no Porto.

É editado o primeiro número 
da revista inforBANCA.

A aposta no Ensino a 
Distância é reforçada com o 

lançamento do Curso Regular 
de Formação Bancária, que 

viria a abranger cerca de 
20 000 bancários. O curso é 
posteriormente reconhecido 
pelo Ministério da Educação e 

atribui equivalência ao
12º ano.



1991 1992 1994

É criado o Instituto Superior de Gestão 
Bancária, que inicia a actividade lectiva 

com o Curso de Gestão Bancária.

Retomada a cooperação com os
Países Africanos de Língua Portuguesa

com a implementação de diversos 
projectos de formação.

É criada a associação europeia para a 
formação bancária – European Bank 

Training Network; o Director-Geral do IFB 
é eleito seu primeiro Presidente.

Arranque da Formação em Alternância 
na Banca, ao abrigo do Programa 

Aprendizagem do IEFP, com o Curso Geral 
Bancário, que se destina a jovens com o

9º ano e, no final, atribui o 12º ano.

O IFB é convidado pela Comunidade 
Europeia a apresentar projectos de ensino 

a distância destinados a países do
Leste europeu.

Inicia-se o Curso de Organização e 
Sistemas no Instituto Superior de

Gestão Bancária.

O IFB apoia a criação do Instituto de 
Formação Bancária de Moçambique.

O IFB apoia a criação do Instituto de 
Formação Bancária de Angola.



1995 1997 1998

IFB vence concursos para
projectos na Hungria, Estónia, República 

Checa e Bulgária.

Reestruturação dos cursos superiores 
do ISGB, passando os mesmos a ter uma 

estrutura bi-etápica e conferindo o grau de 
bacharel (1º Ciclo) e de licenciatura

(2º Ciclo).
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IFB

O IFB cria a sua página na Internet –
www.ifb.pt

Inicia-se o e-learning no IFB com o 
primeiro curso via Internet – Introdução 
ao Mercado Financeiro –, no âmbito da 

Escola Virtual.

Decidida a adesão à moeda única, o IFB 
desenvolve um curso sobre o euro, em 
ensino a distância, que abrange mais de 

25 000 bancários.



2001 2002 2004 2005

É lançado o Programa 
de Certificação Bancária 

(PCB), que vem substituir 
o Curso Regular.

O PCB é composto pelo 
Curso de Fundamentos 
de Banca e pelo Curso 

Complementar de Banca.

Realiza-se em Lisboa o 
1º Curso Integrado de 

Gestão Bancária destinado 
a quadros dos bancos 
dos países de língua 

portuguesa, projecto que 
teve continuidade anual.

Criação da webBANCA – 
Formação Bancária Online, 

o sistema de e-learning
do Instituto. 

Desenvolvimento de 
cursos.

Criação, no ISGB, de novas
pós-graduações e do

1º Curso para Executivos.

Início, na Formação em 
Alternância na Banca, dos 

primeiros cursos
pós-secundários: Cursos de 
Especialização Tecnológica 

(CET) e Técnicas e 
Operações Bancárias 2 

(TOB-2).

Eleição do novo Board of 
Directors da EBTN para o 

biénio 2005-07.
O Director-Geral do IFB é 

eleito Vice-Presidente.



2007 2009 Participações IFB & ISGB (1982-2009)

O ISGB adapta os seus 
currículos ao Processo de 

Bolonha (1º Ciclo).
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O Instituto intensifica a 
participação em projectos 

internacionais de investigação 
no âmbito da EBTN.

Desenvolvimento da
2ª geração da plataforma de 
e-learning webBANCA.2.
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Departamento de
Formação Profi ssional

Lúcia de Assunção Fernandes
Directora Adjunta

E, entretanto, já passaram 30 anos...
Nessa altura, as necessidades de formação na banca eram muitas e as prioridades bem claras: 

lançar um ambicioso programa de formação de base e de aperfeiçoamento
profi ssional para os muitos milhares que, até aí, nunca tinham tido acesso à formação. Foi esta a 

génese do actual Departamento de Formação Profi ssional.
Mas o que é que verdadeiramente aconteceu? Como aconteceu? Questões cujas respostas 

poderíamos dizer que se perderam no tempo... mas não é verdade! Estão bem vivas na memória 
colectiva do Instituto de Formação Bancária, das instituições fi nanceiras e dos milhares de 

formandos que continuam a cruzar as portas do IFB para connosco crescerem profi ssionalmente.
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É estranho começar uma história ao contrário – do fim para o princí-
pio –, mas é uma forma de ver as coisas de outra perspectiva e de 
lhes dar outra dimensão.

Fazendo uma rápida incursão nos dois últimos anos, chegamos à conclu-
são de que registámos 15 500 inscrições em cursos ministrados via Internet. 

O e-learning no IFB começou em 1997, em regime experimental, com o 
lançamento da então chamada Escola Virtual. Foi criado um curso-piloto – 
Introdução ao Mercado Financeiro –, a que seguiram outros.

A nova metodologia rapidamente se tornou numa ferramenta estratégica, 
o que levou o Instituto a desenvolver, em 2002, um sistema de formação 
online, que designou por webBANCA, baseado numa plataforma específi-
ca, criada para o efeito. E porquê esta opção? Porque o e-learning é uma 
metodologia responsabilizante, que gera autonomia e que acompanha as 
motivações dos tempos presentes – desmaterialização da formação – onde 
se quiser, como se quiser, quando se quiser. 

Quem, em 1980, se imaginaria a fazer um curso através da Internet (o que 
era isso?).

Viajemos então aos primórdios da nossa oferta formativa.
Nos anos 80, virava-se uma página do desenvolvimento do país e prepa-

rava-se a integração na CEE. Abriam-se novos bancos, começavam as re-
privatizações e o sector bancário modernizava-se. O Instituto de Formação 
Bancária assumia a vanguarda e antecipava novas ofertas formativas e novas 
metodologias de ensino, com o fim de chegar a um cada vez maior número 
de participantes. Era necessária uma atitude dinâmica e proactiva que fosse 
ao encontro das preocupações dos bancos. 

Após a criação da Associação de Formação Bancária (AFB), em Janeiro 
de 1980, iniciam-se pontualmente algumas acções de formação utilizando o 
know-how e os recursos existentes nos bancos associados.

Entretanto, a AFB cria a sua própria estrutura e, no Verão de 1982, um 
pequeno grupo de técnicos – formadores, pedagogos e especialistas de au-
diovisuais – desenvolve um conjunto de materiais pedagógicos, entre os 
quais oito livros em matérias então consideradas prioritárias: Operações 
Bancárias, Contabilidade Bancária, Cálculo, Economia, Direito e Estrangeiro.

Com base nestes materiais, inicia-se um Ciclo de Formação de Base 
para recém-admitidos, com a duração de um mês; ao mesmo tempo, co-
meçam cursos de reciclagem e aperfeiçoamento para empregados já 
com experiência.

Consolida-se, então, uma opção que haveria de marcar definitivamente 
a estratégia do Instituto: a aposta no ensino a distância. Tratava-se, no 
fundo, de encontrar uma solução para formar rapidamente um grande nú-
mero de pessoas, dispersas por todo o país, com economia de meios huma-
nos e financeiros e sem comprometer a qualidade.
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Ao mesmo tempo, era preciso 
preservar o rigor e a credibilidade 
do ensino e impõe-se uma outra 
ideia-chave: a certificação através 
de exames. Para isso, tornava-se 
necessário criar um sólido modelo 
de avaliação que permitisse realizar 
milhares de provas em simultâneo e 
desse garantias de fiabilidade.

Com base na referida estratégia, e 
depois de vários projectos bem suce-
didos utilizando o ensino a distância 
como metodologia, começou a fun-
cionar, em 1989, o Curso Regular 
de Formação Bancária, uma certi-
ficação profissional que rapidamente 
se tornou uma referência no sector.

O curso, com três anos de dura-
ção, abrangendo 18 disciplinas, im-
plantou-se em todo o país através 
de uma rede de delegados regionais 
e de “zona” e, além de uma sólida 
formação profissional, possibilitou 
ainda a muitos bancários a obten-
ção de equivalência ao 12.º ano.

O Curso Regular marcou, assim, 
uma etapa crucial no panorama da 
formação bancária em Portugal e, 
posteriormente, implantou-se em 
vários países e territórios de expres-
são portuguesa, de que são exemplo 
Cabo Verde, Angola, Moçambique, 
Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e  
Macau. Na Europa, teve ainda alu-
nos em França e no Luxemburgo.

Muitos dos diplomados puderam 
então prosseguir estudos superio-
res, alavancando valor para si pró-
prios, para as instituições bancárias 
e respectivos países e para o pró-
prio Instituto de Formação Bancária, 
que viu assim plenamente atingido 
um dos objectivos que levaram à 
fundação da Associação de Forma-
ção Bancária. 

O Curso Regular tem hoje con-
tinuidade através do Programa 
de Certificação Bancária (PCB), 
estruturado em torno do Curso de 
Fundamentos de Banca e do Curso 
Complementar de Banca. O PCB 
tem a duração de dois anos e abran-
ge 12 módulos obrigatórios. Foram 
introduzidos no programa novos 

elementos de flexibilidade, como a 
frequência por módulos ou a utiliza-
ção da webBANCA como alternativa 
à base papel.

O ensino a distância é posterior-
mente utilizado em muitos projec-
tos, nomeadamente no programa 
de formação qualificante, com os 
seus três cursos específicos – Au-
ditoria Bancária, Mercados Finan-
ceiros e Risco de Crédito. Atribui 
certificação de competências e está 
vocacionado para funções especia-
lizadas.

Entretanto, muitos dos novos 
quadros admitidos na banca são 
hoje licenciados. Este facto levou a 
que fosse criado um novo programa 
– o Cur so Intensivo de Banca para 
Recém-Licenciados –, destinado, 
precisamente, a complementar as 
competências académicas com o
apport profissional adequado ao de-
sempenho das funções.

O Departamento de Formação 
Profissional oferece hoje uma diver-
sificada oferta estruturada em três 
áreas: Formação de Base, Intermé-
dia e Avançada. O grande desafio é, 
neste momento, o da flexibilidade, o 
que implica a permanente adap-
tação às necessidades de cada 
banco através da customização 
da nossa oferta, desenhando cur-
sos à medida e agindo permanente-
mente como consultores e parcei-
ros.

Com a segmentação do negó-
cio, a formação na área comercial 
tornou-se ainda mais importante. A 
preparação de gestores de clien-
tes constitui um vértice importante 
da oferta que foi construída com o 
objectivo de responder às necessi-
dades decorrentes de uma crescente 

Quando, no início dos anos 
90, fui convidado para delegado 
de zona do Instituto de Formação 
Bancária, confesso que tive receio 
de não ter disponibilidade de tem-
po para o seu exercício. Isto porque 
na altura havia na Madeira um 
número muito significativo de em-
pregados bancários a fazer o Curso 
Regular de Formação Bancária – 
Ensino a Distância.
Os testes intercalares deste curso 
eram corrigidos pelos delegados de 
zona, o que significava um acrésci-
mo ao trabalho já desenvolvido ao 
longo do dia.
Apesar disso, aceitei o desafio e 
hoje, decorridos que são cerca de 
20 anos, é com muita satisfação 
e orgulho que continuo a exercer 
essa função. Isto porque obtive 
sempre, quer da parte do IFB, quer 
dos formandos, um relacionamen-
to cordial, amistoso e profissional 
que foi de uma enorme importân-
cia para a minha carreira como 
bancário.

Arlindo Vasconcelos
Delegado de Zona
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oferta de novos produtos e de uma 
concorrência cada vez mais activa.

Face aos desafios que se co-
locam à banca, e antecipando 
inovações e tendências, o Depar-
tamento de Formação Profissio-
nal tem acompanhado as grandes 
mudanças que se têm operado no 
sector. Paradigmática foi a acção 
desenvolvida aquando da intro-
dução do euro: mais de 30 000 
bancários frequentaram, através do 
ensino a distância, cursos sobre a
moeda única.

Acompanhando o crescimento 
extraordinário do crédito à habi-
tação, foi criada uma oferta flexí-
vel, presencial e a distância, que já 
abrangeu largos milhares de parti-
cipantes. O mesmo aconteceu com 
temáticas que se tornaram prioritá-
rias, como a Prevenção do Bran-
queamento ou a introdução de 
nova legislação, como Basileia II e 
a Directiva dos Mercados.

A organização de seminários, em 
matérias inovadoras, com especia-
listas nacionais e internacionais faz, 
igualmente, parte da nossa missão. 
A criação da SEPA (Single European 
Payments Area), Credit Derivatives 
e Project Finance constituem alguns 
exemplos.

Márcia Costa
Faleceu em 10 de Junho Márcia Costa que desempenhava funções de Coordenadora da Área de e-Learning.
Foi admitida no Instituto em 1997 e, rapidamente, conquistou a amizade e a admiração dos que com ela pri-

varam, quer pelas suas qualidades pessoais e humanas, quer pela forma como se envolveu em todos os projectos 
profissionais.

Para além de uma profunda saudade, a Márcia Costa deixa-nos um exemplo de enorme elevação e coragem 
pela forma como enfrentou a doença que, em plena juventude, viria a interromper a sua curta vida.

A sentida homenagem da inforBANCA. 

Sou licenciada em Terapia 
Ocupacional e exerci essa activida-
de durante cinco anos. Como não 
me sentia profissionalmente reali-
zada, concorri para a banca, apesar 
de não ter qualquer experiência ou 
conhecimentos consolidados nessa 
área.

Deste modo, era imperativo a 
aquisição de conhecimentos espe-
cializados, pelo que a forma mais 
credível que encontrei para o fazer 
foi a inscrição no Curso Fundamen-
tos de Banca do IFB, que, pela sua 
metodologia flexível, me permitiu 
conciliar o estudo e a manutenção 
da actividade laboral.

Ao inscrever-me, optei pela mo-
dalidade de auto-estudo com apoio 
presencial, que se revelou extrema-
mente eficaz pelo conteúdo didác-
tico do material fornecido, conciso 
e organizado e pela experiência 
revelada pelos formadores de apoio 
presencial.

Aquando da minha entrada no 
banco, onde trabalho, já tinha con-
cluído o 1.º semestre do curso, pelo 
que foi muito satisfatório verificar a 
aplicação na prática da teoria ad-
quirida durante a formação.

Elsa Santos
Curso de Fundamentos de Banca

Simulações de gestão como 
o Global Banker e o Jogo Bancário 
constituem poderosas ferramentas 
de formação, já que se baseiam na 
aplicação prática e no “aprender 
com o erro”. O Jogo Bancário – Si-
mulação de Gestão de um Bal-
cão – obriga os participantes a to-
marem decisões sobre o dia-a-dia 
de um balcão, criando um ambiente 
muito próximo da realidade. O jogo, 
que pode ser realizado através da 
plataforma de e-learning do Insti-
tuto, já abrangeu largos milhares de 
participantes em muitos países do 
mundo.

Uma nota de realce para a equipa 
do Departamento de Formação Pro-
fissional, onde se incluem também 
os formadores externos, para as 
equipas de todos os outros Depar-
tamentos do IFB, elos desta cadeia 
de qualidade, e, muito particular-
mente, para os nossos associados e 
clientes, que nos escolhem para os 
ajudarmos à formação de profissio-
nais únicos.

Promover centenas de acções de 
formação ao longo do ano é uma ta-
refa exigente, sobretudo quando a 
nossa missão é servir os nossos 
associados e clientes e o nosso 
lema é a qualidade. 
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Instituto Superior de Gestão Bancária
Um Projecto de Formação 

Superior na Banca

O Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB) foi criado em 1991, pela Associação Portuguesa de Bancos,

com o objectivo de satisfazer as necessidades de formação superior especializada dos

quadros e técnicos do sector fi nanceiro e de outros sectores de actividade.

Através da conferência de graus académicos, inicialmente bacharelatos, mais tarde

Cursos de Estudos Superiores Especializados (CESES), posteriormente licenciaturas bi-etápicas e desde o 

ano lectivo 2007/2008 licenciaturas que confi guram 1os ciclos de estudos ajustados ao

Processo de Bolonha, o ISGB tem vindo a contribuir de forma ímpar para o aumento das qualifi cações 

académicas dos colaboradores do sector bancário em particular. 

Rita Machado
Directora Adjunta
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N o início da década de 90, à data de cria-
ção do ISGB, cerca de 14%(1) da popu-
lação bancária possuía como habilitação 

literária o Ensino Superior, tendo esse número aumenta-
do para 47% (2) em 2009. Não sendo este diferencial in-
tegralmente imputável aos cursos conferentes de grau 
ministrados pelo ISGB, os cerca de 100 diplomados/
/ano que saem do ISGB têm seguramente contribuído para 
o up-grade de qualificações registado.

Decorridos 19 anos de actividade e através de uma prática 
de diálogo permanente com os vários actores do sistema for-
mativo em que se enquadra, nomeadamente alunos, docen-
tes, entidades empregadoras e tutela – Ministério da Ciên-
cia Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) –, poderemos 
eleger como factores críticos de sucesso do ISGB, enquanto 
projecto de formação sólido e consistente, os seguintes:

Metodologia Pedagógica
Sendo o seu universo de alunos maioritariamente com-

posto por trabalhadores-estudantes, o ISGB privilegiou, 
desde a sua origem, a metodologia pedagógica do ensino 
a distância (ED), capaz de colmatar o afastamento geo-
gráfico da população bancária dispersa por todo o país. 
Para tal, continua a disponibilizar materiais pedagógicos 
especificamente concebidos para ED e a utilizar inovado-
res meios de ensino/aprendizagem, com um recurso cres-
cente ao e-learning através do desenvolvimento de uma 
plataforma de trabalho colaborativo.

Planos Curriculares dos Cursos
Os planos curriculares dos cursos e os conteúdos pro-

gramáticos das disciplinas que os integram são objecto de 
actualizações permanentes de forma a contemplar os temas 
emergentes no âmbito dos sectores bancário e financeiro, 
o qual acolhe a maioria dos alunos do ISGB (cerca de 71%). 
Existe igualmente elevada representatividade dos bancos no 
ISGB, com alunos de cerca de 25 instituições distintas, que 
financiam, em larga medida, os seus colaboradores.

Corpo Docente
(Dupla Qualificação – Académica e Profissional)

Tratando-se de um ensino com um cariz marcadamente 
profissional, o ISGB conta com um corpo docente acade-
micamente qualificado, detendo igualmente uma elevada 
competência profissional decorrente do exercício de fun-

ções profissionais nos sectores bancário e financeiro. Esta 
é, inequivocamente, uma das principais características dis-
tintivas do ISGB no sistema português de Ensino Superior, 
que conta com cerca de 150 instituições distintas (públicas 
e privadas), e com uma oferta de cursos transversal, ainda 
que algumas com cursos na mesma área científica que o 
ISGB. Refira-se, a título de curiosidade, que existem cerca 
de 172 cursos diferentes (1os ciclos) ao nível da oferta for-
mativa no âmbito da área científica das Ciências Empresa-
riais, onde se integram as licenciaturas do ISGB. Esta é a 
área com maior incidência de cursos, representando cerca 
de 15% da oferta formativa global de 1os ciclos(3).

Articulação com o Mercado de Trabalho
A permanente interacção entre o mundo académico e 

o mundo empresarial é fundamental não só para a sistemá-
tica aferição da adequabilidade dos cursos como também 
no tocante à inserção dos alunos no mercado de trabalho. 
O ISGB deverá constituir assim para os bancos (seus accio-
nistas e clientes) uma fonte de recrutamento privilegiada, 
devendo representar este aspecto um factor diferenciador 
e uma mais-valia clara para os alunos. No entanto, numa 
escola em que a maioria da população são trabalhadores-
-estudantes (82%), há que distinguir claramente os concei-
tos de evolução na carreira e de empregabilidade (aplicá-
vel ao universo de estudantes não trabalhadores). Através 
do follow-up sistemático dos diplomados pelos cursos de 
licenciatura do ISGB, verificamos que cerca de 20%(4) dos 
alunos trabalhadores registam alterações na sua situação 
profissional até 1 ano após a conclusão do curso. Relativa-
mente aos alunos não trabalhadores, o ISGB proporciona a 
realização de estágios profissionais ao abrigo de protocolos 
existentes com várias instituições de crédito. O objectivo 
desta iniciativa é facilitar a inserção dos alunos no mercado 
de trabalho, o que tem sido conseguido na medida em que 
as taxas de empregabilidade rondam os 95%(4).

Com uma missão clara e um projecto educativo sólido, 
consistente e ajustado às reais necessidade do mercado 
a que se dirige, o ISGB, no panorama do Ensino Superior 
português e com uma oferta formativa inserida no Espaço 
Europeu Único de Ensino Superior, assume de forma ine-
quívoca um posicionamento de “escola de nicho” espe-
cificamente direccionada para um perfil típico de alunos, 
maioritariamente trabalhadores e oriundos dos sectores 
bancário e financeiro.
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No tocante a áreas de actividade e 
com consequente expressão ao nível 
de linhas de produtos disponibilizadas 
destacam-se as licenciaturas, já ante-
riormente referidas, as pós-gradua-
ções e a formação de executivos.

A oferta de formação pós-gradua-
da é anterior à criação do ISGB, ten-
do tido início em 1987, com o Curso 
Avançado de Gestão Bancária, então 
designado Curso Superior de Direc-
ção Bancária, ministrado em parceria 
com a Faculdade de Ciências Econó-
micas e Empresarias da Universidade 
Católica Portuguesa. Este curso tem 
no corrente ano lectivo a sua 20ª edi-
ção. Actualmente, o ISGB dispõe de 
sete outras pós-graduações em áre-
as relevantes para o sector bancário, 
nomeadamente Compliance, Audito-
ria Financeira, Marketing, Mercados 
Financeiros, entre outras. 

Paralelamente, ao longo dos últi-
mos três anos, têm assumido particu-
lar relevância, na oferta formativa do 
ISGB, a concepção e implementação 
de projectos de certificação para o 
sector bancário, visando a aquisição e 
o desenvolvimento de competências 
associadas a perfis profissionais espe-
cíficos. Estes programas de formação 
têm, regra geral, uma componente 
técnica decorrente da identificação 
de novas necessidades de formação, 
por vezes resultantes de enquadra-
mentos legais emergentes e uma 
componente comportamental.

Para assegurar todos os cursos em 
funcionamento e garantir o apoio aos 
cerca de 1 000 alunos permanentes, o 
ISGB conta uma equipa interna de 18 
colaboradores e com uma equipa ex-
terna de cerca de 140 colaboradores.

Sem prejuízo da participação e 
contributo de toda a equipa mais 
alargada que colabora no ISGB, nada 
melhor que passar agora a palavra a 
alguns dos que diariamente contri-
buem de uma forma efectiva para 
assegurar as inúmeras tarefas neces-
sárias ao desenvolvimento dos cursos 
do ISGB, tentando perceber o que 
significa, para cada um, colaborar 
neste projecto.

Ana Andrade
O ISGB é a pedra basilar do Ensino Su-
perior na banca. Colaborar no ISGB re-
presenta para mim um privilégio e uma 
oportunidade séria, visando o enriqueci-
mento da população bancária em geral.

Ana Filipa Mascarenhas
Inteligente, Saber, Grupo e Brincalhão 
– pertencer a um grupo que promo-
ve o saber, desenvolve a inteligência e 
“brinca” com as dificuldades que se vão 
apresentando.

Ana Mendonça
“It’s fun to study at ISGB, It’s fun to 
work at ISGB” (City People). Ser co-
laboradora do ISBG sempre foi muito 
aliciante. Trabalhar com bom ambien-
te entre grandes colegas, tendo como 
clientes jovens alunos e como produto 
final bons profissionais.

Anónimo
O ISGB é uma carga de trabalhos! (...) É 
um livro de reclamações! 

António Alberto Matos
Porque é um curso superior em ensino 
a distância, em que o auto-estudo tem 
um papel preponderante, é importan-
tíssimo e indispensável que, quando os 
alunos estão nas instalações do ISGB, 
se sintam em casa.(...) É extraordiná-
rio sabermos que o espírito de união 
e amizade perdura e que todos estes 
anos foram gratificantes pela simbiose 
de conhecimentos e pela partilha de 
experiências. Aqueles que conseguiram 
terminar foram enormes e àqueles que 
ainda estão na corrida desejo que sejam 
grandes, que se empenhem e que nunca 
desistam...

Berta Martins
Uma Escola com boa camaradagem en-
tre colegas, professores e alunos. (...) 
é um departamento com um bom am-
biente de trabalho, com muito boa dis-
posição, e onde me sinto bem! Onde se 
aprende e onde se cresce como ser hu-
mano, tanto a nível pessoal como profis-
sional. (…) Não deixa de ser gratifican-
te, quando vamos a passar em qualquer 
lado e ouvimos chamar o nosso nome, 
associarem-nos logo ao ISGB (como os 
meus filhos costumam dizer…. já perce-
bi, mãe, é aluno!).

Clara Alcobia
A maior parte da minha vida profissional 
decorreu no IFB, como secretária de 
Direcção, e mais tarde como secretária 
do Curso Avançado de Gestão Bancária 
(…) Entretanto, passei a secretariar a 
PG em Mercados Financeiros (…) ac-
tualmente realizo tarefas de apoio no 
âmbito das PG e licenciaturas que inte-
gram o ISGB. 

Elsa Patrício Rodrigues
Colaborar no ISGB é gratificante para 
mim, na medida em que este Institu-
to leva até aos alunos, através de do-
centes experientes e inseridos nesta 
actividade, não só o desenvolvimento 
que a Escola permite, mas também um
diálogo verdadeiro e profissional com 
as instituições do sector em que estão 
inseridos ou pretendem vir a inserir-se.

Helena Guimarães
O ISGB é Desafio, Informação, Escola/
Alunos e Equipa. Colaborar no ISGB re-
presenta para mim espírito de equipa, 
amizade, companheirismo e solidarie-
dade.

Lúcia Mata
Ensino Superior, Formação, Preparação 
para o Mercado de Trabalho, Realização 
Profissional, Aprendizagem ao longo da 
Vida, Equipa, Remuneração. 

Margarida Guedes
Colaborar no ISGB é integrar uma equi-
pa dinâmica numa Escola que prepara 
para um futuro de sucesso.

Marco Lucas
É com orgulho e alegria que, quando 
encontro antigos alunos, hoje já licen-
ciados, me dizem que têm saudades dos 
bons momentos que passaram nesta 
casa. (...) tenho a certeza de que todas 
as pessoas que ingressem neste curso 
irão terminar um dia a sua licenciatura 
com a garantia de que estão mais bem 
preparadas para desempenharem as 
suas funções e desejosos de um dia re-
gressarem.

Mário Costa
Colaborar com o ISGB representa po-
der ajudar na concretização dos ob-
jectivos formativos de muitos e muitos 
colaboradores do sector financeiro que 
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procuram cimentar os seus conhecimentos e competências 
a um nível superior.

Miguel Túlio
Da própria natureza dualista da instituição, que se desenvolve 
em dois níveis diferentes mas profundamente relacionados, a 
natureza associativa da entidade instituidora e a sua activida-
de  na área do Ensino Superior e formação qualificada, resulta 
uma responsabilidade social e um compromisso constante em 
termos de qualidade, rigor, actualidade e inovação.

Teresa Martinho
Trabalho, boa disposição entre colegas e alunos, ajuda mútua.
Devo dizer que “trabalho” não é, por si, uma palavra simpá-
tica, mas trabalhar contrariado deve ser terrível (...) O tra-
balho torna-se bem mais leve quando é repartido por todos 
e quando todos tentamos alcançar o mesmo objectivo: na 
medida do possível ser útil a todos cumprindo, com boa dis-
posição, o que nos é solicitado.

Teresa Pereira
Enquanto projecto de ensino-aprendizagem e qualificação, é 
uma das primeiras iniciativas que o sector financeiro teve no 
âmbito de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 
Colaborar no ISGB representa uma parte significativa de 23 
anos de vida, com tudo o que viver contém (sonhos/projec-
tos, sucessos/fracassos, alegrias/decepções, expectativas).

Rosalina Gomes
Projecto Permanente de Empenho Constante. A rotina do de-
sassossego − integrar, contribuir, participar, acrescentar, dia-
logar, amenizar, articular, planear, planificar, programar, fazer, 
desfazer, refazer, melhorar, optimizar e nunca acabar. A equipa 
− motivação, empenho, boa disposição, inter-ajuda, partilha, 
disponibilidade, responsabilidade, solidariedade, criatividade, 
sensibilidade... ultrapassar os próprios limites e dar sempre 
um pouco mais de si (por si e pela equipa).

Sérgio Mascarenhas
Num contexto de forte mudança como aquele que vive o 
ISGB, o meu desempenho profissional enfrenta o desafio 
constante de contribuir para equilibrar a continuidade dos 
sucessos passados com a resposta aos desafios do futuro.

Todos estes contributos têm reflexos directos na for-
ma como os nossos alunos recordam a sua passagem pelo 
ISGB. Ficam aqui apenas 4 testemunhos, representativos 
dos cursos que integram um maior número alunos, com 
o objectivo de ilustrar a visão de quem está do outro lado 
da Escola.

F requentei outra Universidade, onde não consegui ter 
qualquer interesse pelas aulas; no ISGB não faltei a ne-

nhuma. Isto porque o curso de Gestão Bancária consegue fazer 
sistematicamente a ponte entre a teoria e a nossa realidade pro-
fissional. 

Tiago Leite, CGB (2000-2004)
Director de Agência, Barclays Bank.

A o longo do curso, vários foram os factores que contri-
buíram para a minha satisfação. Destaco o plano curri-

cular, o corpo docente, a abertura dos professores e, principal-
mente, a vertente prática das matérias leccionadas. A conjugação 
destes factores contribuiu para a aquisição de competências váli-
das para o início da minha vida profissional. 

Nuno Carvalho, CGSI (2003-2008)
Técnico de Marketing,

Direcção de Assurfinance e Vida, Tranquilidade.

F requentar o curso do ISGB foi a “janela de oportunidade” 
crucial para poder evoluir pessoal e profissionalmente. Os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos potenciaram em 
mim uma dinâmica de confiança que foi fundamental (…) Esta 
dinâmica de busca do conhecimento e de participação proactiva 
nos projectos é hoje reconhecida e, mais do que uma prática, 
tornou-se para mim numa filosofia de vida gratificante e da qual 
jamais prescindirei. 

Rui Almeida Santos, CGSI (2001-2006)
Técnico de Planeamento e Controlo de Gestão,

Direcção de Auditoria Interna, Caixa Geral Depósitos.

O ptei por este curso em detrimento de um curso de Gestão 
de Empresas, por dois motivos essenciais: a especialização 

numa área em constante desenvolvimento e o reconhecimento 
deste curso perante as instituições financeiras, permitindo uma 
maior taxa de empregabilidade. O ISGB deu-me a possibilidade 
de, no ano de conclusão do grau de bacharel, poder ter acesso 
a um estágio de Verão num banco e posteriormente um está-
gio profissional de 6 meses numa outra instituição, onde acabei 
por permanecer cerca de 2 anos, tendo saído por opção própria. 
Desde 2005 trabalho no Banco Best, tendo desempenhado fun-
ções de Consultor Financeiro durante 2 anos e tendo assumido 
em 2007 funções de Team Leader. Neste momento, sou respon-
sável de Organização e Qualidade da Área Comercial. (…) conti-
nuando com a possibilidade de crescer profissionalmente, saben-
do que posso sempre contar com o apoio e aconselhamento do 
ISGB na gestão da minha carreira. 

Sílvia Canoa, CGB (2000-2005)
Responsável de Organização e Qualidade da Área Comercial,

Banco Best.

Para terminar e voltando à questão inicialmente abor-
dada dos drivers de criação do ISGB, depois de decorridos 
quase 20 anos de actividade, poderemos pensar como 
será o ISGB nos próximos 20 anos… 

São múltiplas as variáveis a considerar no desenho 
dos vários cenários possíveis, nomeadamente ques-
tões conjunturais, enquadramento legal e global dos 
sistemas financeiro e do Ensino Superior, factores de-
mográficos condicionantes da procura dos cursos, evo-
lução do mercado de trabalho e dos padrões de recru-
tamento, etc.... Tentando fazer uma projecção, ainda 
que muito simplificada, da actividade do ISGB a curto/
/médio prazo (e não a 20 anos), poder-se-á dizer que o 
foco deverá ser a manutenção de um posicionamento de 
nicho ao serviço do aumento das qualificações e da satis-
fação das necessidades de formação dos colaboradores do 
sector bancário.



Jul > Set | 201066 Copyright © 2010 by IFB/APBedição especial                      do IFBinforBANCA 85

Assim, se olharmos para as qualificações dos colabora-
dores do sector bancário e apesar do substancial aumento 
registado a nível do Ensino Básico (de 41,8% em 1993 para 
9,8% em 2009)(1) e (2), verificamos que existe ainda uma 
parte significativa da população bancária com habilitações 
ao nível do Ensino Secundário (cerca de 43%)(2). Cruzando 
este dado com a média etária da população bancária com a 
tipificação das funções exercidas e com o actual padrão de 
recrutamento no sector (70% de admissões com o grau
de licenciatura)(2), poderemos equacionar a pertinência 
(e urgência) da formação destes cerca de 25 000 colabo-
radores que têm actualmente o Ensino Secundário, uma 
idade compreendida entre os 20-40 anos e que, sem um 
aumento de qualificações, verão limitadas as suas hipóte-
ses de evolução profissional. Este segmento constitui cla-
ramente uma aposta estratégica para o ISGB, alinhada com 
a política nacional e europeia de requalificação profissional 
inserida no âmbito das chamadas “Novas Oportunidades”. 
O contingente especial de acesso ao Ensino Superior
(> 23 Anos)(5), especificamente legislado há 4 anos, ma-

terializa essa opção. No caso do ISGB, dado o perfil dos 
seus alunos e a natureza profissionalizante da formação 
ministrada, o número de alunos que ingressaram nas li-
cenciaturas através deste contingente representa, actual-
mente, cerca de 10% da população total.

Por outro lado, a reconfiguração das licenciaturas ao 
formato de Bolonha está a colocar agora no mercado de 
trabalho os primeiros licenciados “puros” de Bolonha (1os 
ciclos = 3 anos). Admitindo que este nível de qualificações 
possa satisfazer as necessidades das entidades emprega-
doras a curto prazo e para funções menos diferenciadas, 
em breve e em particular em sectores tecnicamente exi-
gentes, se colocará a necessidade de um novo aumento de 
qualificações dos colaboradores. Sendo o sector bancário 
e financeiro extremamente volátil a variáveis de natureza 
económica, financeira, conjuntural e social, exigindo por 
isso novas competências, poder-se-á antecipar um re-
gresso dos colaboradores (já licenciados) a instituições de 
Ensino Superior para obtenção do grau de mestrado (2os 
ciclos = 2 anos).

Paralelamente, a quantidade de oferta disponível a nível 
de Ensino Superior e as crescentes exigências e supervisão 
por parte da tutela (MCTES), levarão a que sobrevivam 
apenas as instituições que, cumprindo os requisitos legais 
exigidos, apresentem ofertas diferenciadoras. O ISGB de-
verá afirmar-se através de três factores de diferenciação: 
entrosamento profundo com o sector em que se enqua-
dra e a que se dirige, assumindo-se como a única “Escola 
da Banca e para a Banca em Portugal”; know-how técni-
co específico desenvolvido internamente ou em parceria 
com outras instituições de Ensino Superior portuguesas e 
estrangeiras; metodologias pedagógicas e soluções forma-
tivas permanentemente ajustadas à evolução do perfil dos 
seus alunos.

Onde estaremos daqui a 20 anos? Provavelmente, hoje 
não sabemos responder a esta questão, mas uma certeza 
porém, deveremos ter: conjunturalmente, não estaremos 
no mesmo ponto em que nos encontramos hoje, mas es-
trategicamente teremos a mesma necessidade imperiosa 
de planear os próximos 20 anos. E, seguramente, uma das 
estratégias a recomendar, em qualquer modelo de negó-
cio que pretenda ser de sucesso, é a antecipação. 

Notas:
(1)  Boletim Informativo, Associação Portuguesa de Bancos, nº 13, Junho 

1994 (primeiro Boletim que apresenta este indicador sobre os recur-
sos humanos do Sector Bancário).

(2)  Boletim Informativo, Associação Portuguesa de Bancos, nº 42, Dezem-
bro 2008, e nº 43, Julho de 2009.

(3)  Estudo “Bolonha: Grandes Números”, site da Direcção-Geral do En-
sino Superior (DGES), Fevereiro 2010.

(4)  Dados relativos ao ano lectivo 2008/2009, com base numa amostra 
de 390 alunos que haviam obtido o grau nos últimos 5 anos.

(5)  Contingente especial de acesso ao Ensino Superior, através de pro-
vas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para 
a frequência de ensino superior dos maiores de 23 anos (Dec-Lei
nº 64/2006, de 21 Março 2006).

O ISGB em Números em 2010…
Nº Licenciaturas 2
Nº Pós-Graduações 7 
Pós-Graduações
Nº de Alunos (1987-2010) 792
Nº de Diplomados (1987-2010)(a) 710
Nº de Alunos (2009/2010) 66
Licenciaturas
Nº de Alunos (1991-2010) 17 454
Nº Diplomados (1993-2010)(a) 1 797
Nº de Alunos (2009-2010) 901
Média de Idades 31 anos
Alunos Trabalhadores 82% 
Alunos Trabalhadores Sector 
Bancário e Financeiro 71% 

Alunos Não Trabalhadores 18%
Nº de Distritos de Origem dos 
Alunos 19

Nº Bancos com Alunos a Frequentar 
o ISGB 25

Nº Docentes 138
Nº Colaboradores Internos 18
Nº de Unidades Curriculares das 
Licenciaturas 32

Nº Créditos ECTS (1º ciclo)(b) 180
Nº Manuais de Auto-Estudo 30
Nº Páginas de Auto-Estudo(c) 13 500 
Nº Livros da Biblioteca 3 298
Nº de Salas de Formação 21
Nº Máquinas (alunos) 100
Tempo de Atendimento de Alunos(d)

Secretaria
Atendimento Telefónico 

60h/mês
55h/mês

Nº Monografias(e) 277
Nº Projectos (Alunos)(e) 77
Nº de Estágios(e) 106 

Empregabilidade (f)
95% (estágio final do curso)

5% emprego < 6 meses
antes final do curso

Evolução Carreira(f) 

20% – 1º ano após conclusão curso
15% – 2º, 3º anos após conclusão curso

45% – > 3º ano após conclusão curso
20% – sem alterações

(a) inclui estimativa de diplomados em 2009/2010
(b)  European Credit Transfer and Accumulation System
(c) Valor aproximado
(d) Valor médio estimado (períodos lectivos)
(e) Valores acumulados até 2010
(f)  Dados relativos ao ano lectivo 2008/2009 com base numa amostra de 390 alunos que concluíram o curso 

nos últimos 5 anos.
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Cursos de Formação
em Alternância na Banca

Uma História em Momentos

Manuela Baptista 
dos Santos
Directora

Preferimos contar uma história de 18 anos de existência com base em momentos,

já que “uma imagem vale por mil palavras”.

Em Setembro de 2010, abriremos a 20ª edição do curso. É, também por isso, um projecto vencedor.

O s Cursos de Formação em Alternância na Banca, 
no sistema de aprendizagem, desenvolvidos numa 
já longa parceria com o Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), que se iniciou em 1992, fun-
cionam em Lisboa e Porto.

O Curso de Técnicas e Operações Bancárias tem a du-
ração de três anos e destina-se a jovens com o mínimo 
do 9º Ano. No final do curso, é atribuída equivalência ao

12º Ano e uma qualificação profissional de nível 3.
Baseia-se numa metodologia pedagógica de formação 

em alternância, constituída pela componente da formação 
em sala e pela componente de formação em contexto de 
trabalho (estágio).

A primeira componente é desenvolvida no IFB e a se-
gunda em instituições de crédito, interligando conheci-
mentos teóricos com a prática em contexto de trabalho.
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Uma média de 15 bancos/ano aderentesao projecto. Situações de simulação preparam os Formandos, antes de seguirem para osestágios, nos bancos.

68 einforBANCA 85

Sessão de abertura, de acolhimento e

integração aos novos formandos.

Pelo seu interesse, formandos e formadores 
participam em Palestras, quer de bancos, quer de outras instituições.

Cerca de 350 alunos em formação,

em média/ano. No total já terminaram o seu 

curso 1 924 formandos.

Formação em Alternância na Banca – Momentos
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Solidariedade e outras

actividades extra-curriculares.

669inforBANCA 85do IFB

E depois do diploma?
93% dos diplomados integram-se no mercado 
de trabalho e/ou continuam os seus estudos 

para o Ensino Superior. 

Trabalhos multidisciplinares e criação de novos produtos em Marketing Bancário.

Reunião anual de abertura do ano lectivo – 

IFB, bancos e IEFP.
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Formação em Alternância na Banca – Testemunhos

A o longo destes seis anos, 
enquanto formadora de 
Inglês, descobri quão 

importante é a missão de transmitir 
conhecimento e valores aos nossos 
formandos, porque ensinar é, na mi-
nha humilde opinião, semear conheci-
mento e colher os frutos de um traba-
lho que, quando é feito com dedicação 
e profissionalismo, se torna deveras 
gratificante e compensador a todos os 
níveis, principalmente quando temos 
alunos que se esforçam para dar o seu 
melhor. 

O Instituto tem formado alunos 
com um potencial elevado. É possível 
verificar estatisticamente que na maio-
ria dos casos prosseguem estudos ou 
ficam colocados num determinado 
banco. 

O Instituto de Formação Bancária 
poderá ser equiparado a uma fábrica 
de sonhos, porque a função de bancá-
rio é para a maioria dos nossos alunos 
a sua maior ambição; podemos mes-
mo afirmar que a Direcção, pais, for-
madores e funcionários têm realizado 
um trabalho em equipa no sentido 
de fazerem com que esta missão seja 
cumprida. 

Sandra Lourenço
Formadora

S etembro de 1994 foi sem dúvida uma data que marcou o meu percur-
so pessoal e profissional. Aquando da leitura de um jornal, encontrei 
um pequeno anúncio que fazia referência a um curso sobre banca, 

encontrando-se abertas as inscrições.
Inicialmente e por curiosidade, recolhi alguma informação, tendo ficado in-

teressado, atendendo a que, com a finalização do curso, obteria equivalência ao 
12.º ano e teria a possibilidade de ingressar na banca. 

De imediato, efectuei a minha candidatura, tendo a mesma sido aceite. O 
curso tinha a duração de três anos e abordava disciplinas vocacionadas para a 
actividade bancária.

O curso permitiu aliar os conhecimentos técnicos a casos práticos, atendendo 
a que tínhamos também estágios na banca durante a frequência do curso. Este 
processo permitiu um êxito total, pois, após conclusão do curso, ingressei na 
banca, mais precisamente na Caixa Geral de Depósitos, SA, em Janeiro de 1997. 

Inicialmente, ingressei numa unidade de negócio localizada numa universidade 
e direccionada para um segmento jovem, irreverente e exigente. Actualmente, 
sou gestor de cliente, tendo durante estes anos desempenhado várias funções, 
em diversas áreas de negócio.

Face às constantes mudanças ocorridas no sistema financeiro e à necessidade 
de obter novas competências, entendi como necessário e urgente continuar a 
estudar, tendo ingressado no ISGB.

Em simultâneo a este meu percurso, sempre existiu uma proximidade com o 
IFB, tendo-se criado um Núcleo de Antigos Alunos dos Cursos de Alternância na 
Banca, em Novembro de 2007.

Este núcleo visa promover várias actividades, nomeadamente o desenvolvi-
mento de iniciativas de agregação e confraternização.

Não gostaria de terminar sem um especial agradecimento ao IFB e ao ISGB, 
que têm apostado numa formação de excelência, proporcionando a todos os 
alunos o adquirir das competências necessárias para o sucesso, nos momentos 
difíceis e exigentes da nossa economia e da sociedade. 

João Pedro Correia
Direcção Núcleo Antigos Alunos

Notícia
Competição Europeia – Bancos em Acção
Jovens da Formação em Alternância:
2 ANOS DE PARTICIPAÇÃO – 2 ANOS PRESENTES NA FINAL, em Bruxelas, a representar Portugal

Consulte a notícia no www.ifb.pt/alternancia
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N o âmbito das comemo-
rações do 30º aniversá-
rio do IFB, realizou-se a 

cerimónia de entrega dos diplomas aos 
formandos que, em 2009, concluíram 
o 16º Curso de TOB1 e o 5º Curso de 
TOB2, da formação em alternância.

Para nós, formadores, estes momen-
tos são sempre muito especiais, não só 
por revermos antigos alunos, como por 
sabermos estarem muitos deles a dar 
os primeiros passos como profissionais 
bancários.

É também uma ocasião propícia para 
reflectir sobre o êxito do curso, eviden-
ciado pela receptividade da banca na 
contratação destes jovens.

Como formadores, compete-nos 
transmitir as competências técnicas es-
senciais que os estágios mais tarde con-
solidam com a actividade prática. Sabe-
mos que os níveis de exigência, disciplina 
e rigor são elevados, mas não é por isso 
que o IFB é uma escola diferente. É-o, 
sobretudo, pela complementaridade e 
importância dada à educação para a vida, 
centrada nos valores morais e éticos. Na 
defesa da integridade, no apelo ao senti-
do de responsabilidade, na exigência do 
respeito pelos outros.

Sabemos que a aprendizagem é um 
processo continuado, que não se esgota 
com a conclusão do curso e a entrega 
dos diplomas. 

Creio que, por tudo isso, para nós, 
formadores, o mais gratificante de cada 
reencontro, com estes jovens e com 
muitos outros antes destes, é senti-los 
diferentes, naturalmente mais qualifica-
dos e competentes, mas também mais 
maduros, mais responsáveis – no fundo, 
mais adultos.

Gil Cunha
Formador

Formação em Alternância na Banca – Testemunhos

Mª Clara Fernandes
Tutora – Gerente da CGD

Miguel Pacheco
Tutor –  Sales Support/Subdirector

do Deutsche Bank

João Domingues
Tutor – Gerente do Millennium bcp

O formando revelou um desem-
penho global verdadeiramente 
excepcional, mostrando sempre 

grande vontade em progredir e adquirir 
conhecimentos. É uma pessoa bem for-
mada a todos os níveis (pessoal e profis-
sional) e que não pára de nos surpreen-
der pela sua elevada maturidade face à 
idade que tem. 

Com a sua inata boa disposição, con-
segue contagiar as pessoas que com ele 
interagem, provocando sempre um diá-
logo muito agradável e descontraído.

Foi um enorme prazer conhecer e 
trabalhar com este formando, a quem 
prevejo um futuro profissional verdadei-
ramente promissor. 

O desempenho da formanda tra-
duziu-se por um padrão acima 
da média a todos os níveis. De-

monstrou uma capacidade de trabalho 
bastante boa, rigor e total disponibilida-
de no desempenho de todas as tarefas 
que lhe foram atribuídas, bem como 
uma enorme vontade de aprender e 
colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos. 

A estagiária desenvolveu ta-
refas diversificadas e rela-
cionadas com operações 

activas, passivas e atendimento geral ao 
público. Apresentou à equipa um bom 
trabalho sob o tema Crédito à Habi-
tação – Conceitos e Procedimentos. 
Acompanhada pela gerência, efectuou 
inúmeras visitas a clientes e realizou 
contactos telefónicos numa perspectiva 
de cross e up-selling.

Evidenciou sempre uma grande ca-
pacidade de adaptação ao serviço, boa 
integração na equipa, disponibilidade, 
empenhamento além de uma forte 
orientação para o cliente, resultados e 
qualidade de serviço.

Estamos convictos de que o seu pos-
sível recrutamento será certamente uma 
mais-valia para o banco. 

Na época de desânimo, descrédito e 
pessimismo que estamos a viver, ao ver 
estes jovens, não posso deixar de acre-
ditar que com eles podemos e devemos 
ter uma réstea de esperança e de con-
fiança no futuro.

Permitam-me concluir com uma pos-
sível pergunta a um destes ex-alunos:

— Podias viver sem ter frequentado 
o IFB?

Calculo a resposta:
— Poder, podia, mas não era a mes-

ma coisa. 

Apreciação dos tutores em 
relação ao desempenho 
dos formandos em fim de 
estágio... alguns excertos
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Uma História Cheia de Vida(s)

Mário Costa
Subdirector

Ao longo das últimas três décadas, milhares de candidatos a colaboradores e colaboradores do 

sector fi nanceiro escreveram a história da Delegação do Porto do Instituto de Formação Bancária.

Tivemos a honra e o privilégio de contribuir para a sua formação e, em muitos casos,

contribuir para o seu futuro pessoal e profi ssional. Só é tempo de olhar o passado se este nos

fi zer acreditar que seremos capazes de enfrentar o futuro com a mesma dedicação e sentido de 

dever cumprido. Continuaremos, estamos certos, a sentir-nos orgulhosos pelo papel que

desempenhamos nessas histórias de vida!
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A Delegação do Porto do Instituto de For-
mação Bancária iniciou a sua actividade 
em 1982, dois anos depois da constitui-

ção da Associação de Formação Bancária (Instituto de 
Formação Bancária desde 1986).

O seu responsável, durante 23 anos, foi o Dr. Abílio 
Marques1, que inicialmente colaborou a tempo parcial, 
vindo a desenvolver a coordenação da formação a tem-
po inteiro a partir de 1985.

As actuais instalações só foram inauguradas em Abril 
de 1987, tendo o IFB utilizado, para a sua actividade for-
mativa, salas alugadas como as do Centro de Formação 
de Seguros, em Campo Alegre.

O primeiro curso a realizar-se no Porto foi o de Análi-
se de Balanços. Como ainda hoje acontece, a formação 
era ministrada por formadores com experiência profis-
sional no sector. 

Em 1992, iniciou-se a colaboração com o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional através do sistema de 
aprendizagem com a realização do 1º Curso em Regime 
de Alternância (vamos iniciar, este ano, a 20ª edição).

Mais tarde, com a criação do Instituto Superior de 
Gestão Bancária, a Delegação do Porto passou a apoiar 
os alunos daquele Instituto que frequentam a sua for-
mação superior. Da mesma forma, a Delegação do Porto 
foi muito importante no desenvolvimento da actividade 
de formação inovadora que constituiu o ensino a distân-
cia, aplicada no Curso Regular, entre outros.

Falar da actividade da Delegação do Porto é quase 
o mesmo que falar da actividade global do Instituto de 
Formação Bancária.

Na verdade, com o apoio das diferentes unidades or-
gânicas responsáveis pelas áreas da formação profissio-
nal, formação em alternância e ISGB, tem sido possível 
responder às necessidades de formação dos diferentes 
públicos que residem e trabalham no Norte.

A resposta a esses públicos tem sido concretizada 
através dos mesmos modelos organizativos que são 
aplicados na sede, garantindo a necessária homoge-
neidade, em termos de qualidade e rigor, que o IFB/
/ISGB tem como objectivo.

O peso relativo da actividade formativa da Delegação 

do Porto representa, sensivelmente, 1/3 da actividade 
total daquelas unidades orgânicas.

Sem prejuízo do princípio da especialização, todos 
os colaboradores têm os conhecimentos necessários 
para responderem às solicitações dos alunos, forman-
dos, candidatos, colaboradores do sector financeiro e 
público em geral, em qualquer das áreas de formação 
referenciadas.

Conscientes da importância e do papel que a Delega-
ção do Porto representa na formação do e para o sector 
financeiro na região Norte, os seus colaboradores man-
terão a sua disponibilidade e esforço para responderem, 
de forma positiva, aos desafios que a instituição que 
representam vai ter de enfrentar e vencer nos próximos 
tempos. 

1.  Agradecimento especial ao Dr. Abílio Marques pela preciosa colabo-
ração na compilação dos dados históricos da Delegação do Porto.

“... tem sido possível responder às 
necessidades de formação dos diferentes 
públicos que residem e trabalham no Norte.”



Jul > Set | 201074 Copyright © 2010 by IFB/APBedição especial                      do IFBinforBANCA 85

Marta Carvalho
Subdirectora

Quem Mexeu na Vírgula?

O fi m de tarde avizinhava-se particularmente diferente do habitual 
no Departamento Pedagógico (DP). A sala ainda fervilhava de activida-
de, apesar do adiantado da hora.

— “Temos uma nova missão pedagógica. Alguém retirou meia dúzia 
de vírgulas aos nossos projectos.”

— “Vírgulas?! Então e agora?” — Quem escreve nem sempre concor-
da quanto à utilização da vírgula. Esta é até um dos sinais de pontua-
ção mais desprezados. E, contudo, tanto pode depender de uma coisa 
tão discreta...

— “Há que encontrá-las e colocá-las de novo no sítio.”
— “Muito bem, ao trabalho!”
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C omeçámos a investiga-
ção pelos manuais... 

Os manuais, tal como 
outros produtos realizados com 
a colaboração do Departamento 
Pedagógico, são feitos em con-
junto, reunindo uma equipa mul-
tidisciplinar. O técnico da matéria 

é responsável pelos conteúdos. Uma pedagoga adapta o 
texto para ensino a distância. Desde o início, esta tem sido 
uma preocupação sempre presente na elaboração de qual-
quer curso, principalmente em ED: produzir materiais de 
elevada qualidade pedagógica, com o objectivo de orientar 
o percurso formativo dos formandos.

Os materiais são depois passados a outro departamen-
to para tratamento gráfico e para ilustração. Um dos pro-
cessos tinha uma pequena nota amarela que dizia simples-
mente:

— “Não esperem.” Estaria este manual pronto para o 
passo seguinte?

Uma observação mais atenta permitiu decifrar que fal-
tava a necessária revisão linguística. Era aqui que se tinha 
perdido a primeira vírgula! O papel deveria dizer:

— “Não, esperem.”
A vírgula no sítio certo tinha criado a pausa necessária à 

boa conclusão do projecto.
Muitos destes materiais são, paralelamente, transforma-

dos e adaptados às necessidades de cada cliente, originan-
do cursos em e-learning. Esta metodologia veio reforçar 
a perspectiva de que a aprendizagem 
ao longo da vida está bem presente e 
é cada vez mais apoiada pelo desen-
volvimento tecnológico.

Os conteúdos são disponibilizados 
em vários formatos e propõem so-
luções inovadoras como, por exem-
plo, jogos e actividades interactivas 
de aprendizagem. Ao optarem pelo
e-learning, os formandos têm tam-
bém o apoio de um tutor e podem 
interagir com os restantes partici-
pantes. Adaptam o seu estudo ao 
seu próprio ritmo e podem aprender 
onde e quando quiserem, desde que 
tenham um computador ao pé de si.

Passámos à avaliação. No DP, a avaliação tem duas 
vertentes principais: 

• A avaliação das aprendizagens, com todos os testes 
e exames a saírem das bases de dados de perguntas 
que são geridas no Departamento;

• A avaliação da formação (reacção), com inquéritos 
feitos a alunos e docentes/formadores dos cursos do 
Instituto Superior de Gestão Bancária, dos cursos 
em regime de alternância e dos cursos realizados no 
âmbito de projectos internacionais (com destaque 
para cursos nos PALOP).

Periodicamente, são realizados estudos de follow-up 
que focam a avaliação de impacto e resultados e envol-
vem mais inquiridos, como representantes das entidades 
empregadoras.

Algumas pilhas de questionários aguardavam tratamen-
to estatístico. Noutra secretária, as pastas com conjuntos 
de testes tinham sido devolvidas, com a validação do res-
ponsável de área e da pedagoga, a díade que acompanha 
cada módulo dos programas de certificação.

No computador do nosso responsável pela elaboração 
dos testes, uma troca de e-mails entre vários intervenien-
tes dava conta do acompanhamento do processo.

À pergunta sobre se, após as actualizações sugeridas 
pelo responsável de área, faltava algo para completar o 
conjunto de peças de avaliação para os cursos a decorrer, 
a resposta surgia perturbadora:

— “Nem isso ele resolveu.”

Trabalho de Equipa e
Colaboração

As primeiras palavras que me vieram à cabeça quando me pediram para 
escrever este texto foram “trabalho de equipa” e “colaboração”. Na verdade, 
quer a gestão de projectos em e-learning, quer o trabalho de autoria implicam 
ter sempre os dois conceitos presentes, porque, se assim não for, acabamos por 
“ganhar partidas”, mas corremos o risco de “perder campeonatos”. No meu 
caso, tenho uma experiência positiva quer ao nível da colaboração, quer da 
discussão aberta em torno de qualquer projecto. Assim, é sempre possível 
aproveitar os skills com que cada parte pode contribuir para o trabalho final, 
mantendo-se sempre como fio condutor “o interesse do grupo” e nunca o 
“interesse próprio”.

Opinião da Dra. Márcia Costa 
Responsável pelo Gabinete webBANCA 
Departamento de Formação Profissional
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Elos
Fundamentais

Na área da formação a distância – base papel –, recorremos, frequentemente, 
ao apoio técnico do Departamento Pedagógico. Cada peça componente dos 
cursos, seja um manual, testes ou exames, é essencial para o êxito final da oferta 
IFB. Assim, todos os intervenientes nesta cadeia de produção, até à concretiza-
ção do produto final, são elos fundamentais na construção da imagem que 
projectamos junto dos associados, clientes e comunidade em geral.
A consciência individual do papel de cada um no processo colectivo tem de 
estar sempre presente.

Opinião da Dra. Palmira João 
Responsável pelo Ensino a Distância (Base Papel)

Departamento de Formação Profissional

Happy 30th anniversary
from Berlin!

I’m happy to congratulate the IFB-team to the 30th anniversary of the Institute.
It is since several years that we successfully cooperate in trans-national 
European training projects and since its beginning I’m impressed by the 
enthusiasm, the professionalism and the reliability of your organisation. I’m 
most pleased by the bright friendliness of all members of your team and I’ve 
always enjoyed your warm hospitality when being in Lisbon.
It has been a great pleasure to cooperate with you – good luck for the next 30 
years!

Opinião do Prof. Dr. Erwin Seyfried
Professor na Berlin School of

Economics and Law

“O Prazer no Trabalho
Aperfeiçoa a Obra”
(Aristóteles, 384 - 322 a.C.) 

O grau de sucesso de um qualquer projecto depende, em primeira linha, da sua 
exequibilidade e, paralelamente, da qualidade das pessoas que integram a 
equipa que se propõe desenvolvê-lo. A excelência das pessoas é, assim, 
elemento decisivo na qualidade dos resultados.
Ora, nas diversas experiências profissionais que pude partilhar com os colabo-
radores do Departamento Pedagógico, do IFB, ficou-me a firme convicção de 
êxito sempre que este dependa desta equipa.
O prazer em saber e fazer sempre mais e melhor são aspectos que, a despeito 
da sua imaterialidade, se sentem e se respiram no contacto com estes colegas.
Talvez, por isso, as boas obras ... 

Opinião do Dr. J. Pires da Silva 
Departamento de Formação em Alternância

Com alívio, percebemos que era 
ali que se dava a segunda falta de vír-
gula. O correcto era, de facto:

— “Nem isso, ele resolveu.”
A vírgula tinha acabado de trans-

formar o único homem do Departa-
mento numa espécie de herói.

Vasculhámos então por entre os 
projectos internacionais em que 
estamos a participar e os estudos em 
que colaboramos. Os projectos com 
os nossos parceiros europeus pare-
ciam estar em ordem. A colabora-
ção prestada aos projectos em África 
também. 

Estes trabalhos, para além de fo-
mentarem o networking com as várias 
instituições do sector e institutos con-
géneres, são uma oportunidade única 
para transferência de know-how. 

Permitem, igualmente, a nossa par-
ticipação em trabalhos de investigação 
técnico-pedagógica que nos mantêm 
actualizados na nossa área de inter-
venção. É, inclusivamente, através 
destas participações que podemos 
inovar em alguns campos e lançarmos 
trabalhos pioneiros cuja visibilidade 
pretendemos continuar a aumentar.

Olhámos ainda para os restantes 
projectos. Três projectos são mere-
cedores de destaque:

• O Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competência 
(RVCC), em que apoiamos a 
parceria entre o Departamento 
de Formação em Alternância e 
a Agência Nacional para a Qua-
lificação;

• O trabalho realizado na área da 
literacia financeira, que é um 
projecto particularmente aca-
rinhado pela Associação Portu-
guesa de Bancos, que o lançou;
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• O estudo anual de indicadores 
de formação, que este ano pas-
sou também a englobar uma 
parte sobre tendências de for-
mação, de modo a obter uma 
visão diagnóstica das necessida-
des do sector.

Assim, tendo recebido folhetos 
informativos para disseminar alguns 
dos projectos internacionais, pensá-
mos em distribuí-los pelos diversos 
departamentos do IFB.

Seria suficiente para despertar o 
interesse para estas actividades em 
curso?

O primeiro feedback recebido foi 
assustador:

— “Não queremos saber.”
Afinal, também aqui faltava uma 

vírgula, e assim, de repente, uma opi-
nião tinha mudado:

— “Não, queremos saber.”

A nossa investigação estava agora 
mais perto do fim.

Fomos analisar a formação na 
área comportamental. Sim, as 
pedagogas são também formadoras 
em sala.

O IFB tem homologado um Cur-
so de Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores. Contamos também ob-
ter o parecer do IEFP sobre diversos 
módulos para formação contínua de 
formadores.

Em que pé estaria o processo? Será 
que faltava algum dado ou informação?

Na mesa da secretária do DP, esta-
va uma nota:

— “Nada foi resolvido.”
Também aqui o aparente proble-

ma desapareceu magicamente com a 
correcção devida: 

— “Nada, foi resolvido.”

Opinião O Mais Positiva
Possível

Qual é a minha opinião relativamente ao Departamento Pedagógico do IFB? 
Resposta fácil: é a mais positiva possível, e não o digo para ser simpático, mas 
porque o pude comprovar na relação que o Crédito Agrícola mantém com esta 
Instituição desde sempre e também porque tive a oportunidade de, por mais de 
uma vez, o constatar nos projectos internacionais em que participei a convite 
do Instituto.
Trata-se de uma estrutura profissional, com tudo o que isso implica, mas que 
consegue, simultaneamente, ser flexível, cordial e simpática. Este reconheci-
mento, que julgo ser generalizado na banca portuguesa, até tendo em conside-
ração o nível de participação dos bancos na iniciativa sobre os indicadores de 
formação, é-o ainda mais além-fronteiras. De facto, é extraordinário constatar 
o prestígio que o Instituto de Formação Bancária tem junto dos parceiros e 
organizações internacionais com quem colabora, quer ao nível dos seus órgãos 
de cúpula, quer ao nível mais técnico e de desenvolvimento de ferramentas e 
metodologias.

Opinião do Dr. Nuno Cristino
DRH – Assistente de Direcção

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Formação Informal
Mas Muito
Profissional

Na minha perspectiva, a formação que conseguimos ter é valor que criamos 
para as nossas organizações. 
Em 2006, decidi propor-me como formando das minhas colegas do Departa-
mento Pedagógico, que também são formadoras do Instituto. Bom...... por um 
lado, um director do Instituto receber formação de colegas…….… por outro, 
expor-me e não fazer “má figura” ….. foi um autêntico challenge para as duas 
partes. Tenho saudades dessa formação e da forma dedicada, descontraída, 
informal mas muito profissional das minhas colegas formadoras e pedagogas. 
Lembro-me do trauma das faltas e das ameaças de CHUMBAR….….   e quando 
encontrei uma gralha no dossier!!, ………… com toda a graça, mandaram-me 
logo calar, ....... mas no outro dia …. a folha tinha sido substituída……

Opinião do Dr. José da Cunha Barros
Director do Departamento Administrativo, de Recursos 

Humanos, Financeiro e Logístico do IFB
Ex-formando do Curso de Formação de Formadores
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Excelentes
Recordações...

Enquanto trabalhei no Departamento Pedagógico, desenvolvemos, em equipas 
alargadas e multidisciplinares, modelos pedagógicos de cursos, desde a sua 
concepção à sua concretização (...)
Em 2004, fui convidada para trabalhar noutra área do IFB, mas guardo excelen-
tes recordações dos 15 anos que aí passei, tanto mais que a área da Educação e 
da Formação são a minha área predilecta em termos profissionais.

Opinião da Dra. Manuela Baptista dos Santos
Directora, Departamento de Formação em Alternância

Responsável pelo DP de 1999 a 2004

Muitas e Boas!
(recordações)      

À pergunta colocada, “Que recordações guarda do seu trabalho connosco, nos 
primeiros tempos do Departamento Pedagógico?”, respondo: muitas e boas!
Quando, em 1988, o Dr. Pereira Torres me convidou para participar no novo 
projecto de ensino a distância, aceitei, mas “com um pé atrás”. É que nunca 
tinha trabalhado com psicólogos e o DP estava cheio de gente formada em 
Ciências da Educação, a maior parte acabadinha de chegar das suas licenciatu-
ras, provavelmente, pensava eu, muito verde e talvez demasiado teórica para 
pormos em marcha um projecto tão inovador e ambicioso.
Enganei-me redondamente. Não posso dizer que eram todos “homens de 
barba rija”, porque predominavam os elementos femininos, mas devo sublinhar 
que conseguiram, mercê do seu inegável talento, sempre exercido em ambien-
te de saudável equipa e de grande amizade, atingir as metas traçadas de forma 
eficaz, isso é verdade. E não só nos cursos em ED dedicados aos bancários 
portugueses – cursos intermédios e superiores –, mas também externamente, 
nos projectos realizados nos PALOP e nos países do Centro e Leste europeu.
Já lá vão 20 anos, mas, ao que oiço dizer, a competência e os dotes humanos 
ainda se mantêm; os êxitos do Departamento, da responsabilidade desta gente 
criativa e bonita, continuam.

Opinião do Sr. José Carlos Rodrigues
Responsável pelo DP até 1999

Como é que o DP dá resposta às 
diversas áreas e departamentos em 
tantos projectos diferentes?

Por exemplo, colaboração no pro-
cesso de acreditação do Instituto 
junto da DGERT, na acreditação do 
ISGB, no desenvolvimento do Cam-
pus ISGB...

Não será demasiada confusão?
Ou, por exemplo, prestar apoio 

à Direcção-Geral em apresentações 
e conferências, realizar workshops na 
área comportamental...

Os projectos não serão demasiado 
diversificados?

Por exemplo, realizar entrevistas 
de selecção a candidatos a cursos em 
regime de alternância e aos candida-
tos ao ISGB...

Não será demasiado stress?
E ainda, por exemplo, contribuir 

para a newsletter interna, propor ar-
tigos para a inforBANCA...

A responsável pelo DP tinha dei-
xado uma resposta categórica sobre 
o assunto: 

— “Não tenham paciência!”
Ah, ah! A vírgula em falta dava um 

refinado toque motivador:
— “Não, tenham paciência!”

O DP visto à lupa:
Uma última frase enigmática esta-

va afixada no quadro branco da sala 
de formação do outro lado do corre-
dor, agora deserta:

“Se o Instituto soubesse realmente 
o valor que tem o Departamento Pe-
dagógico estaria ainda mais orgulhoso 
do trabalho realizado em conjunto.”

Onde colocar a vírgula? Depois de 
“tem” ou depois de “Departamento 
Pedagógico”?

De repente, fez-se luz! É indife-
rente, não é? 

Esta frase só faz sentido se nos sentirmos como uma parte integrante de um 
todo muito maior!

Missão cumprida. Mas não solucionámos o enigma pedagógico... Afinal, 
quem é que mexeu na vírgula? 

*Ana Barros Graça, Ana Castanho, Maria João Lima e Paula Diogo –
Técnicas do Departamento Pedagógico, IFB & ISGB. 

Nota: Texto inspirado numa campanha da ABI – Associação Brasileira de Imprensa.
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A Relação com o Cliente: a 
Confi ança Conquista-se

Reinaldo Figueira
Director

Assegurar a satisfação das necessidades de formação e desenvolvi-

mento profissional dos colaboradores dos bancos associados con-

siste, para o Instituto de Formação Bancária (IFB), um desafio cons-

tante. 

A qualidade constitui um factor de sucesso do Instituto, pois permi-

te a diferenciação dos seus produtos e serviços, garantindo assim a 

satisfação dos clientes.

Existe uma permanente procura e compreensão das necessidades e 

expectativas dos clientes.

Este aspecto é central na relação de negócio: foco no cliente! 

“A qualidade num produto ou serviço não é o que o fornecedor põe nele. É aquilo que o Cliente tira dele e aquilo que está disposto a pagar por ele.”
Peter Druker
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A prática no IFB, mais do que trabalhar “para” o clien-
te, é trabalhar “com” o cliente. Esta atitude implica 
acompanhá-lo em todos os momentos do projecto 

formativo e estabelecer com ele uma relação de proximidade, de 
parceria e de cumplicidade. 

Na relação de negócio, a credibilidade é uma característica 
pessoal fundamental, pois aumenta a receptividade dos clientes 
à mensagem. Nestas circunstâncias, os interlocutores terão mais 
propensão a considerar e valorizar o que lhes dizem, pois o cérebro 
humano é muito sensível à credibilidade, reconhecendo com muita 
facilidade a sinceridade ou a falta dela.

A credibilidade é visível em seis dimensões1:
1. Criatividade: ousar ser diferente
2. Auto-confiança: agir sem medo
3. Paixão: o entusiasmo é contagiante
4. Honestidade: o único caminho possível
5.  Acessibilidade: o seu interlocutor deve identificar-se consigo
6.  Expressão: as palavras, a voz e o corpo reforçam a mensagem

A relação com o cliente é próxima e contínua, o que permite a constante 
medição da sua satisfação e contribui para a permanente realimentação e ac-
tualização dos dados sobre o cliente. 

Muitas das informações que o gestor de clientes e de relações comerciais 
vai recolhendo ao longo do tempo de trabalho conjunto com o cliente são 
inputs excepcionalmente importantes para as equipas de desenvolvimento do 
programa formativo, favorecendo também a identificação e implementação de 
acções de melhoria. A disseminação interna das auscultações feitas ao cliente 
promove uma gestão integrada e próxima, o que se reflecte na qualidade do 
produto ou serviço a prestar.

É fundamental que estas informações sejam reunidas em bases de dados de 
clientes, constantemente actualizadas com dados como: historial de reuniões e 
contactos telefónicos, incluindo actas; registo detalhado de experiências ante-
riores, o que resultou melhor e o que há a melhorar em parcerias futuras; es-
pecificidades e expectativas do cliente, entre outros. Ter um gestor de clientes 
próximo e dedicado é, assim, uma mais-valia para o próprio cliente.

M
arketing, 
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&
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agem

Trabalhar com 
O CLIENTE

Gestão de Clientes e de Relações Comerciais

colaboração

interacção

sinceridade

desenvolvimento

confiança

parceria

honestidade
acompanhamento

“Para prestar um serviço 
verdadeiro, tem de lhe 
acrescentar algo que não 
possa ser comprado nem 
medido com dinheiro: a 
sinceridade e a honestidade.”

Douglas Adams
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Todos estes inputs recolhidos são também fundamen-
tais para o estabelecimento de um plano de marketing 
coerente.

Conhecer e acompanhar o cliente é um processo con-
tínuo. No entanto, há momentos particularmente impor-
tantes e que requerem toda a atenção do gestor de clien-
tes e de relações comerciais.

Analisar cuidadosamente o pedido de formação é uma 
etapa essencial, pois poderá determinar decisivamente o 
sucesso do projecto. Esta fase do processo permite, en-
tão, recolher inputs sobre o contexto, características e 
objectivos específicos, essenciais à elaboração de uma in-
tervenção formativa coerente e eficaz.

A qualidade dos produtos e serviços prestados alcança-
-se individualizando as estratégias, adaptando-as às dife-
rentes realidades, ou seja, estabelecendo diferentes pla-
nos de desenvolvimento para cada um dos clientes. As 
soluções encontradas para as diversas necessidades dos 
clientes são discutidas em equipas multidisciplinares, em 
parceria com consultoria de uma multiplicidade de áreas 
técnicas.

O acompanhamento do cliente no decurso do plano 
de formação permite detectar, no momento oportuno, 
eventuais situações que necessitem de uma intervenção, 
assegurando a satisfação relativamente ao serviço presta-

do. Para além disso, permite recolher informação para a 
monitorização e controlo de gestão do processo formati-
vo, numa óptica de melhoria contínua.

A avaliação de follow-up é geralmente realizada algum 
tempo após a formação e assume uma relevância extrema, 
ao produzir informação sobre os resultados e efeitos obti-

dos através da intervenção formativa. É importante que se 
analisem estes impactos não só ao nível do desempenho 
dos formandos que nela participaram, como também do 
próprio contexto que recebeu, indirectamente, as mais-
-valias.

Esta avaliação, ao mesmo tempo que assinala a fase final 
do projecto, pode tornar-se num momento crítico para 
o levantamento de necessidades de formação, dando ori-
gem a novos projectos.

E trabalhar “com” o cliente é, em síntese, procurar 
prestar um serviço de qualidade. A relação de proximi-
dade, cumplicidade e parceria alimenta-se diariamente, 
aprofunda-se com o passar dos anos… tendo sempre por 
base a confiança mútua. 

Maria João Lima,
Técnica do Departamento Pedagógico, IFB & ISGB.

1 Morin, C. & Renvoisé, P. (2009). Neuromarketing – o Centro Nevrálgico da 
Venda. Smartbook, Lisboa.

A meta do marketing é conhecer e entender o 
consumidor tão bem, que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho.

Peter Druker
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Área Técnica de
Meios Audiovisuais e Gráficos

O aniversário do IFB é também o aniversário de algu-
mas funções que sempre estiveram ao serviço da institui-
ção, dos seus formadores e dos seus formandos.

A Área Técnica de Meios Audiovisuais e Gráficos
(ATMAG) é uma área de suporte partilhada, integrada no 
Gabinete de Marketing Comunicação & Imagem. Resul-
tou da fusão, em 2005, do Sector Gráfico e do Sector de 
Meios Audiovisuais, ambos pertencentes (desde 1986) ao 
Departamento Pedagógico.

Tem como missão colaborar em todos os projectos, de 
forma rigorosa e empenhada, à semelhança da atenção 
dispensada, pelo IFB e ISGB, a todos os clientes externos.

Vencer Distâncias
Vencer distâncias, eis uma das nobres tarefas às quais os 

vários meios foram dando suporte ao longo destes anos.
O IFB tem ao seu dispor um grande leque de cursos 

com conteúdos consistentes e abrangentes e, para os fa-
zer chegar a um maior número de alunos, apostou for-
temente na metodologia de ensino a distância. Esta 
metodologia tem permitido aos formandos uma maior 
acessibilidade aos conteúdos e uma maior flexibilidade na 
gestão do seu tempo de estudo.

Neste campo, a ATMAG tem tido um papel fundamen-
tal, participando na concepção, desenvolvimento e edição 
de meios de apoio pedagógicos. Para além dos manuais, 
apontamos toda a componente multimédia que veio, 
a partir do ano 2000, a convergir e a integrar os nossos 
cursos em e-learning, tarefa partilhada com a área das 
Tecnologias da Informação. Estas peças pedagógicas, es-
pecialmente concebidas para o ensino a distância, dão um 
contributo decisivo para ajudar o formando a adquirir os 
conhecimentos necessários através do método de auto-
-estudo.

Do Analógico ao Digital
É um lugar comum referir que nos últimos 30 anos as-

sistimos a uma profunda alteração nos processos técnicos 
associados à edição e pós-produção audiovisual e gráfica.

Já quase nos esquecemos dos pequenos rolos de papel 
impressos, vindos de uma qualquer tipografia, que, rigoro-
samente alinhados e colados em papel milimétrico, trans-
formavam os manuais de estudo em autênticas peças ma-
nufacturadas; dos diaporamas e filmes 16 mm projectados 
numa sala escura, qual “cinema paradiso”; dos longos dias 
de angústia à espera das fotos que viriam do laboratório e 
que talvez tivessem a qualidade necessária para ilustrar a 
capa e os artigos da inforBANCA.

Desde que surgiu a computação gráfica generalizada, 
aquilo a que podemos chamar “máquinas de comunicar”, 
os meios áudio, vídeo e gráfico são reféns da aceleração e 

compressão da informação. A reorganização dos conteúdos 
analógicos e lineares em narrativas digitais e interactivas dá 
lugar a novas formas de expressão que não podem ser desli-
gadas da própria técnica. Mas, como sabemos, as interfaces 
técnicas não são condição suficiente. Quando se trata de 
ensinar, os efeitos de montagem e pós-produção de conteú-
dos só são pertinentes quando facilitam o sentido da  leitura 
e uma verdadeira transmissão de conhecimentos.

A Imagem de Marca
A Área Técnica de Meios Audiovisuais e Gráficos acom-

panhou a evolução do mercado, cada vez mais competitivo.
As organizações/empresas, para além de terem de ofe-

recer melhores produtos e mais adequados às necessida-
des dos seus clientes, passaram a dar mais importância à 
sua imagem.

A imagem da empresa é importante porque:
“... promove a dimensão histórica da empresa e projec-

ta-a no futuro, possui identidade e personalidade.”
Como refere o nosso Manual de Comunicação, “A em-

presa não vende somente produtos, mas vende-se a si 
mesma, busca confiança e simpatia em todos os parceiros 
ou audiências (cliente, colaboradores, instituições)”.

A aquisição de novos conhecimentos, através de forma-
ção dos seus colaboradores, permitiu à ATMAG acompa-
nhar as alterações do mercado, assumindo a nova função 
de cuidar da imagem institucional e dos seus produtos e de 
delinear a estratégia de comunicação.

É nosso objectivo manter o IFB/ISGB na mente dos 
clientes como uma instituição:

• Dinâmica – capacidade de antecipar as necessidades 
da área;

• Moderna/Pioneira – capacidade de acompanhar o 
evoluir das tecnologias;

• Sólida – instituição séria, com projecção. Especialista 
na área bancária/financeira, oferece cursos concisos 
e consistentes, prezando sempre a qualidade.

Futuro
Com um pé nas tecnologias e outro nas pedagogias, os 

meios audiovisuais e gráficos procuram colaborar e evoluir 
com os clientes (internos e externos), caminhando a par 
das suas necessidades e tentando antecipar soluções. 

Fernando Duarte, Coordenador da ATMAG
Gracinda Santos, Técnica da ATMAG
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Capital Humano no Âmbito 
das Organizações

José da Cunha Barros
Director*

Descrever numa página 30 anos ou 11 000 dias do DARHFL — Departamento Administrativo, de Recursos 
Humanos, Financeiro e Logístico — do Instituto de Formação Bancária seria uma tarefa longa e que de 

certeza desmotivaria o leitor. Vou propor uma parceria com o leitor. Vamos em conjunto abordar o tema 
“capital humano” interactivamente e convido-o a entrar no Departamento de uma forma virtual.

Com alguma piada, dizia-me um amigo que ainda estava para ver um promotor comercial a vender, 
distribuir, facturar, receber, comprar, controlar stocks, pagar, processar vencimentos, etc., tudo 

centralizado no dito promotor... Bom, poderíamos estar no imaginário de um bom fi lme de fi cção, 
produzido em parceria entre uma conceituada empresa de robótica e de software.
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A s organizações tendem a ter departamen-
tos, áreas e funções com competências es-
pecializadas, em que cada um cria valor e 

o conjunto concorre para atingir os objectivos que a or-
ganização se propõe. A intangibilidade do conhecimento, 
consubstanciada na inovação e criatividade individual, é, de 
certo, a riqueza organizacional de cada empresa; dito de 
outra forma, a riqueza das organizações está no acumular 
das competências e conhecimentos individuais adquiridos 
por cada colaborador. 

Nas modernas organizações dialogantes e colaborativas, 
o capital humano e o conceito familiar, social, ético e pro-
fissional é o desafio do gestor, que se concretiza na capaci-
dade de ouvir, orientar, motivar e utilizar as competências 
individuais no desenvolvimento das organizações, procu-
rando premiar a merocracia, eliminando a mediocracia.

As organizações desejam garantir a continuidade das 
suas operações estabelecendo a “missão” e “modelos de 
gestão”. Assim, têm de planear a formação dos seus co-
laboradores, na mesma medida em que fazem o planea-
mento das actividades de marketing, vendas ou produção. 
Este princípio de aquisição de conhecimentos é cada vez 
mais actual, num mundo em mudança e onde se procura a 
todos os níveis garantir e adquirir capital humano para se 
atingir a sustentabilidade empresarial. 

Num contexto acelerado de mudança e de crescentes 
desafios concorrenciais, os gestores procuram competên-
cias organizacionais internas e externas, de forma a que as 
acções planeadas e executadas tenham uma base sustentável 
no impacto estratégico imediato e na diferenciação do pro-
duto final a apresentar aos seus clientes, internos e externos.

A base de todo o conhecimento não pode estar con-
centrada num colaborador, mas sim em toda a organiza-
ção, que deve interagir de forma descendente e ascen-
dente. Posso dizer que os meus colaboradores são como 
consultores especializados, com competências específicas, 
que trabalham de forma independente na procura das me-
lhores soluções, mas sempre com o objectivo primário de 
agregar valor e maximizar os resultados, no presente e no 
futuro através do “modelo de gestão” implementado de 
forma a atingir a “ missão”.

Também aos gestores se impõe o crescente desafio de 
aumentar resultados pelo aumento das receitas, redução 
de custos, optimização de recursos e consequente au-
mento de produtividade. 

Para se atingir esses objectivos, são necessários a im-
plementação de novas atitudes, políticas, organizações 
activas, descentralização, responsabilização dos colabora-
dores, instalação de softwares de apoio, formação, ajusta-
mentos nos organogramas e novas funções que possam 
substituir com sucesso, rotinas e atitudes por processos 
automáticos que aumentem a eficiência, produtividade e 
satisfação de toda a envolvente empresarial, ou seja, todos 
os stakeholders. 

A necessidade de management não pode limitar o de-
senvolvimento das capacidades criativas individuais dos 
colaboradores e da partilha dos desafios e sucessos pes-
soais e profissionais. Pelo contrário, deve competir ao ma-
nagement encontrar os argumentos necessários à cumpli-
cidade da organização na implementação das mudanças de 
forma a melhor se adaptar aos desafios externos e ser o 
motor da eficiência e produtividade. Assim, deve haver um 
regular feedback por parte do management no que respeita 
a esclarecer onde estamos; o que somos; o que devemos 
ser; para onde vamos; o que devemos melhorar. É esta 
a forma de aumentar a aceitabilidade das nossas atitudes 
profissionais e pessoais.

A redução de custos nas funções de suporte tem de 
ser customizada e executada de acordo com planos bem 
definido. Em geral, implica alterações nos recursos huma-
nos, que devem ser planeadas, realizadas e monitorizadas 
cuidadosamente no sentido de acrescentar valor a todos 
os níveis, de forma rápida e assertiva.

O aumento da produtividade dos departamentos fi-
nanceiros e administrativos está normalmente associado a 
profundas alterações de actuação dos seus colaboradores 
e subsequentes alterações de processos. Na maioria das 
vezes, deve cortar-se com o passado, reescrever as fun-
ções num ambiente inovador e criativo, ajustado às altera-
ções estruturais das organizações.

Sob o ponto de vista do capital humano, esta é uma das 
vertentes do departamento, virado para o futuro e para o 
apoio ao desenvolvimento individual dos colaboradores. Sob 
o ponto de vista empresarial, este departamento deve acom-
panhar a evolução dos negócios, sendo proactivo, reactivo 
e provocador, estabelecendo metas e objectivos claros no 
suporte do desenvolvimento dos negócios da organização.

É claro que o sucesso de qualquer organização, em par-
te, está na qualidade dos seus gestores e colaboradores. A 
cultura empresarial, assim como as atitudes, mentalidades 
e formação académica, serão o paradigma desafiante para 
se ultrapassarem os limites estabelecidos.

No Instituto, o DARHFL tem evoluído de forma cons-
tante na implementação, ao longo dos anos, destes con-
ceitos, que se têm traduzido no aumento da informação 
produzida e distribuída, com uma constante interacção 
entre todos os departamentos na procura de melhorar o 
suporte que presta ao Instituto e à Associação Portuguesa 
de Bancos. 

*Também Docente do ISGB.

“... a riqueza das organizações está 
no acumular das competências 
e conhecimentos individuais 
adquiridos por cada colaborador.”
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Breve Filme da Nossa Vida
Sistemas de Informação no IFB

Pedro Azevedo
Director

Há 30 anos, não havia microcomputadores, portáteis, tablets, iPads e iPods; 
não havia telemóveis, GPS, GSM, UMTS, ADSL, telefonia IP, etc., etc., etc.

A vida era muito diferente há 30 anos: era melhor e pior. 
Para muitos, era melhor, mais calma e mais fácil de compreender; para 

outros, muitos, é difícil compreender como se podia viver nesses dias. Em 
1980, no ano em que o IFB foi criado, 12 anos depois de Stanley Kubrick ter 

fi lmado 2001: Uma odisseia no espaço.
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N essa altura, a grande novidade eram os mi-
nicomputadores: máquinas que cabiam numa 
sala de 30 m2, não precisavam de condições 

ambientais de laboratório e podiam ser utilizadas num 
qualquer escritório. Nessa altura, alguns “sonhadores” 
imaginaram que os computadores podiam vir a ser úteis 
no ensino e formação profissional. E não foi preciso espe-
rar muito para que, com o aparecimento dos microcom-
putadores, começassem as primeiras experiências com 
CBT, simuladores, etc. Mas seria preciso esperar muito 
tempo até que os computadores ocupassem o lugar que 
hoje têm em qualquer posto de trabalho ou residência.

Entretanto, desenvolvemos o ensino a distância, mon-
támos salas de formação com microcomputadores, adop-
támos e desenvolvemos simuladores de gestão. Desenvol-
vemos sistemas de gestão da formação quando não havia 
soluções no mercado. Estivemos na primeira linha no de-
senvolvimento do e-learning em Portugal.

Ano após ano, substituímos computadores, redes infor-
máticas, salas de formação, desenvolvemos e melhorámos 
continuamente aplicações de gestão da formação e adop-
támos novas soluções de comunicação. Como na banca e 
sector financeiro, como em alguns outros sectores de ac-
tividade, estivemos atentos às novidades que a tecnologia 
foi pondo à nossa disposição e fizemos o possível por as 
utilizar no desempenho da nossa missão.

A informática do IFB foi-se desenvolvendo e evoluindo 
à medida das necessidades do Instituto, dos seus forman-
dos e do desenvolvimento da profissão. 

Foi tal a evolução da informática nos últimos 30 anos 
que a nossa vida, tal como a conhecemos actualmente, de-
pende dela inteiramente. Nas transacções financeiras, nos 
cuidados médicos, no controlo de aviões e naves espaciais, 
na engenharia genética e numa infinidade de outras aplica-
ções do nosso quotidiano, a informática é omnipresente e 
pouco podemos fazer sem ela.

Tudo leva a crer que nos próximos anos assistiremos 
a novas experiências na formação profissional, com a 
utilização de tecnologias actualmente em desenvolvi-
mento.

E daqui a 30 anos, como estaremos? Que papel terá a 
informática na educação, formação profissional e selecção 
de colaboradores? Muitos anos depois de 2001 ou mesmo 
de Matrix, até onde irão os computadores na formação e 
avaliação de conhecimentos? Serão já capazes de treinar e 
avaliar todos os tipos de competências? Ou, antes disso, 
em homenagem ao antepassado HAL, já terão tentado as-
sumir o comando das operações? 

“Foi tal a evolução da 
informática nos últimos 
30 anos que a nossa vida, 
tal como a conhecemos 
actualmente...”
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A Arte de Criar Possibilidades

Ana Maria Terras
Subdirectora

História 1 – É Tudo Inventado

“Uma fábrica de calçado enviou dois vendedores para uma região de África para estudar a possibilidade de expandir o negócio. 
Um deles envia um telegrama que diz:  NÃO HÁ A MÍNIMA POSSIBILIDADE STOP NINGUÉM USA SAPATOS.
O outro vendedor responde triunfalmente:  OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO GLORIOSA STOP ELES NÃO TÊM SAPATOS”.

História 2 – Regra nº6

“Dois primeiros ministros estão reunidos para discutir assuntos de Estado. De repente, um homem entra na sala com um ar furioso, gritando 
e dando murros na mesa. O Primeiro Ministro residente acalma-o dizendo: «Pedro, peço-te que te recordes da Regra nº 6». De imediato Pedro 
acalmou-se, pediu desculpa e saiu. 
Os políticos continuaram a sua reunião e 20 minutos depois foram de novo interrompidos por uma mulher que gesticulava e gritava de ma-
neira descontrolada. De novo, o Primeiro Ministro falou: «Maria, por favor, lembra-te da Regra nº 6». De novo, tal como aconteceu com o 
seu colega, a mulher acalmou-se de imediato e, pedindo desculpa, saiu. Quando esta cena se repetiu pela terceira vez, o Primeiro Ministro 
visitante falou o seguinte: 
— Meu caro amigo, já vi coisas extraordinárias na minha vida, mas nada comparável com o que assisti hoje. Importa-se de partilhar comigo 
o segredo da Regra nº 6? 
— Muito simples — respondeu o Primeiro Ministro residente —, a Regra nº 6 é: “Não te tomes demasiado a sério”. 
— Ah!, disse o visitante. É uma bela regra! Depois de um momento de ponderação, acrescentou: E quais são, se me é permito perguntar, as 
outras regras?
— Não há mais nenhuma!”
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T ive o gosto de ouvir estas e outras histórias, 
num contexto belíssimo (Casa da Música), 
contadas pelo maestro britânico Benjamim 

Zander, actualmente a dirigir a Orquestra Filarmónica de 
Boston.

Sem prejuízo de outras leituras possíveis, destas duas 
pequenas histórias quero retirar uma ideia-força: a forma 
como vivemos é exageradamente condicionada pelas per-
cepções e não tanto pela realidade.

Na história dos vendedores de sapatos, cada um che-
gou ao contexto com a sua perspectiva própria. E cada um 
regressou contando uma história diferente. De facto, tudo 
na vida nos chega através de uma narrativa, de uma histó-
ria que se conta e a partir da qual reagimos e construímos!

A segunda história é uma lição de auto-controlo e hu-
mildade. Muitas das irritações, conflitos e atitudes prepo-
tentes nascem da manifesta incapacidade de nos rirmos 
de nós mesmos e, consequentemente, de nos levarmos 
muito a sério!

A tese que procuro defender, nesta pequena reflexão, 
não é a de que a realidade não existe e de que tudo é 
inventado. Não, não é isso! O que defendo é o poderoso 
papel de quem olha, que pode intervir sobre o real me-
lhorando-o ou piorando-o. Todos sabemos que, perante 
uma dificuldade, podemos desesperar, ficarmos zangados 
ou criar uma nova possibilidade. E já Einstein dizia – creio 
eu que para sublinhar o determinante papel da competên-
cia humana de “pensar fora do quadrado”: em alturas de 
crise, mais importante do que o conhecimento é a imagi-
nação!

O que é que tudo isto tem a ver com a comemoração 
de mais um aniversário do IFB onde se insere este arti-
go que, como todos os outros, pretende prestar tributo à 
vida e à longevidade desta casa?

— Arrisco a dizer... tudo!
Se queremos não só sobreviver (o que já é um mérito, 

claro está!), mas também desenvolver as competências das 
pessoas – porque somos uma Escola –, temos a obrigação 
de sabermos ser mais e mais capazes de criar emoções 
verdadeiras e estabelecer princípios estruturantes, para 
além de sermos – naturalmente – competentes tecnica-
mente no nosso core-business. Temos de saber desenvol-
ver, a par com as competências técnicas, as competências 
que nos preparam melhor para a vida, que é cada vez mais 
diversa, complexa, rápida. Este trabalho consome tempo, 
mas enriquece e aumenta a capacidade de identificarmos 
as nossas emoções, de as gerirmos eficientemente e de 

nos motivarmos. A experiência empírica é suportada por 
estudos que referem que a chave do êxito dos profissio-
nais e das organizações está muito relacionada com um 
agregado de competências a que se passou a chamar “in-
teligência emocional”, modelo que se pode ilustrar do se-
guinte modo:

É este modelo, na sua essência, novo? Creio que não. 
É uma semântica nova para valores e competências anti-
gos. Tornou-se corpo teórico aparentemente novo, num 
momento em que a ditadura dos sentidos, da luta pela so-
brevivência, da competição e dos registos da causa-efeito 
aparentes nos impedem de nos focarmos na substância, 
de arriscarmos e, em consequência, de desenvolvermos e 
concretizarmos o potencial de cada um.

Neste momento em que fazemos 30 anos (onze mil 
dias...), num contexto descrito como difícil, é necessário 
propor e pensar em novas abordagens, com horizontes 
mais abertos. É necessário conhecer as barreiras que nos 
limitam, quer as auto-impostas, quer as que resultam de 
contextos sócio-culturais. Defendo o que as duas histó-
rias iniciais induzem: uma atitude aberta à possibilidade, 
contribuição e partilha trará melhores resultados indivi-
duais e colectivos.

Creio igualmente que, nestes tempos que estamos 
vivendo, em que oscilamos entre narrativas ora depres-
sivas, ora optimistas, ora cáusticas sobre o mundo, em 
geral, e o indivíduo, em particular, é bom recordar a sa-
bedoria do Padre António Vieira, que serenamente su-
blinhava o essencial: “Em havendo olhos maus, não há 
obras boas”. 

Auto-Consciência
Auto-consciência emocional

Auto-avaliação
Auto-confiança

Consciência Social
Empatia

Consciência organizacional
Orientação para o serviço

Capacidades Sociais
Desenvolvimento de outros

Liderança Inspiracional
Influência

Catalisador de mudança
Gestão de conflitos

Trabalho em equipa e cooperação

Auto-Gestão
Auto-controlo
Transparência
Adaptabilidade

Orientação para resultados
Iniciativa

Optimismo

Fonte: Modelo da Inteligência Emocional
(Daniel Goleman/Hay Group – EUA)

ie
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Num mundo cada vez mais global e competitivo, a 
formação é um dispositivo que possibilita aos indivíduos 
desenvolverem de forma competente as suas actividades 
profissionais. Adaptada aos contextos económicos, sociais 
e culturais dos públicos a que se destina, a formação sur-
ge a cada indivíduo como uma forma de promover uma 
maior autonomia na construção do seu projecto de vida.

Uma característica marcante das últimas décadas é a 
intensificação das relações entre os diversos países. A mo-
bilidade de pessoas, bens e serviços cria redes de rela-
ções que potencialmente conduzem ao desenvolvimento 
humano e ao enriquecimento das sociedades quer ao nível 
económico, quer ao nível cultural e social. As transfor-
mações constantes por que passamos – e que obrigam a 
redefinir o modo como vivemos, compreendemos e pers-
pectivamos o futuro – constituem, também, uma janela de 
oportunidade para concebermos projectos de formação 
inovadores. Estes projectos deverão dar uma resposta efi-
caz ao desenvolvimento das novas competências exigidas 
aos trabalhadores e que, ao longo da vida, estes deverão 
actualizar e transferir para os diferentes contextos em que 
actuam.

Actividade Internacional do IFB
Partindo de referências que são, também elas, cada 

vez mais globais, a valorização das identidades locais é 
garantida pela estreita colaboração entre a equipa do Ins-
tituto de Formação Bancária e as entidades com quem 
trabalhamos. 

A actividade do Instituto de Formação Bancária nos
países africanos lusófonos (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bis-
sau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) passou a desen-
volver-se com maior abrangência e de modo sustentado 
a partir de 1991, embora a colaboração com os PALOP 
se tenha iniciado ainda na fase da Associação de Formação 
Bancária. As mutações político-económicas ocorridas na-
queles países determinaram a necessidade de uma banca 
comercial actuante, consentânea com as exigências da eco-
nomia de mercado que se pretendia implantar. Assim, os 
respectivos bancos centrais solicitaram à Associação Portu-
guesa de Bancos a colaboração do IFB na definição e reali-
zação de acções de formação para os profissionais dos seus 

sistemas financeiros. Esta cooperação norteou-se por dois 
vectores essenciais: a transferência de know-how e o apoio 
à criação de estruturas locais de formação permanente.

Também em 1991, o IFB participou na constituição 
da EBTN (hoje European Banking and Financial Services 
Training Association, Asbl), tendo sido eleito presidente 
para o primeiro biénio (Setembro de 1991 a Dezembro 
de 1993). Para além da participação activa na sua equipa 
de projectos, integra em 2004 o Accreditation Committee 
e o Professional Standards Committee desta organização. 
Desde Julho de 2005, é também um dos vice-presidentes 
da EBTN.

O IFB é membro da organização de âmbito mundial 
ICDE – International Council for Open and Distance Edu-
cation. Também é membro da EDEN – European Distan-
ce and E-Learning Network, marcando presença nas con-
ferências anuais. Integra, ainda, a MeTRA – Mediterranean 
Training Alliance, criada em 2010.

Gabinete de Relações e 
Projectos Internacionais
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Cabo Verde
Desde 1991 – Curso Regular de Formação Bancária. 
Desde 1998 – Pólo do curso de Gestão Bancária do ISGB, em 
ensino a distância. As actividades regulares são desempenhadas 

por uma equipa local, devidamente formada e acompanhada por consultores do 
IFB.
– Cursos específicos para gerentes de delegações bancárias.
1997 – Implementação de projecto do Banco Mundial, Feasibility Study and 
Evaluation of Financial System.
1999 –  Implementação de projecto do Banco Mundial, Capacity Building for the 
Private Sector Promotion.
2003 – Curso de Crédito a PME e Risco de Crédito, na sequência de contactos 
do Banco Mundial, através da Project Development Facilility da International 
Finance Corporation (IFC), em Abidjan.
2009/2010 – Desenvolvimento de acções de formação para todos os bancos do 
sistema financeiro cabo-verdiano. 

Guiné-Bissau
1983 – Cooperação com o banco central daquele 
país, tendo em vista o levantamento de necessidades 
de formação e a subsequente realização de cursos de 

formação de base.
– Desenvolvimento de vários programas de treino e elaboração de 
cursos para quadros, supervisores, técnicos e pessoal administrativo. 
1995 – Convite para prestar apoio ao lançamento da Associação de 
Formação Bancária da Guiné-Bissau, tendo preparado o seu programa 
de formação para 1996.
2009 – Acção de formação subordinada ao tema Relação com o Clien-
te – Desenvolvimento de Competências Comerciais e de Gestão de 
Conflitos, em parceria com a Associação Profissional de Bancos da 
Guiné-Bissau.

Argélia 
2010 – Colaboração com a CGD no 
projecto de assistência técnica ao 
maior banco público argelino – Ban-

que Nationale d’Algérie (BNA) – inserido no Protocolo 
de Cooperação para o Sector Financeiro assinado em 
2007 entre os Governos da Argélia e de Portugal.

S. Tomé e Príncipe
1984 – Definição e concretização de um programa de forma-
ção para o Banco Nacional de S. Tomé e Príncipe. 
1998 – Pólo do Curso Regular em ensino a distância.

Está a ser considerado o projecto de criação de uma associação de formação 
bancária neste país.

O Curso Integrado de Gestão Bancária 
é organizado todos os anos em Lisboa, de-
correndo em 2010 a sua 9ª edição. O Cur-
so reúne, durante três meses, profissionais 
bancários de Angola, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste. 

Os seguintes projectos são exemplos vivos da cooperação internacional:

Destaques para África:
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Angola
1991 – Proposta vencedora de concurso interna-
cional para apresentação de projecto de estudo 
visando a criação e arranque do Instituto de For-

mação Bancária de Angola (IFBA). A assistência técnica ao IFBA foi 
assegurada durante o seu primeiro ano de actividade (1995-1996).
Seleccionado para elaborar um plano de formação com a duração 
de cinco anos, entre 1993 e 1997, para todos os bancos angolanos e 
respectivos funcionários.
2009 – Vencedor de concurso público financiado pelo Banco Mundial 
para desenvolver um projecto com o objectivo de avaliar a capacita-
ção técnica e de gestão do Instituto de Formação Bancária de Angola 
(IFBA), desenvolvendo, para isso, um modelo organizacional e um 
novo programa de formação.
– Participação num projecto para o Banco Nacional de Angola (BNA) 
na área da supervisão bancária, como membro de um consórcio lide-
rado por outra instituição.

Etiópia 
2010 – Participação em projecto de assistência 
técnica ao DBE – Development Bank of Ethiopia, 
financiado pelo Banco Europeu de Investimento. 

Desenvolvimento e execução de um programa avançado de, forma-
ção bancária para dois grupos de bancários etíopes, a decorrer em 
Lisboa em Setembro.

Moçambique
1992 – Desenho e execução de um programa de 
formação de quadros, com a duração de três meses, 
para o Banco Comercial de Moçambique, com 500 

participantes, entre supervisores e empregados administrativos.
1993/94 – Programa de formação, novamente para o Banco Co-
mercial de Moçambique. 
1994 – Início de um novo estudo para a implementação de um pro-
jecto de ensino a distância, com a duração de três anos, destinado 
aos funcionários bancários de Moçambique.
Vencedor de concurso internacional, promovido pelo Banco Mun-
dial, visando a aplicação de um programa de formação em Commer-
cial Banking, no contexto do Financial Sector Capacity Building Cre-
dit Project. O programa contou com 200 participantes – gestores 
de topo e seniores –, num período de 130 dias.
2009/2010 – Participação em concursos internacionais no âmbito 
do Banco Mundial, reforço de relações com o Instituto de Forma-
ção Bancária de Moçambique e com os bancos do sistema financei-
ro moçambicano.

Destaques para a Europa:
LOBSTER (2000-2002)
Learning Organization in Banking Sector in Europe – Desenvolvimento 
de estudo sobre Learning Organisations no sector dos serviços financeiros.

EFCB (2001-2003)
European Banking Certification in Banking – Certificação europeia que 
compreende os conhecimentos basilares na área dos serviços bancários.

CERTIFIED (2006-2008)
Certification & Accreditation System for Financial Services Sector and 
Training – Desenvolvimento de um sistema de acreditação, identificando 
competências-chave do sector dos serviços financeiros. Criação de um 
sistema de certificação de competências que corresponde aos níveis 4 e 
5 do European Qualifications Framework (EQF).

EUROBANQUA (2007-2008)
European Banking Network for Quality Assurance – Recolha de boas 
práticas de formação no sector dos serviços financeiros europeu, no-
meadamente na identificação de sistemas de garantia da qualidade
(Plan-Do-Check-Act) do ciclo de formação.

QUABLOBSTER (2007-2008)
Learning Organisation in the Banking Sector in Europe – Produção de 
um conjunto de ferramentas que, introduzindo critérios de qualidade 
e de gestão da diversidade, permitem a uma organização identificar o 
seu estado de desenvolvimento relativamente ao conceito de Learning 
Organisation. 

€QUALIFISE (2008-2009)
European Assurance League in Financial Services – Desenvolvimento de 
uma metodologia que permite efectuar a ligação entre o sistema EQF 
(European Qualifications Framework) e as qualificações do sector dos 
serviços financeiros. 

QuAdulTrainers (2008-2010)
Towards a European Qualification Prototype for Adult Trainers – De-
senvolvimento do European Qualification System for Adult Trainers, que 
potenciará o aumento do reconhecimento profissional e social dos for-
madores de adultos.

BIF (2009-2011)
BANKING & INSURANCE & FINANCIAL NETWORK – Promoting
Recognition of Learning Outcomes through ECVET System – Desenvol-
vimento de uma metodologia comum para atribuição de créditos ECVET 
às qualificações do sector dos serviços financeiros, através de um con-
junto de ferramentas. Pretende abrir caminho ao desenho de uma nova 
geração de qualificações, descritas em termos de resultados da aprendi-
zagem e aceites em todo o espaço europeu.

FIRST (2010-2011)
Financial Services EQF Translators in EU – Criação de uma versão dos 
descritores do European Qualifications Framework (EQF) adaptada ao 
sector dos serviços financeiros, a fim de melhor captar o ambiente de 
trabalho do sector e facilitar a atribuição de níveis EQF a qualificações 
baseadas em competências.
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Esta cooperação toma expressão a vários níveis:
• Ao nível dos processos: através da construção partilhada de métodos de actuação e de instrumentos, que impli-

cam um diálogo conjunto entre os vários parceiros;
• Ao nível dos conteúdos: ao criar programas e materiais “à medida”, respeitando identidades culturais diversas;
• Ao nível dos resultados e dos produtos: conferem visibilidade ao tipo de trabalho desenvolvido, promovendo 

novos projectos e reforçando os laços entre as instituições.
Este é, seguramente, um caminho para que a formação seja um dispositivo verdadeiramente interventivo nas nossas 

sociedades, proporcionando aos indivíduos experiências de desenvolvimento para lidarem de maneira mais adaptada 
com a imprevisibilidade do mundo actual e usufruírem das oportunidades que a globalização também traz. 

Paula Diogo, Técnica do Departamento Pedagógico, IFB & ISGB
Reinaldo Figueira, Director, IFB.

Em...
2009 – IFB foi distinguido pela EBTN com a atribuição do 
Quality Award 2008 como reconhecimento do grande envol-
vimento nos projectos desta Associação.
2010 – 8th EBTN Biannual Conference – Organização da conferência re-
alizada em Lisboa, em 17 e 18 de Junho e intitulada: A New Era for Bank 
and Client’s Relationship – How to Achieve Win-Win Results.

Estónia
1994/95 – Concepção, desenvolvimento e 

implementação de um curso de formação bancária 
para gestores, em ensino a distância, trabalhando em 
colaboração directa com a associação de bancos daquele país. Apoio 
pedagógico à elaboração dos conteúdos programáticos e supervisão 

da criação de todas as infra-estruturas necessárias à gestão de um 
curso de ensino a distância. 

Eslováquia
1995/2000 – Coordenação 
de consórcio internacional 

responsável pelo projecto de formação de 
chefias intermédias bancárias utilizando o ensino a 
distância. Responsabilidade técnica por conteúdos 

programáticos, formação pedagógica da equipa local 
e apoio à criação das infra-estruturas necessárias.

Hungria
1992 – Em missão 
organizada pela 
União Europeia, 

levantamento de necessidades 
de formação do sistema 
bancário húngaro e aferição da 
possibilidade de implementação 
de um curso de formação 
bancária através do ensino a 
distância. 
1994/95 – Serviços de 
consultadoria com o ITCB 
(International Training Centre for 
Bankers), no âmbito de um projecto 
de formação a distância para gestores 
bancários de nível intermédio.

Bulgária
Organização de seminários e workshops, 
desenhados em função das necessidades dos bancos 
receptores.

Projecto financiado pela União Europeia sob o título “In-House Training 
Programme for the Commercial Banks”.

Polónia
Desde 1993 – Cooperação através da organização 
de seminários, actividades de consultoria e visitas de 
gestores de topo no sector financeiro polaco a Portugal.

Federação Russa
1992 – Papel determinante 
na criação do International 

Finance and Banking School of Moscow.
Protocolo de cooperação assinado entre 

o IFB e a Moscow Finance Academy, 
através do qual novas oportunidades 
de cooperação tangível começaram 

a ser desenhadas. 
2009 – Colaboração com o 

International Banking Institute (IBI) 
de St. Petersburg. 

A CGD acolheu, para um estágio 
de Verão, três estudantes do IBI. 

República Checa
1995/2000 – Cooperação, com o Instituto Bancário 
de Praga, no desenvolvimento de um curso de 
formação bancária a distância para gestores. 

Assistência técnica e pedagógica necessária à criação dos conteúdos 
dos materiais escritos, à estruturação das bases de apoio necessárias 
à implementação do curso e à formação de toda a equipa local.
2004 – Liderança do consórcio vencedor de um concurso 
internacional lançado pelo Ministério das Finanças da República 
Checa e financiado pela União Europeia, relativo à execução 
do projecto Implementation of EU Payment System Standards. 
Desenvolvimento dos cursos e respectivos materiais 
pedagógicos de apoio (manual e CD-ROM), 
formação em sala e avaliação.
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O IFB, enquanto full member da EBTN (European Banking & Financial Services Training Associa-
tion, Asbl), organizou este ano a 8ª Conferência Bianual EBTN.
A Conferência reuniu um vasto conjunto de oradores e constituiu uma oportunidade para trocar 
opiniões no campo da gestão, formação e desenvolvimento no sector dos serviços financeiros. 
Os responsáveis pelos recursos humanos e formação das instituições financeiras de diversos países 
puderam encontrar-se e trocar ideias sobre as mudanças que afectam os mercados financeiros 
globais e se reflectem também na educação bancária e respectivos programas de formação.
As Conferências EBTN começaram em 1995 com o objectivo de se constituírem como plata-
forma de informação e fonte de debate. Este evento permitiu promover a discussão sobre uma 
perspectiva multilateral, oferecendo conhecimento de valor acrescentado e reforçando o papel 
desempenhado pela EBTN no desenvolvimento de competência no sector. 

8th EBTN
Biannual Conference   2010

17-18  June  2010, Lisbon

A New Era for Bank
and Client’s Relationship

How to Achieve
Win-Win Results

PANEL I  –  ETHICS & COMPLIANCE & SUPERVISION IN THE NEW FINANCIAL 
SERVICES ENVIRONMENT: PERSPECTIVES

  Moderator: Luís Costa Ferreira, Bank Supervision Depart., Banco de Portugal

PANEL II  – EUROPEAN BANKING STRATEGIES
  Moderator: Guido Ravoet, Secretary General, EBF – European Banking Federation

PANEL III  – LEVERAGING BY HUMAN CAPITAL
  Moderator: Mario Spatafora, President, EBTN

PANEL IV  – VET AS A MANAGEMENT OPERATIONAL INSTRUMENT
   Moderator: Elsa Caramujo, Head of Qualification Reference Frameworks,

The Portuguese National Qualification Agency (ANQ) 



  Curso Avançado de Gestão Bancária
  Banca e Financiamento de Autarquias
   Administração & Financiamento de Autarquias
   Investimentos e Mercados Financeiros
  Alta Performance nas Vendas
  Marketing & Banking Social Media
  Compliance
   Auditoria Financeira e de Sistemas

de Informação
   Business Intelligence no Sector

Financeiro

Informações
Av. 5 de Outubro, 164,   1069-198 LISBOA
Tel.: 217 916 258   |   Fax: 217 972 917   |   e-mail: m.guedes@isgb.pt www.isgb.pt
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  Licenciaturas
O Instituto Superior de Gestão Bancária terá em funciona-

mento, no ano lectivo 2010/2011, as licenciaturas em Gestão 
Bancária e em Gestão e Sistemas de Informação. Estes 
cursos têm a duração de três anos lectivos.

A metodologia pedagógica adoptada pelo ISGB assenta no 
auto-estudo assistido, incluindo o e-learning. As modalidades 
de frequência são flexíveis, podendo os alunos optar pelo 
regime de ensino a distância ou pelo regime de apoio com-
plementar com actividades presenciais. Esta diversidade de 
regimes permite que os alunos escolham aquele que, no seu 
caso particular, melhor se lhes adequa. Possibilita igualmente 
uma conveniente conciliação entre o estudo e o exercício de 
actividades profissionais.

A anterior formação académica dos candidatos é suscep-
tível de creditação ECTS (European Credit Transfer and Ac-
cumulation System).

  Acesso ao ISGB Ano Lectivo 
2010/2011

Para o próximo ano lectivo, estão disponíveis para ingres-
so no ISGB os seguintes regimes:

• Regime Geral (12º ano e provas de ingresso), e
• Outros Regimes (mudança de curso, titulares de cur-

so superior e maiores de 23 anos).
Saliente-se a possibilidade de ingresso no Ensino Superior 

dos maiores de 23 anos mediante um processo de avaliação 
da capacidade para a frequência de Ensino Superior que é 
composto por três componentes: apreciação do currículo es-
colar e profissional, entrevista e prova escrita.

Períodos de Candidatura

Regime Geral e
Mudança de Curso

1ª Fase
15 de Junho a

20 de Agosto de 2010

2ª Fase
23 de Agosto a

17 de Setembro de 2010
(só vagas sobrantes da 1ª fase)

Maiores de 23 Anos 
e Titulares de Curso 

Superior

2 a 31 de
Agosto de 2010

Creditação de Formação Académica

Apresentação e Instrução de Processos –
15 de Junho a 31 de Agosto de 2010

Para obter mais informações sobre os regimes de acesso 
ao Ensino Superior, consulte o site do ISGB (www.isgb.pt).

  Sessão Solene de Entrega
de Diploma

Realizou-se em Lisboa, no dia 4 de Maio, integrando a Ses-
são Comemorativa do 30º aniversário do Instituto de Forma-
ção Bancária, a sessão solene de entrega de diplomas para os 
diplomados dos cursos de licenciatura e de pós-graduação do 
Instituto Superior de Gestão Bancária.

Esta cerimónia abrangeu os diplomados que concluíram os 
seus cursos nos dois últimos anos lectivos, contemplando um 
total de 356 licenciados e de 82 pós-graduados.

  Pós-Graduações
No âmbito da formação especializada dirigida às necessi-

dades específicas do sector financeiro, o ISGB oferece um 
conjunto de pós-graduações cobrindo áreas determinantes 
no âmbito da actividade financeira, as quais funcionam em ho-
rário pós-laboral. Para o próximo ano lectivo, estão previstas 
as pós-graduações que a seguir se indicam:

• Na área da Gestão, o Curso Avançado de Ges-
tão Bancária (a única pós-graduação que funciona 
em horário laboral, à sexta-feira), Banca e Finan-
ciamento de Autarquias, e Administração & Fi-
nanciamento de Autarquias;

• Na área das Finanças, Investimentos e Mercados 
Financeiros;

• Alta Performance nas Vendas e Marketing & 
Banking Social Media, em Marketing e Vendas;

• E ainda nas áreas de Planeamento & Suporte à De-
cisão & Auditoria & Compliance, as pós-graduações 
em Compliance, Auditoria Financeira e de Sis-
temas de Informação e Business Intelligence no 
Sector Financeiro.

No âmbito dos cursos em funcionamento, decorreram no 
último trimestre vários seminários, com especialistas convi-
dados, nas áreas temáticas dos mesmos.

  Cursos para Executivos
O ISGB desenvolve regularmente projectos ajustados à 

realidade de diversas instituições do sector bancário visando 
o aprofundamento de competências e a certificação de perfis 
profissionais específicos.
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ÁREAS/CURSOS OUT NOV DEZ

Área de Crédito

Análise de Risco de Crédito 22 a 24

Crédito a Particulares e a Empresas 11 a 13

Crédito à Habitação 03 e 04

Gestão e Recuperação de Crédito 15 a 17

Área de Operações e Técnicas Bancárias

Conta e Depósito Bancário 1

Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing 14

Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção 18

Meios de Pagamento 14 e 15

O Acordo de Basileia II 11 e 12

Operações Documentárias no Comércio Internacional 07 e 08

Produtos Bancários 26 a 28

Área de Direito

Casa Pronta – Proced. Especial de Transmissão, Oneração e Registo Imóveis 12

Cheque – Regime Jurídico 04 e 05

Contratos e Garantias do Crédito 21 e 22(P) 23 e 24

Direito Bancário 13 a 15(P) 10 a 12

Fiscalidade – O Impacto da Tributação nos Produtos Financeiros 25 e 26

Garantias Bancárias 20 e 21

Letra e Livrança – Regime Jurídico 28 e 29

Registos e Notariado 25 e 26

Área de Marketing e Gestão da Actividade Comercial

Gestão do Tempo 28 e 29(P) 09 e 10

Técnicas de Negociação e Venda 24 e 25

Área de Comportamento Organizacional

Comunicação na Empresa e Relacionamento Interpessoal 24 e 25

Liderança de Equipas 14 e 15(P) 06 e 07

Área de Contabilidade e Análise de Empresas

Análise Económico Financeira de Empresas 27 a 29

Auditoria Bancária 18 a 22(P) 22 a 26

Contabilidade Bancária 17 a 19(P) 13 a 15

Contabilidade de Empresas 26 e 27

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade 20 e 21

SNC – Sistema de Normalização Contabilística 14 e 15

Área de Mercados Financeiros

Análise de Investimentos e Gestão de Carteiras 21 e 22

Cálculo Financeiro Aplicado 13 a 15

Mercado e Produtos Financeiros 14 a 16

Mercado Monetário e Cambial 18 e 19

Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados 13 e 14 25 e 26(P)

Organização e Funcionamento de Uma Sala de Mercados 27 a 29
 

WORKSHOP – AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE PROJECTOS 24 a 26

Informações: (P) – Porto
Teresa Corales
217 916 278
t.corales@ifb.pt

PEDIDOS DE CANCELAMENTO:
Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes do início do curso. A
partir deste prazo a inscrição será paga na totalidade, podendo no entanto o participante ser substituído por outro.
Deverão ser efectuados por escrito (carta, fax ou e mail) e chegar ao IFB dentro do prazo estabelecido.
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Jovens com o 9º Ano (até ao 12º Ano incompleto)

Curso de Técnicas e Operações Bancárias

Duração: 3 anos    Dupla Certificação: 12º Ano e Nível 3
Saída Profissional: Técnico Comercial Bancário

Com estágios em Bancos, todos os anos do Curso.

2010/2011

IFB – Lisboa
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 LISBOA
Tel.: 217 816 550    Fax: 217 940 514

www.ifb.pt
alternancia@ifb.pt

IFB – Porto
Rua Fernandes Tomás, 352 – 4º, 4000-209 PORTO
Tel.: 225 194 120    Fax: 225 102 205
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Subsídios aos Formandos

Data de Início: Setembro de 2010

Candidaturas: Até 15 de Julho de 2010






