Actividades Internacionais
Desde a década de 80 que o IFB tem vindo a aprofundar a sua actividade nos PALOP. Inicialmente, através da colaboração na criação dos institutos de alguns países e, posteriormente, no estudo, criação e lançamento de cursos de ensino
a distância no domínio das técnicas bancárias e comportamentais.
O ano de 2009 proporcionou a consolidação do trabalho que até então tinha vindo a ser realizado através da concretização de acções de formação para os mais diversos bancos, onde se incluem os bancos portugueses a operar em cada
um desses países. A VIII Edição do Curso Integrado de Gestão Bancária, organizado pelo IFB com o apoio da Associação
Portuguesa de Bancos para colaboradores dos bancos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e da República
de Timor-Leste, é disso exemplo.
O IFB participou ainda, ao longo de 2009, em diferentes concursos internacionais no âmbito do Banco Mundial, nomeadamente para Angola e Moçambique.
Todas estas actividades prosseguirão em 2010.

Angola

Em Angola, estamos a trabalhar num projecto na
área da supervisão bancária e concluímos recentemente a primeira fase de um trabalho de assistência técnica ao Instituto de Formação Bancária de Angola, que
contou com o apoio do Banco Nacional de Angola e do
Banco Mundial.

Salientamos a participação, como orador, do Director-Geral do IFB em duas palestras: uma no IFBM para responsáveis das áreas de recursos humanos e de formação
– “A Formação Profissional como Instrumento Estratégico
da Gestão de RH”; uma segunda palestra na Universidade
– A Politécnica – “Sector Financeiro e Desenvolvimento
Económico – Retrospectiva e Prospectiva”.

Moçambique

Banque Nationale d’Algérie

O Director-Geral do IFB e o responsável pelo Gabinete
de Relações e Projectos Internacionais do IFB-África estiveram em Moçambique, a convite do Director-Geral do Instituto de Formação Bancária de Moçambique (IFBM). Durante a visita, estabeleceram-se contactos com a Embaixada
de Portugal, bancos, seguradoras, universidades, entidades
de cooperação internacionais, entre outras instituições.

De destacar ainda o convite feito ao IFB pela Caixa
Geral de Depósitos para participar num projecto de assistência técnica na área da formação ao maior banco público argelino – Banque Nationale d’Algérie. Este projecto
insere-se no Protocolo de Cooperação para o Sector Financeiro assinado em 2007 entre os governos da Argélia
e de Portugal. 

No âmbito da sua afiliação na EBTN – European Banking &
Financial Services Training Association, asbl – o IFB está actualmente
envolvido em dois projectos: o Quadultrainers, no âmbito da
formação de formadores e o BIF, no domínio do sistema ECVET.

QUADULTRAINERS Project
Para uma Qualificação Europeia de Formação de Adultos
Tendo como objectivo aumentar o reconhecimento,
prestígio social e reputação da profissão de formadores de
adultos, está a decorrer, desde Novembro de 2008, o projecto QUADULTRAINERS, que envolve sete parceiros
de diversos países europeus, entre os quais o Instituto de
Formação Bancária – IFB, de Portugal.
De forma a aproximar o desenvolvimento e outputs
deste projecto às necessidades sentidas no terreno, o projecto conta com um advisory board constituído por peritos
na área da formação, acreditação e qualificação, os quais
foram convidados com o objectivo de verificar e validar
a(s) possíveis qualificação(ões) europeia(s) para formadores de adultos.
Jan > Mar | 2010

Na última reunião do projecto – reunião de parceiros –, que
teve lugar no passado mês de Setembro (16 e17), em Bruxelas,
foram encontrados dois perfis que irão suportar duas qualificações europeias no âmbito da formação de adultos:
• Banking & Financial Expertise Trainer;
• Adult Learning Professional.
Dando continuidade ao projecto, irá ter lugar em Lisboa, em Janeiro de 2010, a próxima reunião de parceiros,
ocorrendo na mesma altura uma reunião com o advisory
board do projecto e um seminário de disseminação em
que estarão presentes especialistas na área da formação,
da banca, bem como representantes de instituições nacionais portuguesas de interesse nesta área. 
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