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NOTA DE ESCLARECIMENTO  

Com relação à reportagem “ Trabalhadores da Biocom queixam-se de discriminação em 

relação aos brasileiros” publicada no portal de notícias Voz da América, no passado dia 28 de 

março de 2017, a Biocom- Companhia de Bioenergia de Angola Lda, esclarece: 

1- O senhor Edemar Félix Francisco foi contratado como Trabalhador da Biocom em 

20/09/2016 na função de Auxiliar de manutenção de equipamentos e não como 

técnico médio de máquinas, como consta na reportagem. O salário base o qual ele 

recebia (31,174,00 AOA) estava de acordo com a função por ele exercida onde não é 

exigida nenhuma qualificação/ experiência. O ex-Trabalhador pediu desligamento 

alegando problemas pessoais em 20/03/2017; 

2- A política salarial da Biocom obedece a critérios técnicos, em que os rendimentos 

correspondem aos níveis de responsabilidade e especialização dos Trabalhadores, sem 

discriminação de nacionalidade. Atualmente o menor salário oferecido pela Biocom é 

de 26.764,00 AOA para a função de Trabalhador Rural, onde não é exigida nenhuma 

experiência comprovada, sendo que o valor do salário mínimo para o setor de 

agricultura estabelecido pelo DP 144/14 de 9 de junho de 2014, com efeitos a partir de 

1 de junho do mesmo ano é de 15.003,00 AOA . Vale ressaltar que muitos dos 

Trabalhadores que entraram como Trabalhador rural hoje já ocupam funções de 

Motoristas e Operadores de máquinas agrícolas, fruto do constante trabalho de 

formação e qualificação da mão de obra nacional.; 

3- A Biocom dispõe de um Código de Conduta robusto, ao qual estão submetidos tanto 

seus Trabalhadores como seus fornecedores e Clientes, que proíbe qualquer espécie 

de discriminação; 

4- A jornada de trabalho de todos os Trabalhadores obedece aos requisitos legais e os 

mesmos são aprovados pelo MAPTSS; 

5- A Biocom investe permanentemente na formação técnica de seus Trabalhadores para 

que tenham oportunidades de ascenção profissional dentro da empresa; 

6- A Biocom mantém um Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) com objectivo 

de formar técnicos nacionais que, paulatinamente, estão a substituir Trabalhadores 

expatriados. 

7- A Biocom disponibiliza alimentação de qualidade e sem custo para todos os 

Trabalhadores; 

8- O Centro médico Biocom, certificado pelo Ministério da Saúde, conta com uma equipa 

médica com vasta experiência. O Centro oferece serviços básicos de saúde para todos 

os seus Trabalhadores; 

9- A Biocom oferece alojamento que dispõe de internet, lavandaria, televisor, geleira e 

alimentação sem nenhum custo para o Trabalhador, No alojamento são abrigados 

Trabalhadores expatriados e nacionais que não tenham sido contratados na província 

de Malanje e circunvizinhas; 

10- A Biocom é uma das maiores empregadoras de Angola. Conta com mais de 2.600 

Trabalhadores, sendo que cerca de 2.400 são nacionais.  

 
 

 


