Actividades Internacionais

Seminário e Reuniões
Internacionais no IFB

Integrado no projecto “QUADULTRAINERS – Towards a European
Qualification Prototype for Adult
Trainers” –, o IFB organizou, nas suas
instalações, as reuniões do projecto,
nos dias 27 e 28 de Janeiro, e ainda um
seminário de disseminação no dia 29 de
Janeiro.
As reuniões permitiram aos parceiros discutir o estado da arte do projecto, bem como definir estratégias
futuras; permitiram ainda auscultar
os membros do Advisory Board do
QUADULTRAINERS – especialistas da
área, integrando, nesta oportunidade,

representantes portugueses do IEFP e
do ISGB.
O seminário de disseminação contou com a participação do IEFP –
Dra. Rita Gabriel –, que apresentou a
realidade portuguesa relativa à certificação de formadores, e de diversos
representantes dos departamentos de
formação de bancos portugueses.
Este seminário constituiu um importante momento de partilha face ao
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e beneficiou das intervenções dos
participantes nas sessões práticas paralelas, nomeadamente a recolha de feedback sobre os dois perfis europeus de
profissionais de formação. 

Conferência Bianual
da EBTN

17 e 18 de Junho de 2010
“A relação dos bancos com os
clientes numa nova era: como alcançar resultados win-win”
Este ano é em Portugal que se realizará
a Conferência Bianual da EBTN. O evento, que reúne um vasto conjunto de profissionais do sector bancário e financeiro,
será organizado em parceria com o IFB e
decorrerá nos dias 17 e 18 de Junho.
Na última década, o sector financeiro tem sido palco de uma intensa actividade regulatória, que veio introduzir
diversas alterações e desenhar um novo
contexto no desenvolvimento da sua
actividade. Também as inovações financeiras e tecnológicas adicionaram novas
dimensões ao negócio.
Nesta conferência, o objectivo é debater e reflectir sobre este novo contexto e sobre as estratégias dos bancos
para reforçarem a relação com os seus
clientes, numa óptica de responsabilidade e transparência.
Consulte o site do IFB (www.ifb.pt)
para obter mais informações. 

João Moura
Faleceu em Fevereiro o nosso colega João Moura, que desempenhava funções na Reprografia do Instituto e pela qual era responsável.
João Moura ingressou no IFB em 1982, sendo, portanto, um dos seus colaboradores mais antigos.
Acompanhou a evolução desta casa desde o início e, com dedicação, contribuiu para o esforço colectivo da sua afirmação.
A inforBANCA presta sentida homenagem ao colega e amigo que nos deixou. 
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