O meu hobby
Noites mágicas
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“Tens jeito de mãos, porque não fazes uns arranjos de Natal?” – perguntou-me uma amiga. Foi
o “clic” para eu começar a prestar mais atenção. Quanto mais observava os arranjos que via nas
montras e nas revistas, mais vontade tinha de pôr mãos à obra.
As ideias começaram a surgir e gradualmente foram tomando forma. Numa primeira fase, experimentei fazer arranjos com flores naturais, depois, à medida que as festas litúrgicas ou sazonais se
aproximavam, surgiram os primeiros arranjos de Natal e Páscoa. Foi, então, que resolvi fazer um
curso que mudou para sempre o meu olhar sobre o mundo das flores. Aprendi a fazer arranjos
de flores em sabonete e cetim. Agora sempre que vejo uma flor, reparo na delicadeza de cada
pormenor, na sua beleza.
Actualmente, os meus tempos livres são dedicados a causas sociais e voluntariado numa instituição de solidariedade e na minha Paróquia, mas continua a existir dentro de mim aquele bichinho
explorador e uma forte vontade não me deixa perder o jeito e, lá estou eu, sazonalmente, absor“...criar novas formas para os meus
vida por longas horas, a criar novas formas para os meus arranjos de época. Além do prazer que
arranjos de época. Além do prazer que
me dá, é uma extraordinária terapia. E, a dada altura da minha vida, até me ajudou a tratar uma
me dá, é uma extraordinária terapia”.
complicada depressão.
Nesta quadra, na sala da minha casa, o ambiente é absolutamente mágico: a árvore de Natal reluz com mil cores, o presépio é um
símbolo de renascimento e renovação, da lareira acesa vem o calor que me aquece e aconchega enquanto que a música serve-me de
companhia pelas noites dentro. Do louceiro e da mesa da sala fiz o meu atelier e cada centro de mesa que ali
coloco é uma inspiração. São tantos os que já fiz que lhes perdi a conta. Mas é sempre com um enorme
prazer que desfruto de todo este encanto, sabendo que, no ano seguinte, a magia se repetirá. §
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Prémio
Cada vencedor tem direito a um
Certificado Olho Vivo e como já são muitos
aqui vão as fotos dos contemplados.
Em 12 Contextos apenas 2 vezes não
adivinharam de quem era a foto! Desta
última vez, ninguém adivinhou: a Ana
Oliveira era a criança da foto. §

Beatriz (31/10/2008),
filha da Dora
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a quem adivinhar!

Enviar resposta por e-mail para Reinaldo Figueira.

Curtas Letragens ...
Receita de Ano Novo
Carlos Drummond de Andrade

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra
birita, não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)
Não precisa
fazer lista de boas intenções
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Editorial

para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre. §

• Hoje (10 de Janeiro) passa mais um aniversário da fundação do IFB. Estamos de parabéns.
Numa época em que todos os dias aparecem notícias de grandes e pequenas instituições
a desmoronarem, estou certo de que — tal como referi na mensagem de Ano Novo que,
há 11 dias, dirigi a todos os Colaboradores do IFB/ISGB — saberemos desencadear os esforços necessários à manutenção da sustentabilidade da nossa Instituição. Ficam aqui, mais
uma vez, para toda a Tribo, os meus votos das maiores felicidades pessoais e profissionais.

º4

Prémio

“O contexto é idêntico a uma corda constituída por vários fios entrelaçados: cada fio, isolado, não é contexto – só quando os fios se juntam
para constituir a corda, se transformam, então, em contexto.”
Birdwhistell

2009 & 2008 & ...
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Boletim Informativo interno do
Instituto de Formação Bancária e do
Instituto Superior de Gestão Bancária

• Em finais de Dezembro p.p. a EBTN – European Banking &
Financial Services Training Association, A.s.b.l., atribuiu ao
IFB o EBTN Quality Award 2008 em reconhecimento da
qualidade da sua actividade nacional e internacional. Esta
outorga, que é motivo de regozijo para todos os actuais e
anteriores Colaboradores do IFB, incorporando o ISGB,
constitui um reconhecimento público e internacional do esforço desenvolvido pelo Instituto, tanto nas actividades que
promove em Portugal como em outros países (europeus e
africanos).

Este Editorial é particularmente emocionante para mim pois encerra o ano
de 2008 que eu abri com um Editorial
dedicado à mudança (vd. Editorial do nº
12 da Contextos). Aqui estou eu, agora, a
fechar o ano, e a passar o testemunho da
responsabilidade da
ao
Reinaldo Figueira enquanto eu vou fazer
um intervalo durante dois anos para me
ver noutro contexto.
O ano de 2008 foi de facto de mudança,
de grandes mudanças a todos os níveis
e tão profundas que vão implicar novos
paradigmas. Foi de mudança também
para mim.
As mudanças podem assustar um pouco (ou muito) mas são sempre boas.
Obrigam-nos a pensar de um modo
diferente, a muscularmo-nos, a evoluir.
Se é preciso uma crise para vencermos
a inércia, que venha a crise. Queiramos
ou não, a vida é e foi sempre feita de
tempestades e bonanças. Quero com
isto dizer, que hoje me apetece contrariar o discurso negativista que assolou
as nossas vidas e a do País ao longo de
2008. Se à luz da numerologia o ano que
passou foi de mudança (10), o ano de
2009 é um ano dual (2), de polarização
em que o confronto entre valores opostos (o velho e o novo) precisa de ser
equilibrado.
É inevitável contribuirmos cada um para
a criação de uma nova ordem, em que
cada pessoa viva a sua liberdade própria,
e execute o seu trabalho pessoal. Acredito que o conhecimento diminui as desigualdades, por isso é necessário levar
as pessoas a pensarem, a criticarem, a
perceberem.

• Durante os anos de 2009 e 2010 a nossa Colega Dra. Ana Terras não estará no Instituto,
indo trabalhar num projecto na área da Psicologia e Comportamento Organizacional. A
perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional — vertente importante da política
de Recursos Humanos sempre adoptada pelo IFB/ISGB — levou a Direcção do IFB e da
APB a autorizarem o pedido de “licença sem vencimento” por dois anos. À Dra. Ana
Terras desejo muitas felicidades e que esta experiência corresponda a todas as suas expectativas.
Em consequência desta saída, a Contextos ficará nas mãos do Colega Dr. Reinaldo Figueira.
Votos de bom trabalho. §
L.V.C.

À nossa pequenina escala, a Contextos
teve este fito e tenho a certeza que vai
continuar a ter.
Desejo-vos um ano de 2009 feliz.§

Sugestões
Esta newsletter é de todos e para todos.
Por isso, faça sugestões e envie-as para
Reinaldo Figueira (r.figueira@ifb.pt). §

A.T.

Zoom

Ana Terras

Como estarei
ausente por dois
anos, a equipa
da Contextos
pediu-me que
escrevesse sobre
este projecto.
Sei exactamente
o que quero
escrever; por isso
é tão difícil...
Esta Newsletter foi uma das iniciativas do MOD. 2005 e tive liberdade e
poder para sonhar, para pensar, para escolher equipa e metodologia de
trabalho. Acompanhei-o ao longo de três anos. Esta publicação já atingiu
a fase adulta e tem a personalidade marcada. A Contextos procura falar da
complexidade e dar a conhecer outras dimensões da nossa vida que não
só directamente ligadas ao trabalho mas que o influenciam.
A crença que norteou este projecto é a de que percebemos melhor o
que nos rodeia, quando aumentamos o nosso nível de conhecimento ou
como diz o antigo ditado Sufi: Por perceber o um, pensamos que percebemos o dois, porque um e um são dois. Mas precisamos também de perceber
o e.
Fui um dos fios, escolhi os outros, os que sabia fazerem comigo a corda
estruturante (“Só vou à guerra com quem confio”, como diz o José Mourinho) e convidei todos, mas todos mesmo, a engrossarem a corda.
Desde o início! Por exemplo, o nome – CONTEXTOS – nasceu de reuniões iniciais de brainstorming em que pedi a colaboração de vários departamentos. A Maria João Lima do Departamento Pedagógico enviou-me a definição que deu o nome à nossa newsletter: Contextos. Quando a
vi não tive dúvidas, apaixonei-me pois era a metáfora perfeita!
Desde Janeiro de 2005 até Janeiro de 2009 a Gracinda, a Ana Oliveira,
o Rui e eu trabalhámos com muito prazer nas 13 Contextos que saíram,
sempre no dia 10 do início de cada quadrimestre do ano. Tudo “prata
da casa”, tudo ultimado em cima do fecho da edição, como convém em
todas as boas publicações (tenham dó....), tudo feito apesar de tudo o

resto que todos temos para fazer e que é sempre muito.
Nunca permiti que a Contextos perdesse coluna vertebral, o que numa
publicação quer dizer, haver uma clara linha editorial, que cumprisse o
objectivo de dar visibilidade a dimensões mais emocionais convidando à
partilha, à solidariedade, ao melhor conhecimento de cada um de nós.
• Curtas Letragens: pequenas histórias que convidam à reflexão e onde
sempre que considerado útil, o DG deixou a sua mensagem à organização;
• Editorial: voo planado sobre os temas tratados;
• Eventos: organizados pelo Grupo Desportivo/solidariedade/dicas ecológicas/livros a ler/exposições a visitar;
• Zoom: ver de perto as diversas áreas da Casa, dando voz aos próprios;
• Acontecimentos: cada área identifica os acontecimentos a realizar no
período a que diz respeito a newsletter, numa óptica de MKT in, sendo
feito no final o convite de para saber mais “vá ao site” (relembro que
os novos sites são também um projecto de 2005 e que o hábito de os
utilizar como instrumento de informação interna foi e continua a ser
um processo pedagógico);
• Um dia para recordar, que por vezes era uma noite, um momento, no
fundo representou o espaço da “grande reportagem”...;
• O meu hobby, onde demos visibilidade a talentos não revelados. Por
mim falo: descobri facetas dos meus colegas que não conhecia. Lindo!;
• “Olhar de lince” foi um convite à identificação em rostos de crianças
dos adultos em que nos tornámos;
• Nas áreas “variáveis” falámos em Astrologia no trabalho, demos divertidos Conselhos de Gestão, publicámos as datas de aniversários.
O meu Bem-Haja enorme para a Gracinda, a Ana e o Rui que com o tempo já praticamente mandavam nisto tudo, reservando-me o papel fácil de
olhar para as pesquisas efectuadas, seleccionar e comentar.
Passo o testemunho da responsabilidade redactorial para o Reinaldo Figueira, que seguramente se vai divertir tanto ou mais do que eu.
Apetece-me terminar com uma frase poderosa do Herberto Helder:
Não posso escrever mais alto!
Até logo! §

Uma Noite para Recordar
Eventos
• Visitas guiadas ao Museu do Oriente,
Berardo e Anastácio Gonçalves
• Estamos a preparar uma viagem aos Açores ou a Bratislava e Viena a realizar em
Junho de 2009.§

Aconteceu

Alternância: Solidariedade para com o
IPO (Pediatria) Natal de 2008.
Graças a esta iniciativa dos nossos alunos foi
possível oferecer às crianças do IPO, bens
como leitores de mp3, filmes, jogos e livros
que os ajudarão a passar o tempo dos tratamentos.
A Alternância agradece a generosidade do
IFB/ISGB e de todos quantos participaram
nesta iniciativa. §

Jantar de Natal
16/12/2008
E

m boas apostas não se mexe, porr
isso, voltámos ao Restaurante Estu-fa Real e no mesmo ambiente acolhe-dor tivemos o nosso Jantar de Natal de
e
2008. Após os votos de Boas Festas do
o
nosso Director-Geral, teve lugar o sor-teio do Cabaz de Natal (a Ana Isabel
el
foi a feliz contemplada), a entrega dass
prendas (com sorteio prévio do destinatário) e a já habitual entrega das
prendas IFB e GDCT-IFB (ao Miguel
Silva coube-lhe uma câmara de vídeo).
A animação – audiovisual – este ano,
foi feita pela “prata da casa”: em “A
Espuma dos Nossos Dias”, vimo-nos
no nosso próprio ambiente de trabalho; a Produção Malícias encarregou-se da “Entrega dos Prémios Gualter”
e o 1º lugar coube ao aclamado “Pope
Fiction”. A festa fechou com uma animada sessão de karaoke.
Seguem-se alguns desses momentos
memoráveis (que pode apreciar plenamente através do site ATMAG). §
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A Espuma d
s
Nossos Dia

Acontecimentos
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
• Formação a Distância – Novas Edicões do Programa de Certificação Bancária e da WebBANCA, a terem lugar em 14 de Fevereiro;
• Curso Intensivo de Banca Para Recém-Licenciados – Novo curso com início em 14 de Fevereiro;
• Formação Qualificante (15ª Edição) – Início em 21 de Março.
• Técnicas e Operações Bancárias (A) – 2ª Edição – Projecto financiado pelo POPH. §
INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA
Licenciaturas
Decorrem já as actividades planeadas no âmbito do 1º semestre para as
licenciaturas em Gestão Bancária e Gestão e Sistemas de Informação,
iniciadas em Outubro de 2008.
Pós-Graduações
Neste 1º trimestre têm início novas edições das várias Pós-Graduações
do ISGB, em horário pós-laboral, nas áreas de Gestão, Finanças, Comportamento Organizacional, Marketing e Vendas, Planeamento e Suporte à Decisão, Auditoria e Compliance e Sistemas de Informação.
Cursos para Executivos
No âmbito da formação avançada para executivos, estão em fase de
preparação várias acções abrangendo temáticas actuais. §
FORMAÇÃO EM ALTERNÂNCIA NA BANCA
Aumento da Actividade na Alternância – De 13 para 20 turmas:
o Porto passou de 4 para 8 turmas e Lisboa de 9 para 12 turmas.
Presentemente, a Formação em Alternância apresenta 3 Cursos distintos. Começámos o ano lectivo de 2008/09 com 425 Formandos,
acompanhados por cerca de 75 Formadores em Sala. Vinte Bancos
estão connosco neste Projecto, concedendo estágios aos formandos.
Os próximos 3 meses constituem um período de formação intensa e
com isso, ocupamos a maior parte do nosso tempo. Ainda, assim, destacamos algumas previsões de acontecimentos:

• Janeiro
Novo número da Revista Banca Jovem; Dia Aberto da Diversidade Cultural; Apresentação de um Banco; Torneio de Futebol e
Visitas de Estudo;
• Fevereiro
Cerimónia de Entrega de Diplomas e Prémios; Apresentação de um
Banco; Workshop – Branqueamento de Capitais – Medidas de Prevenção e Falsificação de Meios de Pagamento – Detecção; Participação
na Feira Qualifica – Exponor; Apresentação do ISGB aos nossos Formandos;
• Março
Língua Portuguesa em Jogo – Jogo de Equipas; Quem quer ser bancário? – Concurso; Apresentação de um Banco; Participação na Minimaratona; Dia Mundial do Teatro. §
ÁREA INTERNACIONAL
• Fevereiro – Projecto Quadultrainers – Seminário e reunião de parceiros em Milão;
• Março – Projecto €qualifise – reunião de parceiros em Praga;
• Abril – Projecto Qualobster – reunião de parceiros em Lisboa (IFB).
No âmbito do Projecto do Banco Mundial “Assistência Técnica à Gestão
Macroeconómica – Componente Banco Nacional de Angola”, o Ministério
do Planeamento de Angola convidou diversas entidades (entre as quais
o IFB) a apresentar uma proposta com o objectivo de apoiar a Capacitação Organizacional do Instituto de Formação Bancária de
Angola (IFBA).
O IFB foi a entidade escolhida. O Projecto, com a duração de seis
meses, teve início no mês de Novembro de 2008.
No seguimento da colaboração que o IFB tem vindo a manter com o
Sistema Financeiro Angolano, estão a decorrer em Luanda acções de
formação para empregados dos seguintes Bancos: Banco Espírito Santo
de Angola, S.A. (BESA), Banco Privado do Atlântico, S.A. (BPA) e Banco
Africano de Investimento, S.A. (BAI).
O IFB está ainda envolvido em outros programas de formação de menor dimensão, em países africanos. §

Para mais detalhes, sobre o que vai acontecendo, não se esqueça de co

nsultar os nossos sites.

