O meu hobby

João Pires da Silva

Amores & Sabores

As minhas oliveiras continuam a ser símbolos de:
• Cultura e Saber – Homero, Sófloces, Virgílio, Ovídio e Plínio,
foram apenas os primeiros a cantar as suas virtudes;
• Mitologia e Religião – a oliveira e o azeite (óleo sagrado) foram
abordados e tratados com particular dignidade, quer nas antigas
mitologias, quer na Bíblia e no Corão;
• Resistência e Perenidade – a oliveira, ainda que em solos pobres
e climas severos, pode sobreviver milhares de anos: no horto
de Getsémani, em Jerusalém, lugar sagrado para cristãos, judeus
e muçulmanos, há algumas oliveiras com mais de 2 000 anos.
• Vida e Morte (Alfa e Ómega) – as mulheres gregas acolhiam-se à
sombra de oliveiras, para facilitar a função maternal; ao invés, os
defuntos eram aspergidos com um ramo de oliveira, embebido
em água e azeite, para entrarem puros na eternidade.
As minhas oliveiras, não sendo muitas, são únicas.
Creio mesmo que se alegram quando me aproximo delas: a meus
olhos, o brilho das suas folhas e o rumorejar
dos seus ramos, denunciam uma excitada alegria, própria dos seres que
se sentem prezadas.
Se um dia as perder – os incêndios são impiedosos –
garanto-vos que chorarei.
Como eu gosto das minhas oliveiras! §
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Assumo uma das minhas predilecções: oliveiras e azeites.
Desde logo, pela generosidade
da natureza, mas também porque as minhas oliveiras, me gratificam constantemente: quando
as protejo das fortes ventanias
de suão; quando as preservo de
ervas e matos daninhos; quando
as assoreio, para facilitar águas e
sais, ou quando as podo, expurgando ramagens inúteis.
As minhas oliveiras, acolhem
designações de família: Galegas, Cobrançosas, Cordivis ou
Madurais; não obstante, todas
têm nome próprio, consagrado
“As minhas oliveiras, não sendo
secretamente em baptismos só
muitas, são únicas”.
nossos.
As minhas oliveiras, oferecemme azeitonas brilhantes e saudáveis, donde extraio azeites extra-virgens, cujo aroma e sabor justificam solenidade.
As minhas oliveiras são herdeiras da História: as suas origens remontam à Era Terciária e em todas as civilizações tiverem o merecido relevo.
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Uma equipa sempre disponível.
A propósito da recente conclusão da
Tese de Doutoramento da nossa
colega Teresa Pereira,

a

Prémio

Adivinhe quem é?

Prémio

a quem adivinhar!

Enviar resposta por e-mail para Reinaldo Figueira (r.figueira@ifb.pt).

“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

Curtas Letragens ...
Maneiras de Dizer as Coisas
Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que, uma vez um sultão sonhou que havia perdido todos
os seus dentes. Logo que acordou, o sultão mandou chamar um adivinho para que interpretasse
o seu sonho.
— Que desgraça, Senhor! — exclamou o adivinho — Cada dente caído representa a perda de um
parente de Vossa majestade.
— Mas que insolente! — gritou o sultão, enfurecido — Como te atreves a dizer-me semelhante
coisa? Fora daqui!
Chamou os guardas e ordenou que açoitassem o adivinho 100 vezes. Depois ordenou que lhe
trouxessem outro adivinho ao qual contou novamente o seu sonho.

ATMAG

Desta última vez, ninguém adivinhou: o
John Morgado era a criança da foto. §

Boletim Informativo interno do
Instituto de Formação Bancária e do
Instituto Superior de Gestão Bancária

Este, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe:

quis saber...
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Teresa, porque escolheu o tema “práticas de gestão de recursos humanos, atitudes e comportamentos de trabalho: estudo de caso no sector
bancário português”, para a sua tese?
R: Escolhi-o porque está relacionado com a área que lecciono no
ISGB, portanto fazia sentido investigá-lo. Por outro lado, queria contribuir para demonstrar que é lucrativo para as empresas, mesmo
adoptando uma perspectiva estritamente economicista, investirem
na gestão e no desenvolvimento dos colaboradores. Isto, porque
estou cansada dos discursos “politicamente” correctos sobre o valor das pessoas para
as organizações pois, frequentemente, os autores destes discursos são os primeiros, ao
mínimo sinal de crise e qual reflexo pavloviano, a desinvestirem no que referiram ser o
“activo mais importante das empresas”.
E agora, Teresa? Que portas lhe poderá abrir um doutoramento nesta área?
R: Acabar o doutoramento, desde logo, contribuiu para aumentar a minha percepção de auto-eficácia, até porque o fiz enquanto trabalhador-estudante. Por outro lado,
como os meus alunos são sobretudo trabalhadores dá-me mais legitimidade para ser
exigente, porque lhes posso dizer, “olhos nos olhos”, que entendo as dificuldades deles.
Adicionalmente, o doutoramento, enquanto qualificação académica, aumentou o meu
valor no mercado de trabalho e, neste sentido, espero que este investimento de horas
de vida tenha como retorno novas perspectivas e desafios de carreira.
Do ponto de vista ético e estético, a ciência e a arte têm em comum a generosidade
da partilha. Fazemos um trabalho e ele fica disponível para o mundo; outros, no presente ou no futuro, podem desmontá-lo, criticá-lo e aperfeiçoá-lo e é este movimento
helicoidal que caracteriza a evolução do conhecimento e também da vida, pois, curiosamente, a forma das moléculas de ADN (associadas à vida) é a hélice. §
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— Excelentíssimo Senhor! Grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de
sobreviver a todos os vossos parentes.
A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ofereceu 100 moedas de ouro ao segundo
adivinho.
Quando este saía do palácio, um dos cortesãos disse-lhe admirado:
— Não é possível! A interpretação que fizeste foi a mesma que o teu colega havia feito. Não
entendo porque ao outro ele pagou com chicotadas e a ti com 100 moedas de ouro.
— Lembra-te, meu amigo — respondeu o adivinho — que tudo depende da maneira de dizer.
Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar. Da comunicação
depende, muitas vezes, a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser
dita em qualquer situação, não restam dúvidas. Mas a forma como ela é comunicada é que tem
provocado, em alguns casos, grandes problemas. É importante ter sempre em mente que o que
faz diferença é a maneira de dizer as coisas. §
(Autor desconhecido)

Nº 14
Maio |Agosto 2009

Editorial
Há muitas maneiras de dizer as coisas e,
até há muitas maneiras de nada dizer, dizendo muito. Há muitas maneiras de comunicar, até sem comunicar. Que maior
felicidade poderia sentir aquele que
escreve ou tenta escrever o seu primeiro editorial na
do que
através dele comunicar nada dizendo,
para deixar tempo e espaço para que
todos apreciem a beleza dos Amores &
Sabores, a alegria da Teresa Pereira, que
felicito, o sorriso escondido do Gonçalo,
o ar de quem se quer adivinhado.
Como é bom ter muitos Destaques:
sinais de vida, actividade, empenho e
dedicação. Que bom é sentir um pouco
da vivência e experiência do Sérgio por
terras da Índia. Percorrer, sem correr,
terras desconhecidas, atravessar pontes, sentir a cultura perto de nós.
Aconteceu ao João e ao Ricardo uma
nova experiência de vida de que se não
vão esquecer. Como ser solidário nos
conduz a uma dimensão humana quase
inexplicável. É sentir amor pelo próximo, é fazer bem sem nada esperar a
não ser a gratidão de Deus. Vale a pena
ler sempre. Parabéns João.
Termino agradecendo a todos os que
contribuíram, e foram muitos, para que
a Contextos número 14 continue a ser a
tal corda......
Este editorial vai continuar mesmo que
um dia as palavras se substituam a um
espaço em branco e, então, terá chegado o momento de cada um encontrar
escrito aquilo que a sua imaginação lhe
permitir. §

PERPETUAÇÃO É COM AS PESSOAS
Este número da Contextos é o primeiro da responsabilidade do nosso
Colega Dr. Reinaldo Figueira. A newsletter do IFB/ISGB, agora na sua edição nº. 14, já ganhou espaço próprio e continua o seu percurso. Nasceu em
2005, cresceu, conquistou, vive, ... mas não se trata de um automatismo.
São as pessoas que garantem esse andamento. São sempre as pessoas !
Deixo ao Colega Dr. Reinaldo Figueira os votos de um bom trabalho na condução da Contextos. §
L.V.C.

Sugestões
Esta newsletter é de todos e para todos.
Por isso, faça sugestões e envie-as para
Contextos (contextos@ifb.pt). §

Eventos
Viagem à Bélgica e a Amesterdão a realizar entre 10 e 14 de
Junho.§

Aconteceu
 “Banks in Action Challenge” –
Portugal na final com uma equipa do
IFB!
A convite da Aprender a Empreender,
Junior Achievement Portugal, o IFB concorreu com 10 equipas ao Concurso Europeu – Bancos em Acção. Com base
num Simulador de Gestão de um Banco,
os jovens da Alternância tiveram que tomar decisões de âmbito financeiro, utilizando a língua inglesa como base de trabalho.
A competição, promovida pela
JA-YE Junior
Achievement
Young Enterprise – Europe, com o
patrocínio do City Foundation, envolveu 296
equipas europeias, tendo sido apuradas para
a final, em Bruxelas, 8 equipas representando
8 países. O João Moura e o Ricardo Costa,
ambos de 17 anos, acompanhados pelo formador, Dr. Gil Cunha, viveram uma experiência inesquecível. §

Solidariedade Social
 Continuamos a ajudar: desta vez, foi a
“Questão de Equilíbrio”, uma Associação de
Educação e Inserção de Jovens, que recebeu 6
microcomputadores. Estes equipamentos serão usados por crianças e jovens acolhidos nos
lares desta instituição de Solidariedade Social,
mediante medidas da Comissão e Protecção
de Crianças Jovens. §
 Apadrinhamento de uma criança africana:
Os formandos da
Alternância mobilizaram-se, com sucesso, numa recolha
de fundos na escola,
para apoiar a alimentação e a educação
de uma criança em
Moçambique. Esta
iniciativa constituiu
mais um exemplo de
como um pequeno contributo de cada um
de nós pode mudar a vida de quem precisa... §

Vale a Pena Ler
Segundo a opinião
da Lucília Cruz,
vale a pena ler o
livro da autoria
de João Madeira
da Silva (filho da
nossa colega
Filomena Silva). É uma
compilação
de textos
soltos que giram à volta de um só
assunto: o “Ingoísmo”, editado
pela Papiro e à venda nas livrarias. §

Namastê*
Sete anos e meio de
Índia intensamente
vividos deixam memórias difíceis de
resumir. Faço-o por
isso através de um
comentário ao filme
Quem quer ser milionário? de que gostei
muito pela justeza com que olha a realidade
indiana. Vejamos porquê:
Num bairro de lata de Bombaim espera-se pobreza e imundice. É-nos dado a ver que essa
pobreza não é imunda, limpa-se, lava a roupa,
organiza latrinas públicas. Acontece apenas que
há milhões que carecem de infraestruturas, que
são forçados a viver no lixo. A pobreza indiana
é limpa. O meio é que é sujo.
A polícia é violenta e brutal mas não é corrupta.
É-lhe dada uma missão, provar a fraude, aceita
o diagnóstico e recorre ao seu meio habitual, a
tortura. Porém, chega à conclusão de que não
há fraude é, no seu contexto e com os meios
que a sociedade lhe dá, honesta. Há corrupção
nas polícias indianas? Sem dúvida, apenas ela
não é a norma.
«É o meu espectáculo, a porra do meu espectáculo», e em nome do «seu» espectáculo o
locutor amesquinha e sujeita o concorrente a

Sérgio Mascarenhas
todo o tipo de comentários discriminatórios.
Isto podia ocorrer em qualquer lado, há meios
onde os indianos não são de facto diferentes
do resto do mundo.
As escolas indianas têm mesmo crianças de
uniforme impecável, empilhadas em salas mínimas. Elas são a base de um sistema duríssimo
que nega a infância e a adolescência em nome
dos resultados académicos. São milhões os
que entram e muito poucos os que saem pela
porta dourada das instituições universitárias
de elite: os jovens maravilha que a Índia exporta para o Ocidente. Para trás ficam milhares e
milhares de destroços humanos.
Para um indiano o mais memorável será talvez
o beijo final entre o par de apaixonados, impensável no cinema indiano que proíbe qualquer
contacto mais íntimo enquanto se desdobra
numa sensualidade à distância. Beijo tão mais
impensável quanto é pedido pela mulher em
lugar de ser imposto pelo homem.
Muitos me perguntam qual o legado português
na Índia? Ele está nessa cena final: uma geração
depois da queda da Índia portuguesa tem de
ser uma actriz descendente de goeses conversos, uma indo-portuguesa, a dar corpo ao acto
que nenhuma actriz hindu ou muçulmana teria
admitido encarnar. §
*Saudação tradicional indiana.

FORMAÇÃO EM ALTERNÂNCIA NA BANCA
Entre Maio e Agosto, desenvolveremos as seguintes actividades:
Workshops sobre o Conhecimento da Nota e Moeda Euro – Banco
de Portugal; Concursos “Quem Quer Ser Bancário” e “A Língua Portuguesa em Jogo”; Mini-Jogo Bancário; Final da Formação em Sala;
Realização de Provas de Avaliação Final; Início dos Estágios; Preparação do próximo ano lectivo. §
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação a Distância:
• webBANCA – Novos Módulos de Curta Duração (e-Learning)
• Exames do Programa de Certificação Bancária (6 de Junho)
• Exames do Curso Intensivo de Banca (20 de Junho)
Formação Presencial:
• No âmbito do Programa Operacional do Potencial Humano
(POPH) decorrem no IFB, entre Abril e Junho, horário pós-laboral,
5 ciclos de formação: 3 em Lisboa e 2 no Porto, com a duração de
175 horas cada. Este projecto abrange cerca de 120 participantes
(bancários e não bancários);
• Está também programada formação presencial, aberta e fechada,
nas mais diversas áreas, nomeadamente, Anti-Money Laundering,
Diagnóstico Económico-Financeiro de Empresas, Mercados Financeiros, Crédito e Operações Internacionais.
Seminário:
Gestão da Continuidade do Negócio a realizar a 28 de Maio,
dedicado ao tema da Gestão de Continuidade de Negócio, com o
objectivo de dar a conhecer os principais desenvolvimentos nesta área no sector financeiro, quer a nível nacional, quer internacional. §
DSI – DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A preparação e arranque da plataforma de e-learning
webBANCA.2 foi a tarefa que mais ocupou, e continuará a ocupar
durante os próximos meses, os técnicos do DSI.
No âmbito deste projecto decorreram em Março duas acções de
formação: uma sobre administração da plataforma, e outra sobre a
exploração da mesma.
Nos próximos meses o apoio a outros departamentos será maioritariamente motivado pelas tarefas características do final de ano
lectivo e preparação do próximo, nomeadamente com os processos
de candidaturas. §

Zoom

Desta vez, o Zoom cai sobre o GDCT-IFB
e, pelas mãos do Presidente da Direcção, Dr.
Manuel Ferreira, vamos saber um pouco mais
sobre o que move o nosso Grupo Desportivo,
sempre pronto a divertir-nos.

O Grupo Desportivo tem um nome pouco
adequado. Confessamos que, bem vistas as
coisas, o Desporto não é o que de mais importante fazemos. É verdade que apoiamos
entusiasticamente os Associados (e não só)
que todos os anos atravessam heroicamente
a Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da Gama
na Meia-Maratona mas, aí, não pretendemos
concorrer com quenianos e, muito menos,
chegar ao pódio.
O que é então importante para nós? Diríamos que é ajudar a fortalecer os laços entre
todos os que trabalham nesta Casa. Temos a
noção que o que o Grupo Desportivo pode
fazer em prol desse importante objectivo
tem os seus limites próprios. Mas é somando
o nosso contributo ao de muitos outros que
lá chegamos.
Reforçamos laços quando temos oportunidade de conviver. Nós e, muitas vezes, as
nossas famílias. Concordarão os que integraram o fantástico grupo que viajou até Varsóvia e se emocionou em Auschwitz ou os
que no ano passado destilaram suor (e boa
disposição) nas terras áridas mas bonitas de
Marraquexe. Não nos desmentem os que

Destaques

se deslumbraram com os Picos da Europa
ou aqueles que subiram o Douro, admirável obra da natureza. Talvez por isso muitos
preparam-se para, já em Junho, ir até Bruxelas e Amsterdão num convívio que promete
muito...
Para os que estão mais limitados no tempo
disponível, vamos oferecendo outras actividades. Já este ano fomos ao Museu do Oriente e à Casa-Museu Anastácio Gonçalves e,
noutra área da cultura, promovemos idas ao
Politeama ver Jesus Cristo Super Star e West
Side Story.
Às vezes talvez pudéssemos ir mais longe,
fazer mais coisas. Temos, no entanto consciência que, para a dimensão do Instituto, não
estará mal. Afinal não somos assim tantos e,
a nossa ambição, é que cada vez sejam mais
a participar.
O Grupo Desportivo somos todos e a sua
Direcção está representada na foto. Era injusto não destacar o papel que o Paulo Viana,
Secretário-Geral, tem naquilo que fazemos.
E também não era justo esquecer o apoio financeiro que o próprio Instituto dá às nossas
actividades. §

PROJECTOS INTERNACIONAIS
África: Em Angola, para o Banco Nacional de Angola (BNA), o IFB
está a participar num projecto na área da supervisão bancária, como
membro de um consórcio liderado por outra instituição.
Na Guiné-Bissau, e em parceria com a Associação Profissional de
Bancos e Estabelecimentos Financeiros da Guiné-Bissau, decorreu a
formação subordinada ao tema: Relação com o Cliente – Desenvolvimento de Competências Comerciais e de Gestão de Conflitos.
Inserido na actividade do IFB/ISGB com os PALOP e com o apoio da
APB, decorre de 15 de Abril a 3 de Julho, o VIII Curso Integrado
de Gestão Bancária (CIGB) para 37 colaboradores bancários dos
PALOP. A Sessão de Abertura contou com a presença do Vice-Cônsul de Angola, Senhor Dr. André Morgado.
Europa: Continuam os trabalhos do projecto Quadultrainers (Towards a European Prototype for Adult Trainers).
O projecto €qualifise (€uropean QUaAlification Assurance League
In FInancial SErvices) está a chegar ao fim, com grande sucesso nos
resultados obtidos. A Conferência de disseminação do projecto
será realizada em Bruxelas, a 28 de Maio com o tema: “Professional
Qualifications in the European Financial Services Sector: The Relevance of the EQF”.
O projecto Qualobster (QUality Assurance in Learning Organisation in the Banking and Financial SecTor in EuRope) também está
perto da sua conclusão. Haverá um Workshop no Luxemburgo no

início de Maio, de forma a disseminar o projecto no Sector Bancário
e Financeiro daquele país. A Conferência de Encerramento subordinada ao tema “Human Resources Involvement: The Key Factor
to Overcome the Crisis“ será em Bruxelas a 17 de Junho. A CCCAM,
banco onde foi realizado um dos estudos de caso, fará uma comunicação nesta conferência. §
INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA
Licenciaturas: Ano lectivo 2009/2010 – Terão início em Junho as
candidaturas às licenciaturas em Gestão Bancária e Gestão e Sistemas de Informação, que constituem um 1º ciclo de estudos de
acordo com o processo de Bolonha e têm a duração de 3 anos lectivos.
Em termos de acesso existem vários regimes (geral – exames 12º
ano; > 23 anos; mudança de curso e titulares de Curso Superior).
Salienta-se o contingente especial de vagas para os candidatos Maiores de 23 Anos, cujo processo de avaliação é composto por: apreciação do currículo escolar e profissional, entrevista e prova escrita.
Decorrerá em duas fases (Maio e Julho).
O ISGB organiza um Curso de Preparação para a realização da prova
de acesso nos meses de Abril e Maio, em Lisboa e no Porto. Vá ao
site do ISGB para mais informações!
Pós-Graduações: Continuam em funcionamento as Pós-Graduações em Alta Performance nas Vendas (2º semestre) e em Investimentos e Mercados Financeiros (3º trimestre). Teve início no mês
de Abril uma nova Pós-Graduação – Compliance –, estando abertas
as inscrições para as restantes Pós-Graduações do ISGB com início
previsto para Outubro de 2009. §
IFB – PORTO
A QUALIFIC@ – Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego, que decorreu entre 12 e 15 de Fevereiro na Exponor em
Matosinhos, contou, mais uma vez, com a presença do IFB/ISGB.
Alternância:
• Em Abril, realizaram-se sessões de informação/formação levadas a
efeito pelo Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural sobre “Mitos e factos sobre Imigração”, com cerca de 150
formandos do Pólo do Porto;
• Decorreram Workshops sobre “Conhecimento da Nota e
Moeda Euro” a levar a cabo pelo Centro Nacional de Contrafacções – Banco de Portugal;
• Contámos, também, com a presença do Dr. João Pacheco Cruz,
Director Regional do Banco BPI, numa palestra com o tema:
“Apresentação BBPI e Testemunho Pessoal”;
• Em Maio, as várias turmas da Alternância, iniciam a sua participação
no Balcão Piloto, actividade que envolve todo o Pólo e que se
reveste, sempre, de uma importância efectiva para a simulação da
actividade bancária, antes do estágio.
Formação Profissional: Concluem-se, em Maio e Junho, as duas
Edições da Formação Modular Certificada que têm decorrido,
em horário pós-laboral, com assinalável interesse por parte da meia
centena de participantes.
ISGB: Nos diferentes regimes de acesso ao ISGB têm decorrido as
aulas de preparação para exames e provas com vista às candidaturas
para 2009/2010. §
ATMAG
Está em preparação o projecto, a desenvolver pela ATMAG, que
contempla a alteração/refrescamento faseado da imagem e
grafismo de algumas peças promocionais do IFB e ISGB.
Para esse efeito está a ser elaborado um documento que, para além
de um olhar sobre a evolução da imagem gráfica dos produtos do IFB/
/ISGB nos últimos anos, faz também um balanço do estado actual dos
mesmos. Pretende ainda ser uma chamada de atenção para a importância e acompanhamento da imagem dos nossos produtos relativamente à evolução do mercado. §

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

nsultar os nossos sites.

