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>> DESTAQUE

Encontro de quadros do BCN 2017
Estamos a mudar o nosso banco
Apresentou o programa do encontro,
enfatizando a participação expressiva e
estratégica da Comissão Executiva na
apresentação dos temas e no desenvolvimento dos trabalhos.

>> Dr. Pedro Barros, Presidente
da Comissão Executiva
>> Foto de grupo

Mais de 100 colaboradores, provenientes
de Santo Antão a Brava, estiveram reunidos no Encontro Anual de Quadros do
BCN, que decorreu na cidade da Praia, no
dia 25 de Novembro.

mudança em curso, aﬁrmando que “as
pessoas são o maior ativo e protagonistas
centrais do Banco”. Concluiu fazendo um
apelo à participação e ao envolvimento de
todos.

Para além de colaboradores e de Administradores do Banco, o evento contou com
a presença de Diretores da IMPAR Seguros e de convidados e representantes do
sistema ﬁnanceiro cabo-verdiano.
O encontro, subordinado ao tema “Estamos a mudar o nosso banco”, teve por
objetivo precípuo a partilha das linhas
orientadoras e de estratégia do Banco
para os próximos cinco anos, num
ambiente de debate e de partilha de
projetos que suportam essa estratégia.
Na abertura do Encontro, o Presidente do
Conselho de Administração, Dr. Luis
Vasconcelos Lopes, destacou a importância de momentos desta natureza, pela
troca e partilha que proporcionam. Sublinhou o papel fundamental que é reconhecido aos colaboradores no processo de

>> Dr. Luis Vasconcelos Lopes,
Presidente do Conselho de Administração

O Presidente da Comissão Executiva, Dr.
Pedro Barros, dirigiu, em nome da Comissão Executiva, uma saudação especial a
todos os colaboradores, enaltecendo a
qualidade dos momentos que o tradicional encontro anual de quadros propicia.

O programa foi composto por oito
apresentações técnicas seguidas de um
intenso debate:
• A nova identidade visual do BCN, Dra.
Helena Rebelo Rodrigues, Diretora de
Marketing
• A redeﬁnição da missão, visão e valores |
Objetivos Corporativos 2018/2024 |
Programa de Desenvolvimento Organizacional, Dr. Carlitos Fortes, Administrador
Executivo
• Programa de Simpliﬁcação de Procedimentos - SIMPLEX | Novas funcionalidades do BCN Online, Eng. Paulo Lima,
Administrador Executivo
• A Bancassurance, Dr. João Dias, Diretor
Técnico da IMPAR
• SISP - Sistemas de Pagamentos, Eng.
Jair Silva, Diretor Geral da SISP
A última intervenção técnica coube ao
Eng. Jair Silva, Diretor Geral da SISP,
convidado especial do encontro, que
apresentou os desaﬁos e oportunidades
do Sistema de Pagamentos em Cabo
Verde e as inovações que, brevemente,
estarão disponíveis no mercado e que se
situam ao nível dos cartões Vinti4, dos
POS e de máquinas ATM.
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>> Dra. Helena Rebelo Rodrigues,
Diretora de Marketing

>> DJUNTA MON
>> Dr. Carlitos Fortes, Administrador Executivo

No encerramento do encontro, o Embaixador Luis Fonseca, vogal independente
não executivo do Conselho de Administração do BCN, visivelmente satisfeito
com a qualidade dos temas apresentados
e do debate que se lhes seguiu, enalteceu
o clima de camaradagem em que decorreram os trabalhos.
>> Colaboradores

>> Eng. Paulo Lima, Administrador Executivo

>> Encerramento do encontro

>> Dr. João Dias, Diretor Técnico da IMPAR
>> Embaixador Luis Fonseca

Agradeceu a entusiástica participação de
todos, e considerou que ﬁcou demonstrada a importância que a Administração
atribui à colaboração, à inovação e ao
trabalho em equipa, aﬁrmando que este
encontro marca um novo momento do
BCN.

>> Eng. Jair Silva, Diretor Geral da SISP

>> Jantar
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