São Filipe: Instituições financeiras sedeadas na ilha à “caça” das remessas dos emigrantes
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Actualizado a 27/04/2015, 06:54 São Filipe, 27 Abr (Inforpress) – As instituições financeiras
sedeadas na ilha do Fogo promovem por estes dias uma autêntica “caça” às remessas dos
muitos emigrantes em férias, através de uma serie de encontro para apresentação dos seus
produtos e mobilização dos seus clientes. A primeira instituição financeira a reunir-se com os
emigrantes é o Banco Comercial do Atlântico, no dia 28 de Abril, seguindo o Novo Banco e a
Caixa Económica, nos dias 29 e 30 de Abril respectivamente. O Novo Banco está centralizada
no apoio e financiamento de projectos que tenham por objectivo o desenvolvimento
socioeconómico do país, nomeadamente os ligados aos sectores da pesca, agro-negócio,
pequenas indústrias e comércios, turismo, as micros, pequenas e médias empresas. O apoia
aos emigrantes na diáspora constitui a missão desta instituição que, segundo uma nota de
imprensa, pretende apoiar os emigrantes que pretendam investir em Cabo Verde, participando
e dando o seu contributo para o desenvolvimento do país, sendo que o encontro visa dar a
conhecer as oportunidades de negócio que este banco tem à disposição dos emigrantes. A
agência no Novo Banco na ilha do Fogo tem vindo a desenvolver acções junto da comunidade
emigrada e com resultados, como produtos de crédito voltados para investimento em projecto
em Cabo Verde, investimentos em projectos de familiares radicados no país, visando a criação
do auto-emprego, créditos destinados à construção, aquisição e conclusão da moradia, entre
outros. Igualmente tem um produto de campanha intitulado “poupança Djarfogo” com valias
interessantes para o segmento emigrante Esta instituição financeira, que tem há mais de três
anos uma agência em São Filipe, estabeleceu como meta a expansão para os municípios dos
Mosteiros e Santa, processo esse que se encontra ligada ao crescimento da instituição em São
Filipe, bem como a sua aceitação a um maior grau. Há cerca de um ano e meio que o Novo
Banco iniciou atendimentos comerciais nos Mosteiros, em espaço da edilidade, além de ter
participado em alguns eventos em Santa Catarina. O encontro com emigrantes conta com a
presença da administradora executiva, Marly Cruz e além da apresentação dos seus produtos
e auscultar os emigrantes haverá um jantar/convívio com os emigrantes em féria. JR
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