Depois de 20 anos do programa de Promoção Sócio-económica da Mulher,
que passou para Micro crédito e que em Abril de 2012 transformou-se no
programa de MORABI MICROFINANÇAS, recebeu no dia 22 de Março, em
Genebra Suiça o seu Prémio Prémio Century International Quality ERA 2014,
na categoria Ouro, através da selecção feita pela Business Initiative
Directions
A Business Initiative Directions – BID é uma organização privada e
independente, líder na difusão da Cultura da Qualidade. A principal atividade
deles é a comunicação empresarial orientada à gestão da Inovação, da
Qualidade e da Excelência.
Nos últimos 29 anos, a BID reconheceu as empresas que lideram as
atividades mais importantes no mundo dos negócios, sendo considerada a
organização decana na difusão da Cultura da Qualidade, da Inovação e da
Excelência em 179 países.
A MORABI esteve acompanhada do Cônsul de Cabo Verde em Genebra, Dr.
Alcides Barros.
Caros colegas foi um momento tão emocionante e especial, ....passei cada
minuto do evento a lembrar das fases do crescimento e transformação da
MORABI desde 1994 com a concessão de crédito através das primeiras
malas térmicas, até hoje sermos uma instituição de Microfinanças, onde os
clientes depositam e levantam o seu dinheiro, fazem deposito a prazo, fazem
Totocaixa, pagam o seu crédito através da transferencia da sua conta
caderneta, fazem formação de informática, Gestão financeira e
Empreendedorismo, Educação Financeira, etc. faz seguro do seu
equipamento, tem acesso ao crédito..... todos os parceiros quando entram na
Sede da MORABI MICRO FINANÇAS na Achada, a primeira coisa que digam
é vocês são um pequeno Banco... é notável a nossa inovação, a nossa
eficiência, a nossa qualidade e a preocupação de satisfazer os nossos
clientes, a nossa Liderança, a nossa capacidade de dar formação, a nossa
preocupação de manter motivado os nossos recursos humanos, em fim foi
tudo isso e outras coisas mais que fazemos mais que não valorizamos que
permitiram a MORABI receber este Prémio.
Este prémio é fruto da confiança dos nossos clientes, dos parceiros, mas
também ela é fruto do engajamento e dedicação dos nossos colaboradores,
prejudicando varias vezes a família a favor da MORABI e dos nossos clientes
. Aos colaboradores/staff e aos Colegas do Conselho Diretivo uma menção
muito especial.
A MORABI aproveita a oportunidade para uma vez mais agradecer a ADFAfrican Development Foundation, UNITEL T+, a Embaixada dos Estados
Unidos da America, Cooperação Espanhola, OdamONG'D, ICEIDA,
Fundação
Maio
Biodiversidade,
União
Europeia,
Cooperação
Luxemburguesa, as Câmaras Municipais, pelo contributo na introdução das
novas tecnologias da formação dos Micro empreendedores/clientes da
MORABI e também por terem apoiado a MORABI MICROFINANÇAS na
expansão do seu produto de crédito chegando à Tarrafal e Monte Trigo de

Santo Antão. A todos os nossos parceiros Nacionais e Internacionais,
consultores e formadores, um muito obrigado. Bem Haja MORABI
MICROFINANÇAS!

