INFORMAÇÃO: JURÍDICA

06/19
DATA: 19.01.14

ASSUNTO: SEMINÁRIO SOBRE FORMAÇÃO FINANCEIRA - Banco de Portugal

A ANEME vai realizar no próximo dia 6 de fevereiro um seminário sobre Formação Financeira.
Esta ação é realizada em parceria com o Banco de Portugal, sendo ministrada por técnicos desta
instituição, e decorrerá em Lisboa, nas instalações da ANEME, no dia 6 de Fevereiro, entre as 9H30 e
as 17H00.
As empresas interessadas em participar deverão remeter a ficha de inscrição em anexo até ao dia 25 de
janeiro para o endereço madalena.goncalves@aneme.pt .
Informamos que a participação no seminário é gratuita, estando a realização do mesmo condicionada a
um número mínimo de inscrições.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

AÇÃO DE FORMAÇÃO FINANCEIRA
Programa
DATA | 6 de fevereiro
LOCAL | ANEME - Rua Francisco Cortês Pinto nº 2, Pólo Tecnológico de Lisboa
09h30
09h45

Sessão de enquadramento
• Representante da ANEME
• Representante do Banco de Portugal

Plano de negócios
09h45
10h45

• Relevância do plano de negócios
• Componentes do plano de negócios
Financiamento bancário, características e principais produtos

10h45
13h00

13h00

• A escolha de uma solução de financiamento
• Crédito de médio e longo prazo

Pausa para almoço

Incumprimento e tipos de garantias
14h30
16h30

• Incumprimento dos contratos de crédito
• Tipos de garantias

16h30
17h00

• Caso prático

FORMAÇÃO FINANCEIRA
Lisboa - 6 de fevereiro
FICHA DE INSCRIÇÃO
EMPRESA: _______________________________________________________________________________
Nº CONTRIBUINTE: _________________

Nº SÓCIO: ______________________________________

MORADA: _________________________________________________________________________________
TELEFONE: __________________________

E-MAIL: ___________________________________________

PARTICIPANTES (preencher em letra legível):
NOME: ___________________________________________________________________________________
FUNÇÃO: ________________________________________
NOME: ___________________________________________________________________________________
FUNÇÃO: _______________________________________

DATA ___/___/___

_______________________________________
(Assinatura e carimbo)

Enviar a ficha de inscrição até ao dia 25 de janeiro para madalena.goncalves@aneme.pt

Política de Privacidade
Li e aceito a Política de Privacidade da ANEME constante do respetivo site.
Consentimento para tratamento de dados pessoais
Autorizo o tratamento de dados pessoais pela ANEME, com a finalidade de inscrição neste evento
Autorizo a recolha da minha imagem durante o evento para divulgação nos meios de comunicação institucional
da ANEME

