Caro Associado da APAF,

Nos próximos dias 5 a 7 de Julho realizar-se-á em Madrid, na Santander City, a 10.ª Edição da
EFFAS Summer School, promovida pela Federação Europeia das Associações de Analistas
Financeiros (EFFAS), de que a APAF é membro.
A Programa desta “Escola de Verão” encontra-se em Anexo, podendo também ser consultado
no site da APAF (www.apaf.org.pt).
Trata-se de um evento de particular interesse para todos os profissionais do sector financeiro e,
de forma especial, para analistas financeiros e consultores para investimento, não só pelos
temas constantes do Programa mas igualmente pela oportunidade de aprofundamento do
networking entre os detentores de certificação profissional neste sector de actividade
(designadamente CEFA e CIIA).
Caso esteja interessado em participar nesta Summer School, a APAF comparticipará,
relativamente aos seus Associados, com 10% do custo de inscrição. (Inscrição Membros
EFFAS: €400,00). Caso as inscrições sejam efetuadas até 30/04/2017, existirá uma desconto
adicional de €50,00 promovido pela EFFAS.
A acomodação é gratuita nas instalações do Santander para os primeiros 100 participantes
registados, e terá um custo de €250,00 fora das instalações do Santander para participantes
adicionais. O custo da viagem ficará por conta do participante.
Para efeitos de participação, basta preencher integralmente o formulário anexo e remetê-lo
para a APAF com cópia da EFFAS Head Office (office@effas.com), após o que lhe serão
atribuídos os dados para pagamento, sendo que inscrição só se torna efetiva após o
pagamento e envio do respetivo comprovativo.
A APAF assegurará a sua inscrição nesta Summer School junto da EFFAS.
Adicionalmente, e conforme descrito no programa, o Effas Summer School, prevê a
possibilidade de inscrição no ESG Seminar, que terá início a 4 de Julho, bem como a realização
do respectivo exame, tendo o Associado igualmente acesso aos materiais de formação na
Plataforma da EFFAS, com um custo adicional de 1365,00€
Caso esteja interessado em participar igualmente nesta modalidade, basta preencher o
formulário que se remete em anexo, bem como juntar o comprovativo de pagamento deste
valor adicional e enviar ambos para a APAF.
Na expectativa do seu contacto, agradecemos a atenção e subscrevemo-nos com os melhores
cumprimentos
Manuel Puerta da Costa
Presidente da Direção da APAF

