Porto, 27 de Junho de 2011

A Fundação AEP tem, como um dos seus objectivos, a realização de acções que contribuam para o
desenvolvimento do empreendedorismo e para a modernização e melhoria de condições na área
empresarial.
Nesse sentido, pretendemos estabelecer como parte integrante da nossa actividade “contínua”,
almoços temáticos, que visem debater um assunto da actualidade, com interesse e aplicação directa e
em tempo real, no dia‐a‐dia das nossas empresas e dos nossos empresários.
Para o nosso primeiro “DEBATE AO ALMOÇO”, convidamos o senhor Dr. Carlos Tavares, Presidente da
CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que abordará o tema “FINANCIAMENTO DAS
EMPRESAS”, por acharmos que é, nas circunstâncias actuais do País, um assunto que preocupa as
empresas e os empresários e que pode fazer a diferença na forma como Portugal vai superar estes
tempos difíceis.
Este almoço terá lugar no próximo dia 6 de Julho, pelas 12h45, no Restaurante da Fundação AEP,
Avenida da Boavista, 2671, no Porto e terá um custo associado de 40€ por pessoa. A sala tem uma
capacidade limitada a 60 pessoas e as reservas deverão ser feitas de acordo com o referenciado no final
deste email.
Gostaríamos de contar com a sua presença, a qual, antecipadamente, agradecemos.
Com os meus melhores cumprimentos,

PAULO NUNES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
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As marcações deverão ser feitas até às 15h00 de Segunda-feira, dia 4 de Julho, 2011.
As marcações deverão ser feitas por email, acompanhadas pelo respectivo comprovativo de pagamento (Banco BPI,
NIB: 0010-0000-43528970001-91): geral@fundacaoaep.pt | cristinaguerra@fundacaoaep.pt
Devido ao reduzido número de lugares, as marcações serão consideradas por ordem cronológica de chegada. Será
enviado um email a confirmar a marcação que, deverá ser apresentado à chegada para o Almoço Debate.
Contactos para mais informações: CRISTINA GUERRA | Fundação AEP | 22 615 8500/10/11 |
cristinaguerra@fundacaoaep.pt

