Após receção do seu pedido ser-lhe-á enviada documentação completa
para formalizar a sua candidatura.

Devolva este Formulário pelo correio para; Rua da Estrela, nº 8 - 1200-669 LISBOA
ou por Email, em ficheiro digitalizado, para; apaf@apaf.org.pt

Preencha o formulário no verso com letras maiúsculas por forma a garantir a fácil compreensão dos seus dados.
Em especial, torne claro o endereço de email (pontos, ifens e afins; a utilização de maiúsculas é indiferente).

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A ASSOCIADO DA APAF
Pedido de Informações

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE ANALISTAS FINANCEIROS

As vantagens de
ser associado

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE ANALISTAS FINANCEIROS

Rua da Estrela, nº 8
1200-669 LISBOA - PORTUGAL

Tel. +351 213 903 208 - Fax: +351 213 903 209
www.apaf.org.pt - apaf@apaf.org.pt

Representação

Certificação

Representação dos
profissionais do setor

Certificação profissional
dos analistas financeiros

A APAF é o rosto do analista financeiro, o
interlocutor privilegiado na defesa dos interesses
destes profissionais e o agente promotor das
mudanças necessárias ao desenvolvimento
da atividade de análise financeira.
Somos a entidade de referência em Portugal
que representa os profissionais de análise
financeira e de consultoria para investimento
junto de várias instituições, designadamente a
CMVM, assim como de associações internacionais
representativas deste setor profissional, como
são a ACIIA - Association of Certified International
Investment Analysts e a EFFAS - European
Federation of Financial Analysts Societies.

O exercício profissional da atividade de análise
financeira e de consultoria para investimento
pressupõe que estes profissionais possuam um
certificado reconhecido pela CMVM, como é o
caso do certificado emitido pela EFFAS (Certified
European Financial Analyst – Certificado CEFA) e
do certificado emitido pela ACIIA (Certificado CIIA),
Trata-se de entidades certificadoras de prestígio
internacionalmente reconhecido das quais a
APAF é membro.
O Certificado CEFA pode ser obtido, através da
APAF, terminando com aproveitamento o curso de
Pós-Graduação em Análise Financeira ministrado
pela Porto Business School ou pelo Idefe-ISEG.

Formação

Promoção

Formação especializada
para os associados

Promoção da atividade
do analista financeiro

A formação regularmente promovida pela APAF
potencia a empregabilidade e a valorização
profissional dos seus associados.
A APAF contribui para que os analistas financeiros
e os consultores para investimento mantenham
os seus conhecimentos profissionais atualizados.
Neste sentido, temos uma função essencial
em matéria de formação, promovendo a
permanente atualização dos conhecimentos
técnicos e princípios deontológicos dos
nossos associados.

Promovemos o desenvolvimento da atividade
de análise financeira, designadamente
organizando encontros entre analistas
financeiros ao longo do ano para a troca de
experiências e conhecimentos relativos a
temas relevantes para o exercício da profissão.
A APAF assume-se como espaço privilegiado
de networking para todos os seus associados.

Informação

Internacionalização e cooperação

-

#

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A ASSOCIADO Pedido de Informações

Nome:
Data Nascimento

A APAF coopera com todas as entidades que
desempenham uma missão relevante no
sistema financeiro português, assim como com
outras associações profissionais, nomeadamente
a Ordem dos Economistas ou a Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas, e coopera também
com associações representativas de outros
setores de atividade do mercado de capitais.

Morada:

-

Cooperação com outras
entidades e associações
profissionais
Fax:

É dever da APAF manter informados os analistas
financeiros e os consultores para investimento
de toda a informação, de natureza legal e
económica, que seja relevante para o exercício
da sua atividade.
Acompanhamos proactivamente a evolução do
enquadramento legal e económico da atividade
do analista financeiro e disponibilizamos essa
informação a todos os nossos associados.

Telemóvel:

Informação atualizada
para os associados

Código Postal:

A APAF está fortemente empenhada em
promover a projeção internacional dos seus
profissionais, missão que, no actual contexto
económico e financeiro, se constitui de
enorme relevância. Nesse sentido, trabalhamos
com entidades congéneres estrangeiras,
designadamente associações oriundas de
países de língua oficial portuguesa, com vista
à internacionalização da atividade do analista
financeiro português.

Telefone:

Email:

Internacionalização
da atividade

