PROGRAMA
PRÉMIOS EXCELÊNCIA EMPRESAS DO ALENTEJO
15 de Novembro de 2017
Fórum Fundação Eugénio de Almeida - Évora
1.WORKSHOP
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS EM ESPANHA
Num contexto de globalização, as empresas portuguesas devem considerar cada vez mais o mercado espanhol como um campo
de expansão natural. No caso das empresas alentejanas por factores históricos, geográficos, sociais e económicos, esta realidade
é ainda mais evidente.
Este workshop irá ajudar a conhecer os aspetos críticos num processo de internacionalização em Espanha.
Conheça os riscos e como reduzi-los; saiba quais são as singularidades legais, fiscais e interculturais, antes de iniciar a sua aventura
ibérica.
10:00 –Receção dos participantes no Fórum Fundação Eugénio de Almeida.
10:30 – Abertura do workshop
10:40 – Jorge Scharfhausen, (Presidente Casa de España em Lisboa e assessor financeiro): Caraterísticas do mercado
espanhol, diferentes formas de entrar no mercado (tipologia de empresas, principais impostos e obrigações de uma
empresa).
11:10 – Fernando Branco, Diretor de Grandes Contas Portugal e Brasil (Delegado Crédito y Caución): Risco das Empresas
e do país; alternativas para reduzir o risco na internacionalização.
11:40 – Maria Miguel Perlico, Consultora para o desenvolvimento e inovação empresarial (Bconsulting): A importância
da Gestão Intercultural no processo de internacionalização
12:10 – Debate com o público.
12:30 –Encerramento do Workshop e Serviço de Vinho da marca EA (Fundação Eugénio de Almeida), a decorrer no
Páteo dos Claustros

2.ALMOÇO - ENTREGA PRÉMIOS EXCELÊNCIA EMPRESAS DO ALENTEJO
Inicio de almoço: 13.30 h
Servido no espaço Plano Mármore da Fundação Eugénio de Almeida
Menu
couvert / pão, queijo e azeitonas
pratos | lulas salteadas | conserva de atum do Chef, cebola, toucinho e salsa | bochechas de porco com pimento da horta, cogumelos e farofa | migas de
lombinhos de porco e vinha d´alhos;
sobremesa | creme queimado
vinho | vinho tinto/branco da marca VINEA, Fundação Eugénio de Almeida | outras bebidas | água, café & chá

Preço
€ 35 (trinta e cinco euros) IVA INCLUÍDO
Transferências até dia 13 de novembro
Para formalizar inscrição agradecemos transferência para a conta da Casa de Espanha:
NIB: 0170.0000.00104373101.35 em ABanca SWIFT CAGLPTPL.
(Obrigatório mail com o comprovativo de pagamento, nome da Empresa e nº de assistentes para contacto@casadespanha.pt)

3.VISITA CULTURAL POSTERIOR AO ALMOÇO
Visita ao Centro de Arte Contemporânea Fórum Eugénio de Almeida, enquadrada na Mostra Espanha com uma exposição que
coloca em diálogo duas coleções privadas excecionais, a coleção Helga de Alvear e a coleção Teixeira de Freitas, que
representam dois olhares sobre o mundo.

APOIOS

