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AEM CONGRATULA-SE COM APRESENTAÇÃO  DE  

PROJECTO DE NOVO CÓDIGO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES 

E REAFIRMA ESTRATÉGIA DA ASSOCIAÇÃO  

EM MATÉRIA DE CORPORATE GOVERNANCE 

 

A AEM - ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS EMITENTES DE VALORES 

COTADOS EM MERCADO considera positivos todos os contributos que, em 

articulação com as iniciativas que a própria Associação tem vindo a desenvolver nesta 

matéria, possam ajudar ao debate e à reforma das regras nacionais sobre o governo 

das sociedades. 

Como explica Abel Sequeira Ferreira, Director Executivo da Associação, “a 

AEM vê como tendencialmente positiva a possibilidade de introdução no 

ordenamento nacional de um ou mais Códigos que possam cumprir o papel e 

vocação de código de governo oriundo da sociedade civil.” 

Neste contexto, a AEM apresentou, ainda na fase de anteprojecto, algumas 

dezenas de sugestões de aperfeiçoamento ao Código agora divulgado pelo IPCG, 

congratulando-se com o facto de uma parte significativa das mesmas ter sido 

acolhida. 

A AEM regista igualmente o espírito de boa cooperação daquele Instituto ao longo do 

processo de desenvolvimento do Código, bem como a evolução construtiva do novo 

Projecto, que, em comparação com o seu predecessor, se mostra mais realista e 

adaptado à realidade que visa abranger. 

Nestes termos, o texto agora apresentado constitui também a inegável demonstração 

da bondade e adequação das posições que as Empresas Emitentes tiveram 

oportunidade de expressar, ao longo dos últimos dois anos, sobre esta matéria. 
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A AEM informa igualmente que aproveitará o período de consulta pública que 

agora se iniciou para reiterar alguns aspectos que poderão permitir o 

aperfeiçoamento do Projecto em causa. 

Abel Sequeira Ferreira explica ainda que “em qualquer caso, e sem prejuízo do 

significativo contributo dado para a melhoria e aperfeiçoamento do Projecto 

apresentado, a Direcção da AEM não emitirá qualquer recomendação de adesão, 

ou não adesão, ao Código divulgado pelo IPCG, deixando-se à comunidade 

empresarial, e, no caso concreto, a cada uma das Empresas Emitentes, a decisão 

quanto ao Código a adoptar.” 

Abel Sequeira Ferreira, aproveitou ainda a oportunidade para recordar a estratégia da 

Associação relativamente à matéria da corporate governance, a qual assenta em três 

pilares fundamentais:  

− A promoção da existência de um Código de Governo alternativo 

(que, em Portugal, a Associação representativa das empresas 

emitentes está impedida de elaborar, por proibição imposta por 

regulamento da CMVM); 

− Diálogo com a CMVM no âmbito do processo de revisão do 

Código de Governo emitido pela autoridade de supervisão; 

− A monitorização do grau de acolhimento das recomendações, de 

forma atempada e por uma entidade privada e independente. 
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 Notas: 

A AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado é a 

associação que representa, em Portugal e na União Europeia, as empresas emitentes 

nacionais. 

A Associação conta, entre os seus membros fundadores, com a totalidade das 

empresas e grupos emitentes representados no Índice PSI-20, bem como um conjunto 

das empresas mais representativas do PSI-Geral. 

Associação sem fins lucrativos, a AEM tem como objectivo central e primeiro o bom 

desenvolvimento de um mercado de capitais nacional moderno, transparente e 

sustentável, que constitua uma fonte de financiamento relevante e possa contribuir de 

modo significativo para o aumento da competitividade das empresas portuguesas e 

para o crescimento económico do país. 

Com a constituição da AEM ficou igualmente suprida uma importante lacuna do 

sistema institucional português o qual carecia de uma organização de natureza 

privada com aptidão para promover a reflexão sobre o desenvolvimento e 

modernização do mercado de capitais português, e que pudesse representar a voz 

comum e o interesse colectivo das empresas emitentes de valores mobiliários, e dos 

seus accionistas, em todos os temas com relevância para a respectiva actividade. 

O Director Executivo da AEM, Abel Sequeira Ferreira é igualmente membro do 

Conselho Directivo da European Issuers, a primeira associação de âmbito europeu na 

defesa e representação dos interesses das empresas emitentes junto das instâncias 

comunitárias, e que agrega os representantes de 15 países e um total de 9.200 

empresas emitentes correspondentes a uma capitalização bolsista de cerca de 8 500 

milhões de euros. 


