
 

1 DE JUNHO DE 2012 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

AEM E FAE ASSINAM 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

O FAE – Fórum dos Administradores de Empresas e a AEM – Associação de 

Empresas Emitentes de Valores Cotados Em Mercado vão assinar,  no dia 7 de Junho 

de 2012, um protocolo de cooperação. 

O protocolo assinado visa a concretização de uma parceria privilegiada entre as 

duas instituições, em especial, em relação a todos os temas relacionados com o 

desenvolvimento e funcionamento dos mercados de valores mobiliários. 

António Ramalho, membro da Direcção do FAE, explicou que “a cooperação entre as 

duas associações abrangerá, entre outras actividades, a troca de conhecimentos que 

possam ser de benefício mútuo do FAE e da AEM e dos respectivos Membros, e a 

organização de eventos, seminários e outras iniciativas”. 

Abel Sequeira Ferreira, Director Executivo da Associação, enfatizou o facto de 

“o FAE e a AEM se proporem estabelecer procedimentos de cooperação e de 

diálogo contínuo sobre os aspectos relacionados com o mercado de capitais, e, em 

particular, sobre a regulamentação ali aplicável.” 

A cerimónia de assinatura contará com as presenças de Esmeralda Dourado e António 

Ramalho pelo FAE, e de Luís Palha da Silva e Abel Sequeira Ferreira pela AEM. 
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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. 
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