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AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado

PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO

. Resposta à consulta pública, da ESMA, sobre 
o aconselhamento técnico (e eventual nova 
regulamentação) a produzir em matéria de 
Directiva do Prospecto.
No âmbito da European Issuers, a AEM, em 
conjunto com outras associações congéneres, 
desenvolveu a resposta comum enviada, em 
15 de Julho, à ESMA (cfr. aqui ).

. Resposta à Comissão Europeia no contexto 
do processo de fusão da NYSE Euronext com a 
Deutsche Böerse.
A solicitação da Comissão Europeia, a AEM 
comunicou à DG Comp as suas principais 
preocupações relativamente a este projecto
de fusão.

. A AEM participou na reunião de Comité
Consultivo Geral da Interbolsa, realizado no
dia 11 de Julho

. Prosseguiu o programa de visitas e reuniões 
com as empresas associadas, potenciais 
associados e entidades externas.

LEGISLAÇÃO

. Decreto-Lei n.º 85/2011. D.R. n.º 123, Série I 
de 2011-06-29 – Link

Simplifica o regime de liquidação nos sistemas 
de pagamentos e de valores mobiliários e 
inclui nos activos que podem ser objecto de 
acordos de garantia financeira os créditos 
sobre terceiros.
Resumo em Linguagem clara aqui

. Lei n.º 46/2011. D.R. n.º 120, Série I de 2011-
06-24 – Link

Cria o tribunal de competência especializada 
para propriedade intelectual e o tribunal de 
competência especializada para a 
concorrência, regulação e supervisão.

. Decreto-Lei n.º 86-A/2011, D.R. n.º 132, 
Série I, Suplemento de 2011-07-12 – Link

Aprova a Lei Orgânica do XIX Governo
Constitucional

NOTÍCIAS

. A AEM emitiu opinião sobre o corte de
Rating realizado pela empresa Moody’s.
Comunicado de imprensa: AEM reage a 
“corte infundado” da Moody’s - Link

A posição da AEM teve cobertura jornalística
na Agência Financeira, Agência Lusa,
Expresso, Visão, RTP, SIC, TVI24, SIC Noticias,
Portugal Diário e Destak.

Índice 15 de Julho Variação 

Semanal %
PSI20 6.732,63 -5,85

Euronext100 670,22 -4,09

Dow 12.479,73 - 1,40

Nasdaq 2.789,80 - 2,45

S&P500 1.316,14 - 2,06

FTSE 5.843,66 - 2,45

NIKKEI 9.974,47 - 1,61
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