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   AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO 
 
 
. Na semana que terminou merecem destaque 
algumas das reuniões formais realizadas com 
várias entidades oficiais, tendo em vista 
aprofundar o conhecimento mútuo e a troca 
de impressões sobre temas de interesse 
comum. 
Neste contexto, a Direcção da AEM reuniu, 
designadamente, com:  
       - a Secretaria de Estado do Tesouro e     
       Finanças; 
       - a Secretaria de Estado para os Assuntos  
       Fiscais. 
 
. O Presidente da Direcção da AEM procedeu à 
entrega de alguns dos prémios mais 
importantes distribuídos no evento NYSE 
Euronext Lisbon Awards, que teve lugar no dia 
26 de Janeiro. 
A lista completa dos Awards pode ser 
consultada aqui. 

 

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 
 
 

. 30.1.12- European Securities and Markets 
Authority  - A ESMA submeteu a consulta 
pública o documento sobre as recomendações 
relativas aos ETF e sobre questões relativas a 
outros UCITS. A consulta decorre entre 30 de 
Janeiro e 30 de Março de 2012. Documento de 
consulta aqui 

 

. Decreto-Lei n.º 8/2012, D.R. n.º 13, Série I- 
Modifica as regras de recrutamento e selecção 
dos gestores públicos, bem como as matérias 
relativas aos contratos de gestão e à sua 
remuneração e benefícios. Link 

 

Banco de Portugal 
. Instrução n.º 1/2012 - relativa ao 
reconhecimento de Agências de Notação 
Externa e respectivo Mapeamento – aqui 

. Instrução n.º 2/2012 - impactos da 
transferência parcial dos planos pós-emprego 
de benefício definido para a esfera da 
Segurança Social. - aqui 

 
 

ÍNDICES 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

ÍNDICE 27 de 

JANEIRO 

VARIAÇÃO 

SEMANAL % 

PSI20 5434,89 0,94 

Euronext100 616,86 0,08 

Dow 12.660,46 0,47 

Nasdaq 2.816,55 1,07 

S&P500 1.316,33 0,07 

FTSE 5.733,45 0,09 

NIKKEI 8.841,22 0,85 

PÁGINA DA AEM NO 
 
A AEM activou recentemente a sua página no 
Facebook.  
Funcionando como complemento aos restantes 
meios de comunicação externa da Associação, 
através da página da AEM poderá receber 
informações e documentação relevante sobre o 
Mercado de Capitais, as Empresas Emitentes, a 
Agenda Regulatória Europeia, o Governo das 
Sociedades, estudos e papers diversos, etc..  

Por favor, aceda à nossa página e subscreva, 
usando o botão “Gosto/Like”, aqui 

http://www.nyse.com/press/1327662983773.html
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA%E2%80%99s-guidelines-ETFs-and-other-UCITS-issues
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.13&iddip=20120113
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/historico/textos/1-2012i.pdf&ei=N3spT4eCA4XZ8gP1rcjXAw&usg=AFQjCNH6XdxE9HRBZ7TbrxiCIsMA3g-CsQ&sig2=WWE0K_6Q2pl-RgsDVyygJw
http://www.bportugal.pt/sibap/application/app1/docs1/historico/textos/2-2012i.pdf
http://www.facebook.com/pages/AEM-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Empresas-Emitentes-de-Valores-Cotados-em-Mercado/239349269417860?sk=wall

