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PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO 
 
. A AEM estará presente na primeira reunião 
do Fórum CMVM/PME para o Mercado de 
Capitais, que se realiza no dia 27 de Março. 
 
. A AEM associou-se ao lançamento do novo 
portal Portugal Economy Probe (p.f., ver 
informação mais detalhada constante da 
página 2 destes Destaques). 
 
. Prosseguem as reuniões da AEM com 
diversas entidades com actuação relevante no 
contexto do mercado de capitais, merecendo 
destaque a reunião que a Direcção da AEM 
manteve com a Direcção da Companhia 
Portuguesa de Rating. 
 
. Dando continuidade às conferências 
Governance Trends, iniciativa da Deloitte em 
parceria com a AEM, realiza-se no dia 27 de 
Março uma nova sessão, subordinada ao tema 
“Reporte Financeiro”, a qual, entre outros 
intervenientes, contará com a participação da 
Dra. Ana Fernandes, Investor Relations da 
REN. 

LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 
 

. Resolução do Conselho de Ministros n.º 
19/2012, D.R. n.º 49. Determina a adopção de 
medidas de promoção da igualdade de género 
em cargos de administração e de fiscalização 
das empresas - aqui 

 
. Proposta de Lei nº 46/XII . Proposta de Lei nº 
46/XII – que procede à terceira revisão do 
Código do Trabalho. Documento disponível aqui 

 
. Resolução do Conselho de Ministros n.º 
26/2012, D.R. n.º 53, Série I. Cria a estrutura de 
gestão dos fundos do Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu 2009-2014 em 
Portugal e aprova as respectivas regras de 
operacionalização – aqui 

 

. Decreto-Lei n.º 64/2012, D.R. n.º 54, Série I - 
Procede à alteração do regime jurídico de 
protecção no desemprego dos trabalhadores 
por conta de outrem, beneficiários do regime 
geral de segurança social, e à quarta alteração 
ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Nov. aqui 

 

ÍNDICES 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

ÍNDICE 16 de 

MARÇO 

VARIAÇÃO 

SEMANAL % 

PSI20 5.572,17 -1,46 

Euronext100 665,86 2,6 

Dow 13.232,62 2,40 

Nasdaq 3.055,26 2,24 

S&P500 1.404,17 2,43 

FTSE 5.965,58 1,33 

NIKKEI 10.129,83 2,02 

RELATÓRIOS AEM 
 
Acabam de ser disponibilizados, no sitio da 
Internet da AEM, os seguintes documentos: 
 
 . Relatório Anual 2011. 
O documento pode ser consultado aqui. 
 
. Relatório sobre o Grau de Acolhimento de 
Recomendações sobre o Governo das 
Sociedades Católica Lisbon/ AEM – Versão em 
Língua Inglesa. 
O documento pode ser consultado aqui. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.49&iddip=20120432
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777304e69315953556b755a47396a&fich=ppl46-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777304e69315953556b755a47396a&fich=ppl46-XII.doc&Inline=true
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.53&iddip=20120486
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.54&iddip=20120503
http://www.emitentes.pt/images/media/docs/173_logos_890120228_AEM_RelatorioAnual_PDF_Publicado.pdf
http://www.emitentes.pt/images/media/docs/174_logos_1103120307_AEM_Catolica_RelatorioCorporateGovernance_ENG_Publicado.pdf
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CICLO DE ENCONTROS AEM 2012 
 
A AEM inaugura, já neste próximo dia 21 de Março, um Ciclo de 
Encontros, dedicado à discussão e análise de temas de relevante 
interesse prático para as empresas emitentes, e ao correspondente 
intercâmbio de experiências e conhecimento. 
 
As respectivas sessões, que decorrerão, com periodicidade mensal, 
nas instalações da Associação no Largo do Carmo, são de acesso 
reservado aos representantes das empresas associadas. 
 
A sessão de abertura tem como tema “A gestão e governação das 
empresas familiares”, sendo orador o Professor Doutor António 
Gomes Mota. 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

                                  PORTAL  
                                  PORTUGAL ECONOMY PROBE 
 
Foi apresentado o novo Portal "Portugal Economy Probe”, a cujo 
lançamento a AEM se associou. 
 
Trata-se de um portal que agrega a informação essencial (mas até 
agora dispersa) sobre a economia portuguesa, visando contribuir para 
uma percepção externa justa e adequada sobre o nosso país, em 
particular, junto dos investidores internacionais. 
 
A AEM colabora com o Portal, quer através da participação no 
respectivo Comité Operacional, quer através do fornecimento de 
conteúdos: numa primeira fase, estarão disponíveis, a brochura de 
apresentação da Associação, o Relatório Anual relativo a 2011 e o 
Relatório de Corporate Governance Católica Lisbon/AEM.  
 
O Presidente da Direcção da AEM foi um dos oradores convidados na 
sessão de apresentação do Portal tendo destacado “a futura 
colaboração entre o Portugal Economy Probe e a AEM, na perspectiva 
da disponibilização de mais e melhor informação sobre as empresas 
emitentes e o mercado de capitais em Portugal”. 
 
O Portal está já on-line, em versão beta (testes), e deverá estar a 
funcionar em pleno a partir do dia 2 de Abril. Pode ser consultado aqui   
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CD4QFjAA&url=http://www.peprobe.com/&ei=dTNnT-G2B6bN0QWgwPniCw&usg=AFQjCNFU1Pglvwl-pho8dptYpSH4ckAf6A&sig2=fn5mmpqSZv3NDBdcYjj1Jg
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INICIATIVAS EUROPEIAS 
 
 
ESMA – European Securities and Markets Authority: 
 
Credit Rating Agencies 
. ESMA allows EU-registered CRAs to endorse credit ratings issued in 
the US, Canada, Hong Kong and Singapore - aqui 

 
European Market Infrastructure Regulation (EMIR) 
. European Supervisory Authorities published a joint Discussion Paper 
on Draft Regulatory Technical Standards - aqui 

 
Prospectus Directive 
. ESMA advises European Commission on Prospectus Directive’s 
overhaul. Press release - aqui; Report- aqui 

 
 
European Commission 
 
Securities Settlement proposals for the reform of the securities 
settlement process – aqui 

ALGUMAS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE 
 
. U.E. - European Commission – Green Paper on Shadow Banking - aqui.   

 
. Holanda – Company Law Update (of forthcoming company law 
changes, by law firm NautaDutilh) - aqui. 

 
. U.K. - The Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term Decision 
Making – Interim Report - aqui. 

 
. U.K. - Office for National Statistics - Survey regarding the ownership 
of listed company shares in the UK – aqui. 

 
. U.K. - Financial Reporting Council - Developments in Corporate 
Governance 2011 - The impact and implementation of the UK 
Corporate Governance and Stewardship Codes - aqui 

 
. U.K. - Banking Banana Skins 2012 – The System in Peril, a unique 
survey of the risks facing the financial industry, produced by the CSFI - 
Centre for the Study of Financial Innovation think-tank in association 
with PwC  - aqui. 

 
. Paper – “Are Regulators Rational?”, Slavisa Tasic, Journal des 
Economistes et des Etudes Humaines, 2011, vol. 17, issue 1, pages 3, - 
aqui.  
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http://esma.europa.eu/news/ESMA-allows-EU-registered-CRAs-endorse-credit-ratings-issued-US-Canada-Hong-Kong-and-Singapore?t=326&o=home
http://www.esma.europa.eu/news/European-Supervisory-Authorities-publish-today-joint-Discussion-Paper-Draft-Regulatory-Technica
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-advises-European-Commission-Prospectus-Directive%E2%80%99s-overhaul-Advice-covers-possible-dele
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-advises-European-Commission-Prospectus-Directive%E2%80%99s-overhaul-Advice-covers-possible-dele
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA%E2%80%99s-technical-advice-possible-delegated-acts-concerning-Prospectus-Directive-amended-Di-0
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/163&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en%20%20e%20%20%20%20http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/COM_2012_73_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_en.pdf
http://www.newsletter-nautadutilh.com/EN/xzine/corporate/simplification_and_flexibilisation_of_rules_governing_dutch_bvs/vereenvoudiging_en_flexibilisering_nederlands_bv-recht_(stand_van_zaken_flex-b_v_)/simplification_and_flexibilisation_of_rules_governing_dutch_bvs.html?cid=4&xzine_id=4729&aid=13405
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/k/12-631-kay-review-of-equity-markets-interim-report.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_257476.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.frc.org.uk%2Fimages%2Fuploaded%2Fdocuments%2FDevelopments%2520in%2520Corporate%2520Governance%252020116.pdf&ei=KdhoT_STKuS40QXyxq3oCA&usg=AFQjCNEB2XkMAy6sjAzxeLitWQPui1PfyA&sig2=imYdGtEaIFA6fi3Bai9aAg
http://www.pwc.com/en_GX/gx/banking-capital-markets/banana-skins/assets/banking-banana-skins-2012-results.pdf
http://www.pwc.com/en_GX/gx/banking-capital-markets/banana-skins/assets/banking-banana-skins-2012-results.pdf
http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/Mises2010/Papers/IBL_Mises2010_Tasic.pdf
http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/Mises2010/Papers/IBL_Mises2010_Tasic.pdf

