
Maio, 8, 2012
AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado1DESTAQUE

S

ESMA PUBLICOU O SEU 
PROGRAMA ANUAL DE 
REGULAÇÃO

A ESMA - European Securities and Markets 
Authority acabou de publicar o seu Programa 
Anual de Regulação, para 2012,  o qual se 
encontra disponível - aqui

O Programa de Regulação baseia-se no 
Programa de Trabalhos que foi divulgado no 
início do ano, e que se encontra igualmente 
disponível - aqui

As iniciativas a desenvolver, e que a AEM, à 
semelhança do que ocorre em relação às 
restantes iniciativas regulatórias europeias, 
irá acompanhar de perto, incidem, sobretudo, 
em aspectos de desenvolvimentos sobre as 
seguintes matérias, temas e diplomas: Short 
Selling, EMIR - European Market 
Infrastructure Regulation, MIFID - Markets in 
Financial Instruments Directive, AIFMD - 
Alternative Investment Fund Managers 
Directive, UCITS - Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities, 
Transparency Directive e Prospectus 
Directive. 

Na sequência de contactos já estabelecidos 
com a CMVM - Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, a AEM irá preparar um 
conjunto de propostas e sugestões de 
alteração ao regime jurídico de Corporate 
Governance (regras e recomendações) 
actualmente em vigor, para discussão com a 
autoridade de supervisão.

O trabalho de preparação das propostas a 
apresentar decorrerá durante o mês de Maio.

As empresas associadas da AEM receberão, 
nos próximos dias, informação mais 
detalhada sobre a calendarização prevista 
para os trabalhos acima mencionados.

 

AEM PREPARA CONJUNTO DE 
PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO ÀS 
REGRAS DE CORPORATE 
GOVERNANCE EM VIGOR

http://www.esma.europa.eu/content/ESMA%E2%80%99s-2012-Regulatory-Work-Programme
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA%E2%80%99s-2012-Regulatory-Work-Programme
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-2012-Work-Programme
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-2012-Work-Programme
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REGULADORES 
NACIONAIS

CMVM 
Indicadores de Síntese do Mercado de 
Capitais Português - Abril de 2012 - aqui

CMVM
Indicadores Mensais sobre Recepção de 
Ordens por Conta de Outrem - Março 2012 - 
aqui

Banco de Portugal
Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de 
Crédito – Abril de 2012 - aqui
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PORTUGUESA

Lei n.º 19/2012, D.R. n.º 89
Aprova o novo Regime Jurídico da 
Concorrência, revogando as Leis n.º 
18/2003, de 11 de Junho, e n.º 39/2006, de 
25 de Agosto, e procede à segunda 
alteração à Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro - 
aqui

Oficio Circulado n.º 20160, de 19 de Abril 
de 2012 
Aprova as taxas de derrama a aplicar ao 
período de 2011, para cobrança em 2012, 
publicado no Portal das Finanças - aqui

CONSULTAS 
PÚBLICAS

CMVM 
Consulta Pública n.º 2/2012
A Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários submeteu a consulta pública o 
anteprojecto legislativo que visa transpor 
para o ordenamento jurídico nacional a 
Directiva relativa ao prospecto a publicar 
em caso de oferta pública de valores 
mobiliários ou da sua admissão à 
negociação (Directiva 2010/73/EU) e a 
Directiva relativa à harmonização dos 
requisitos de transparência no que se 
refere às informações respeitantes aos 
emitentes cujos valores mobiliários estão 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado (Directiva 2004/109/CE). 

O prazo de resposta termina em 4 de 
Junho de 2012. 

O documento de consulta encontra-se 
disponível - aqui

A AEM irá preparar a resposta a esta 
Consulta Pública.

http://www.cmvm.pt/CMVM/Estatisticas/Indicadores/Documents/Relat%C3%B3rio%20IMCP%20Abril%202012.xlsx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Estatisticas/Indicadores/Documents/Relat%C3%B3rio%20IMCP%20Abril%202012.xlsx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Estatisticas/Ifs%20Internet/Documents/ROC%20Mar%C3%A7o%202012.pdf
http://www.cmvm.pt/CMVM/Estatisticas/Ifs%20Internet/Documents/ROC%20Mar%C3%A7o%202012.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/IBMC/Publicacoes/Results_abr12_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/IBMC/Publicacoes/Results_abr12_p.pdf
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.89&iddip=20120871
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.89&iddip=20120871
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/301238AD-B674-4AE1-919B-6F7E385C9044/0/Oficio_circulado_20160.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/301238AD-B674-4AE1-919B-6F7E385C9044/0/Oficio_circulado_20160.pdf
http://www.cmvm.pt/cmvm/consultas%20publicas/cmvm/pages/20120504a.aspx
http://www.cmvm.pt/cmvm/consultas%20publicas/cmvm/pages/20120504a.aspx
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European Commission
Economic and Financial Affairs
The Economic Adjustment Programme for 
Portugal. Third review – Winter 2011/2012 - 
aqui

International Monetary Fund
Staff discussion Note - From Bail-out to Bail-
in: Mandatory Debt Restructuring of Systemic 
Financial Institutions - aqui

Central Bank of Iceland
The Financial Crisis in Iceland: Policy 
responses and lessons to be learnt - aqui

Research Papers
Learning and the Disappearing Association 
Between Governance and Returns - aqui

AUTORIDADES 
EUROPEIAS

European Commission
Consultation by the High-level Expert 
Group on reforming the structure of the EU 
banking sector - aqui 

European Parliament
Committee on Economic and Monetary 
Affairs
Position - Financial transaction tax (FTT): a 
wider and stronger net is possible - aqui

European Securities and Markets Authority
Report - Actual use of sanctioning powers 
under Market Abuse Directive - aqui

European Securities and Markets Authority
ESMA approves credit ratings from Brazil 
for use in the EU - aqui

European Securities and Markets Authority
ESMA begins AIFMD co-operation 
discussions with non-EU supervisors - 
aqui

European Central Bank 
Report on the results of the survey on the 
access to finance of SMEs in the euro area 
– October 2011 to March 2012 - aqui

European Central Bank 
Report - Financial Integration in Europe - 
aqui

European Central Bank 
Annual Report 2011 - aqui

European Banking Authority
EBA publishes a revision of the common 
reporting framework - aqui

OUTRAS PUBLICAÇÕES 
RELEVANTES

ÍNDICES

ÍNDICE 4	  
de	  Maio

VARIAÇÃO	  
SEMANAL	  %

PSI20 5.166,21 -‐	  1,31
Euronext100 604,22 -‐	  1,00
Dow 13.038,27 -‐	  1,44
Nasdaq 2.956,34 -‐	  3,68
S&P500 1.369,10 -‐	  2,44
FTSE 5.766,55 -‐	  0,18
NIKKEI 9.380,25 -‐	  1,48
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http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp95_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp95_en.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1203.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1203.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/IntervencoesPublicas/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/145/intervpub20120426.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/IntervencoesPublicas/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/145/intervpub20120426.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1589731
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1589731
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/banking_sector/consultation_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/banking_sector/consultation_paper_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20120424IPR43853/20120424IPR43853_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20120424IPR43853/20120424IPR43853_en.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-270.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-270.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-274.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-274.pdf
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-begins-AIFMD-co-operation-discussions-non-EU-supervisors?t=326&o=home
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-begins-AIFMD-co-operation-discussions-non-EU-supervisors?t=326&o=home
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120427.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120427.en.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201204en.pdf?efc2a2ffdb65f340d09708900331822c
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201204en.pdf?efc2a2ffdb65f340d09708900331822c
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/BCE/RelatorioAnual/Publicacoes/rabce11pt.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/BCE/RelatorioAnual/Publicacoes/rabce11pt.pdf
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2011/The-EBA-publishes-a-revision-of-the-common-reporti.aspx
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2011/The-EBA-publishes-a-revision-of-the-common-reporti.aspx
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RELATÓRIO ANUAL 
DA AEM EM 
VERSÃO INGLESA

Foi publicada no respectivo site, e 
divulgada junto de todos os contactos 
internacionais desta Associação, a versão 
em inglês do Relatório Anual da AEM.

O Relatório está disponível - aqui

O Relatório estará igualmente disponível 
na área da AEM no Portal Portuguese 
Economy Probe - aqui

A AEM é uma instituição parceira do 
Portuguese Economy Probe
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PAÍSES COMO NÓS - 2

Numa iniciativa da consultora PwC e do 
jornal Expresso, foram divulgados os 
resultados do projecto Países como Nós 2

A AEM participou na sessão de 
apresentação do trabalho e associa-se à 
iniciativa divulgando, no respectivo site, o 
estudo em causa - aqui

GOVERNANCE LAB 
NOVO CÓDIGO ANOTADO

Foi publicado o “Código do Governo das 
Sociedades Anotado”, iniciativa e mais 
recente publicação do Governance Lab, já 
disponível numa edição da Livraria 
Almedina.

A obra em causa anota cada uma das 
recomendações constantes do Código de 
Governo das Sociedades aprovado pela 
Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários, na versão actualmente em 
vigor.

A apresentação pública do Código 
Anotado realiza-se no próximo dia 15 de 
Maio, às 18h, no auditório 3 da Fundação 
Calouste Gulbenkian.

A entrada na sessão é livre.

http://www.emitentes.pt/images/media/docs/176_logos_1073120503_AEM_AnnualReport_ENG_Publicado.pdf
http://www.emitentes.pt/images/media/docs/176_logos_1073120503_AEM_AnnualReport_ENG_Publicado.pdf
http://www.peprobe.com/library/search-themes/advanced-search?secondary_institution=94&task=search&config%5Bsearch%5D=documents%23search-by-source,-release-date
http://www.peprobe.com/library/search-themes/advanced-search?secondary_institution=94&task=search&config%5Bsearch%5D=documents%23search-by-source,-release-date
http://www.peprobe.com/
http://www.peprobe.com/
http://www.peprobe.com/
http://www.peprobe.com/
http://www.peprobe.com/
http://www.peprobe.com/
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/120502_PwC_PaisescomoNos2.pdf
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/120502_PwC_PaisescomoNos2.pdf

