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Assunto:

Programa “Finance For Growth”

Exmo. Senhor Ministro Adjunto,
A AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado congratula-se com a
recente apresentação do programa de informação e capacitação de empresas intitulado “Finance For
Growth”.
Para a AEM trata-se de um momento particularmente auspicioso já que, cinco anos depois de esta
associação ter apresentado, na “Iniciativa AEM para o Mercado de Capitais”, a proposta de criação de um
programa de capacitação com este teor e conteúdos, medida na qual continuámos sempre a insistir nos
mais diversos fora, a respectiva concretização vem dar resposta, finalmente, a uma preocupação das
empresas cotadas e à convicção, que sempre mantivemos, quanto à importância de um programa desta
matriz para o desenvolvimento do tecido empresarial português e, indiretamente, do mercado de capitais
nacional.
As ideias e os projetos têm asas, e o mérito futuro do programa será, como deve ser, das instituições que
vão concretizar e operacionalizar a iniciativa, em cujo Conselho Consultivo teremos a honra de participar.
Mas, nesta ocasião, entendemos que é de inteira justiça assinalar, e destacar, o papel que V. Exa.
desempenhou neste processo, pois temos por certo que, sem o V. empenho e esforço, primeiro enquanto
coordenador da Estrutura de Missão para a Capitalização das Empresas e depois já nas funções que
atualmente desempenha, o programa aqui em apreço não teria chegado a tão bom porto.
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Endereçamos pois a V. Exa., senhor Ministro Adjunto, as justas e devidas felicitações pelo sucesso na
concretização desta iniciativa.
V. Exa. sabe que pode sempre contar com a AEM em todas as iniciativas em que o nosso contributo possa
ser útil ao serviço da economia nacional e do desenvolvimento do nosso mercado de capitais mas, nesta
oportunidade queremos mais uma vez reiterar essa nossa disponibilidade e esse compromisso.
Com os nossos melhores cumprimentos,

Carlos Gomes da Silva

Abel Sequeira Ferreira

Presidente da Direcção

Director Executivo
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