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PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO
. Participação em vários Working Groups da
European Issuers no acompanhamento e
antecipação de processos legislativos em
curso na União Europeia.
. Prosseguiu o programa de visitas e reuniões
com as empresas associadas, potenciais
associados e entidades externas.

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

NOTÍCIAS - DESTAQUE

. Decreto-Lei n.º 88/2011, D.R. n.º 138, Série I

. Bancos portugueses passaram no exercício
de stress test levado a cabo pela Autoridade
Bancária Europeia (EBA), em cooperação com
o Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB) e
as autoridades nacionais de supervisão.
Exercício europeu de stress test - Link
Resultados principais dos Bancos portugueses
- Link
Declaração do Senhor Governador do Banco
de Portugal - Link

de 2011-07-20 – Link
Visa reforçar os requisitos de fundos próprios
para a carteira de negociações e para as
retitularizações, bem como os poderes do
Banco de Portugal em matéria de políticas de
remuneração.

. A CMVM publicou um conjunto de
. Estão em curso contactos junto do Governo
em exercício e dos Grupos Parlamentares na
Assembleia da República, tendo em vista a
realização de reuniões de apresentação e
trabalho.
. Foram emitidas as facturas semestrais a
cargo dos associados que optaram por esta
modalidade de pagamento.

documentos sobre produtos financeiros
complexos, disponíveis aqui: Link
Entre outros documentos, destacam-se:
- Recomendações aos Investidores em
Instrumentos Financeiros – Link
- Recomendações aos Investidores em
Produtos Financeiros Complexos – Link
. A CMVM publicou igualmente:

- Linhas de acção da CMVM 2011/2012 - Link
- Relatório Anual 2010 – Link
A resposta da AEM relativa às Linhas de Acção
da CMVM para 2011/2012 pode ser consultada
aqui: Link
AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado
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