
Foram divulgadas no site do 
Banco de Portugal (“BdP”) a 

Instrução n.º 24/2011, 
relativa à taxa contributiva 

para o Fundo de Garantia de 
Depósitos (“FGD”), e a 
Instrução n.º 25/1011, 

relativa ao limite do 
compromisso irrevogável de 

pagamento das 
contribuições anuais para o 

FGD. 
 

.  Realizou-se na passada 
sexta-feira, dia 30 de 

Setembro, a reunião de 
Direcção da AEM. 

DESTAQUES 
               30 de Setembro de 2011 

   AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO 
 
. A Comissão Europeia está a realizar um 
estudo sobre a aplicação da Directiva 
2004/25/EC sobre Ofertas Públicas de 
Aquisição. 
A convite da Marccus Partners, consultora 
responsável pelo referido estudo, a AEM 
apresentou já a sua resposta ao questionário 
que serve de base ao mesmo. 
 
 

CONFERÊNCIAS 
 
. O Governo das Organizações – a vocação 
expansiva do Corporate Governance. 
Conferência promovida pelo Governance Lab 
em parceria com a Faculdade de Direito da 
UCP (Escola de Lisboa) e com a Almedina.  
 
Data: 11 de Outubro 
Local: Faculdade de Direito da Universidade 
Católica Portuguesa, Lisboa (Anfiteatro 2) 
Inscrições: posgraduacoesdireito@fd.lisboa.ucp.pt  
Mais informação aqui 

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 
. CMVM: Instrução n.º 12/2011 - Link 

Informação sobre instrumentos financeiros e 
operações em instrumentos financeiros 
admitidos à negociação em mercado 
regulamentado ou cujo activo subjacente se 
encontre admitido à negociação em mercado 
regulamentado (revoga a Instrução n.º 2/2007) 
 
. Banco de Portugal: Instrução n.º 24/2011 -
Fundo de Garantia de Depósitos - Link 

Foi divulgada a Instrução n.º 24/2011 do Banco 
de Portugal (“BdP”), relativa à taxa contributiva 
para o Fundo de Garantia de Depósitos (“FGD”), 
e a Instrução n.º 25/1011, relativa ao limite do 
compromisso irrevogável de pagamento das 
contribuições anuais para o FGD. 
 
. 29.9.11 - Aprovada em Conselho de Ministros  
a legislação que aprova as privatizações da EDP 
e REN. 
 O respectivo diploma ainda não foi publicado. 
 

NOTÍCIAS 
 
.  Realizou-se na passada sexta-feira, dia 30 
de Setembro, mais uma reunião da Direcção 
da AEM. 
A referida reunião contou já com a 
participação do Sr. Dr. António Castro 
Henriques, presidente executivo da Soares da 
Costa e novo membro da Direcção da 
Associação. 

 
 

ÍNDICES 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

Índice 30 de 

Setembro 

Variação 

Semanal % 
PSI20 5.891,06 2,96 

Euronext100 559,28 4,94 

Dow 10.913,09 1,32 

Nasdaq 2.415,40 2,73 

S&P500 1.131,42 0,44 

FTSE 5.128,48 1,22 

NIKKEI 8.700,29 1,64 

http://www.governancelab.org/
http://www.governancelab.org/
http://www.cmvm.pt/cmvm/legislacao_regulamentos/instrucoes/2011/pages/inst2011_12.aspx
http://www.emitentes.pt/images/media/docs/169_logos_799110920_BdP_24_2011_Fundo_de_Garantia_de_Dep%C3%B3sitos.pdf

