
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 
               21 de Outubro de 2011 

   AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado 

PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO 
 
. No passado dia 13 de Outubro, teve lugar 
mais uma reunião de Conselho-Geral da AEM. 
 
 
. A AEM marcou presença no primeiro Issuers 
Senior Advisory Committee (ISAC). 
 
Realizou-se a primeira reunião de um novo 
Comité de Acompanhamento da Euronext 
Lisbon, especificamente vocacionado para o 
acompanhamento dos assuntos relativos às 
empresas cotadas e designado como ISAC. 
Trata-se da replicação, em Portugal, de um 
órgão formal de consulta já existente noutros 
países com presença do grupo NYSE Euronext. 
O ISAC, é igualmente constituído por 
representantes de 17 empresas emitentes 
com valores admitidos à negociação, de 
acordos com os critérios estabelecidos pela 
Euronext Lisbon. 

LEGISLAÇÃO 
 
Orçamento de Estado para 2012. 
Apresentado a 17 de Outubro de 2011. - Link 

 
. 13.10.11 - Lei n.º 52/2011, D.R. n.º 197, Série I 
Procede à sexta alteração à lei de 
enquadramento orçamental : determina a 
estratégia e procedimentos a adoptar até 2015. 
- Link 

 
. 14.10.11 Lei n.º 53/2011, D.R. n.º 198, Série I 
Procede à segunda alteração ao Código do 
Trabalho, novo sistema de compensação em 
diversas modalidades de cessação do contrato 
de trabalho. - Link 

 
. 19.10.11 Lei n.º 54/2011, D.R. n.º 201, Série I 
Aprova os estatutos do Conselho das Finanças 
Públicas. - Link 

 
. 21.10.11 Portaria n.º 282/2011, D.R. n.º 203, 
Série I  
Actualiza os coeficientes de desvalorização da 
moeda, a aplicar aos bens e direitos alienados 
durante o ano de 2011.- Link 

MIFID II 
 

No dia 20 de Outubro, a Comissão Europeia 
adoptou uma proposta formal de revisão da 
Directiva 2004/39/CE, de 21 de Abril (MIFID 
aka MIFID2). 
Os documentos divulgados incluem 
igualmente uma proposta de Regulação dos 
mercados de instrumentos financeiros e uma 
proposta de novas regras relativas a abuso de 
informação privilegiada e manipulação de 
mercado. 
Toda a base documental, aqui. 

ÍNDICES 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

Índice 21 de 

Outubro 

Variação 

Semanal % 
PSI20 5.993,51 1,56 

Euronext100 593,02 0,77 

Dow 11.808,80 1,41 

Nasdaq 2.637,46 1,41 

S&P500 1.238,25 1,12 

FTSE 5.488,65 0,41 

NIKKEI 8.678,89 0,79 
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