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

Instrução	  n.º	  24/2011,	  
relaCva	  à	  taxa	  contribuCva	  
para	  o	  Fundo	  de	  GaranCa	  de	  

Depósitos	  (“FGD”),	  e	  a	  
Instrução	  n.º	  25/1011,	  
relaCva	  ao	  limite	  do	  

compromisso	  irrevogável	  de	  
pagamento	  das	  

contribuições	  anuais	  para	  o	  
FGD.	  
	  

.	  na	  passada	  sexta-‐feira,	  dia	  
30	  de	  Setembro,	  a	  reunião	  de	  

Direcção	  da	  AEM.	  

DESTAQUES	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  de	  Novembro	  de	  2011	  

	  	  	  AEM	  -‐	  Associação	  de	  Empresas	  Emitentes	  de	  Valores	  Cotados	  em	  Mercado	  

PRINCIPAIS	  ACTIVIDADES	  EM	  
CURSO	  
	  
.	  A	  AEM	  comunicou	  ao	  grupo	  Euronext	  a	  sua	  
vontade	  de	  encetar	  um	  processo	  negocial	  
com	  vista	  à	  discussão	  dos	  preçários	  para	  
2012	  da	  Euronext	  Lisbon	  e	  da	  Interbolsa.	  
O	  grupo	  Euronext	  respondeu	  referindo	  “não	  
consideramos	  que	  o	  tópico	  das	  “fees”	  
jusRfique	  uma	  reunião	  específica”.	  
A	  AEM	  já	  reiterou	  a	  necessidade	  de	  reunião	  
específica,	  e	  vai	  agora	  analisar	  a	  informação,	  
relacionada	  com	  o	  tema,	  entretanto	  
divulgada	  no	  Comité	  ConsulRvo	  Geral	  da	  
Interbolsa.	  
	  
.	  A	  AEM	  reuniu	  com	  a	  Comissão	  do	  Mercado	  
de	  Capitais	  de	  Angola,	  em	  resposta	  ao	  
interesse	  desta	  enRdade	  em	  conhecer	  o	  
quadro	  insRtucional	  de	  representação	  dos	  
principais	  actores	  do	  mercado	  em	  Portugal.	  
	  
.	  Reuniu	  a	  Comissão	  Especializada	  em	  
Assuntos	  Jurídicos,	  a	  qual,	  entre	  outros	  
temas,	  analisou	  as	  principais	  iniciaRvas	  
regulatórias	  em	  curso	  a	  nível	  europeu.	  

LEGISLAÇÃO	  E	  DOCUMENTAÇÃO	  
	  
.	  10.11.11-‐	  Resolução	  do	  Conselho	  de	  
Ministros	  n.º	  45-‐A/2011,	  D.R.	  n.º	  216,	  Série	  I	  
Determina	  a	  admissão	  ou	  não	  admissão	  dos	  
potenciais	  invesRdores	  que	  procederam	  à	  
apresentação	  de	  intenções	  de	  aquisição	  no	  
processo	  de	  reprivaRzação	  da	  EDP	  –	  Link	  
	  
.	  15.11.11-‐	  Portaria	  n.º	  295/2011,	  D.R.	  n.º	  
219,	  Série	  I	  
Estabelece	  os	  factores	  de	  correcção	  	  das	  
rendas	  para	  o	  ano	  de	  2012	  -‐	  Link	  
	  
COMISSÃO	  EUROPEIA	  (CE)	  
	  
.	  Livro	  Verde	  em	  matéria	  de	  Governo	  das	  
Sociedades	  
15.11.11-‐	  A	  CE	  publicou	  um	  documento	  de	  
feedback	  relaRvo	  à	  consulta	  em	  epígrafe,	  o	  
qual	  contém	  o	  sumário	  das	  respostas	  
recebidas.	  Pode	  ser	  consultado	  aqui	  
	  
.	  CRA	  II	  
16.11.11	  -‐	  A	  CE	  adoptou	  	  novas	  propostas	  em	  
matéria	  de	  agências	  de	  notação	  de	  crédito.	  
Documentos	  podem	  ser	  consultados	  aqui	  
	  
	  
	  

ÍNDICES	  

	  	  Mais	  informação:	  www.emitentes.pt	  

ÍNDICE	   18	  DE	  
NOVEMBRO	  

VARIAÇÃO	  
SEMANAL	  %	  

PSI20	   5.442,08	   2,52	  
Euronext100	   562,60	   4,61	  
Dow	   11.796,20	   2,94	  
Nasdaq	   2.572,50	   3,97	  
S&P500	   1.215,65	   3,81	  
FTSE	   5.362,94	   3,29	  
NIKKEI	   8.374,91	   1,64	  

FUSÃO	  DA	  NYSE	  EURONEXT	  COM	  A	  
DEUTSCHE	  BÖERSE	  
	  
A	  AEM	  reuniu	  com	  a	  CMVM,	  tendo	  em	  vista,	  
principalmente,	  o	  ponto	  de	  situação	  sobre	  o	  
processo	  de	  fusão	  entre	  os	  grupos	  bolsistas	  NYSE	  
Euronext	  e	  Deutsche	  Böerse,	  tendo	  reiterado	  as	  
preocupações	  da	  Associação	  quanto	  aos	  termos	  
desta	  fusão	  e	  à	  circunstância	  de	  estes	  poderem	  
não	  acautelar	  as	  especificidades	  do	  mercado	  de	  
capitais	  nacional	  e	  a	  visibilidade	  e	  operacionali	  
dade	  essenciais	  ao	  acesso	  e	  à	  permanência	  das	  
empresas	  cotadas	  no	  mercado	  português.	  


