DESTAQUES
28 de Novembro de 2011
PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

. A AEM esteve presente na reunião do
Comité Consultivo Geral da Interbolsa do
passado dia 21 de Novembro.
Na reunião, a Interbolsa apresentou uma
sugestão de redução dos respectivos
tarifários, que, no que respeita ao conjunto
das empresas emitentes representaria uma
poupança total de € 116.000 (a poupança
correspondente, em 2011, deverá ser de €
390.000), ou seja, uma redução
substancialmente inferior à realizada em
todos os anos anteriores desde 2005.
Simultaneamente, a Interbolsa reafirmou não
estar disponível para reunir com a AEM para
discutir qualquer assunto directamente
relacionado com o Preçário.
A AEM está a analisar a informação circulada
(que apenas foi disponibilizada no dia 25) e, a
breve trecho, tomará posição sobre o assunto.

. Lei n.º 58/2011, D.R. n.º 228, Série I, 28/11
Assembleia da República - Autoriza o Governo
a proceder à revisão do regime aplicável ao
saneamento e liquidação das instituições
sujeitas à supervisão do Banco de Portugal: Link

. A AEM apresentou a sua resposta formal à
consulta pública promovida pela Comissão
Europeia em matéria de empty-voting,
disponível aqui.

Foram divulgadas no site do
Banco de Portugal (“BdP”) a
Instrução n.º 24/2011,
. Short
Selling à taxa contributiva
relativa
A ESMA publicou a lista actualizada das
para adoptadas
o Fundo
deautoridades
Garantia de
medidas
pelas
administrativas dos diferentes Estados
Depósitos (“FGD”), e a
membros em matéria de short-selling: Link
Instrução n.º 25/1011,
. Responsabilidade Social
relativa
limite do
A Comissão
Europeiaao
disponibilizou
o seu
plano
estratégico
em
matéria
de
compromisso irrevogável de
Responsabilidade Social das Empresas para o
pagamento
das
período 2011-2014:
Link
contribuições
anuais para o
. Euro-zone
Stability Bonds
A Comissão EuropeiaFGD.
divulgou um novo Green
Paper sobre Euro Stability Bonds. O documento
em causa, assim como mais informação sobre
o tema, podem ser consultados aqui e aqui
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REFORÇO DA SOLIDEZ FINANCEIRA
DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Na sequência de contacto estabelecido, a
AEM remeteu à Comissão Parlamentar do
Orçamento, Finanças e Administração
Pública, da Assembleia da República, um
conjunto de comentários sobre a Proposta
de Lei n.º 30/XII, na perspectiva do seu
impacto nos direitos dos accionistas das
sociedades cotadas em causa e nas
respectivas estruturas e mecanismos de
governação.

. na passada sexta-feira, dia
30 de Setembro, a reunião
de Direcção da AEM.

ÍNDICES
ÍNDICE

25 DE
NOVEMBRO

VARIAÇÃO
SEMANAL %

PSI20

5.206,1

4,34

Euronext100

537,89

4,39

11.231,78

4,78

Nasdaq

2.441,51

5,09

S&P500

1.158,67

4,69

FTSE

5.164,65

3,70

NIKKEI

8.160,01

2,57

Dow

Mais informação: www.emitentes.pt

