DESTAQUES
1 de Fevereiro de 2012
PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO
. Na semana que terminou merecem destaque
algumas das reuniões formais realizadas com
várias entidades oficiais, tendo em vista
aprofundar o conhecimento mútuo e a troca
de impressões sobre temas de interesse
comum.
Neste contexto, a Direcção da AEM reuniu,
designadamente, com:
- a Secretaria de Estado do Tesouro e
Finanças;
- a Secretaria de Estado para os Assuntos
Fiscais.
. O Presidente da Direcção da AEM procedeu à
entrega de alguns dos prémios mais
importantes distribuídos no evento NYSE
Euronext Lisbon Awards, que teve lugar no dia
26 de Janeiro.
A lista completa dos Awards pode ser
consultada aqui.
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transferência parcial dos planos pós-emprego
de benefício definido para a esfera da
Segurança Social. - aqui

PÁGINA DA AEM NO
A AEM activou recentemente a sua página no
Facebook.
Funcionando como complemento aos restantes
meios de comunicação externa da Associação,
através da página da AEM poderá receber
informações e documentação relevante sobre o
Mercado de Capitais, as Empresas Emitentes, a
Agenda Regulatória Europeia, o Governo das
Sociedades, estudos e papers diversos, etc..
Por favor, aceda à nossa página e subscreva,
usando o botão “Gosto/Like”, aqui
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