DESTAQUES
29 de Fevereiro de 2012
PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

. Reuniu a Direcção da AEM que, entre outros
pontos de agenda, procedeu à aprovação do
Relatório e Contas e demais documentação a
ser apresentada na Assembleia Geral do dia
28 de Fevereiro.

. Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia - Mecanismo de Estabilidade, para os
Estados membros cuja moeda seja o euro:
. Resolução da Assembleia da República n.º
9/2012 - aqui

. Reuniu o Conselho Fiscal da AEM que, entre
outros pontos de agenda, procedeu à
aprovação do parecer relativo às Contas do
exercício de 2011.
. Foi constituída a China Association for Public
Companies (CAPCO), a Associação de
empresas emitentes chinesas, que conta com
200 empresas cotadas como seus membros
fundadores.
A AEM estabeleceu já os necessários
contactos com a sua nova congénere chinesa,
tendo as felicitações enviadas sido objecto de
menção especial na cerimónia de
inauguração, no passado dia 15 de Fevereiro
de 2012.

Foram divulgadas no site do
Banco de Portugal (“BdP”) a
Instrução n.º 24/2011,
. Decreto-Lei
n.º
31-A/2012,
D.R. n.º 30, Série I
relativa
à
taxa
contributiva
Confere poderes ao Banco de Portugal para
intervir
para em
o Fundo
instituiçõesde
sujeitas
Garantia
à sua
de
supervisão em situações de desequilíbrio
Depósitos
(“FGD”), e a
financeiro
aqui
Instrução n.º 25/1011,
. Portaria n.º 47-A/2012, D.R. n.º 40, Série IQuarta relativa
alteração ao ao
Regulamento
limite dodoSistema
de Incentivos à Qualificação e
compromisso
irrevogável
dede
Internacionalização
de PME
(SI Qualificação
PME) aqui pagamento das
. Relatório
sobre Portugal
na Uniãopara
Europeia
contribuições
anuais
o
2010 - Resolução da Assembleia da República
FGD.
n.º 18/2012, D.R. n.º
30 – aqui
O Relatório pode ser consultado aqui.

ASSEMBLEIA GERAL AEM
Realizou-se em 28 de Fevereiro a Assembleia
Geral da AEM - ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS
EMITENTES DE VALORES COTADOS EM
MERCADO, na qual, entre outros pontos da
ordem de trabalhos, foi aprovado o respectivo
Plano de Actividades, incluindo as Prioridades,
para o ano de 2012.

ÍNDICES
ÍNDICE
PSI20
Euronext100
Dow

VARIAÇÃO
SEMANAL %

5.557,74

-1,05

640,9

0,28

12.982,95

0,25

Nasdaq

2.963,75

0,40

S&P500

1.365,74

0,33

FTSE

5.935,13
9.647,38

0,51
2,73

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

24 de
FEVEREIRO

Mais informação: www.emitentes.pt

DESTAQUES
29 de Fevereiro de 2012

AGÊNCIAS DE RATING

OUTRAS INICIATIVAS EUROPEIAS

. A European Securities and Markets Authority (ESMA) publicou o seu
primeiro relatório anual relativo à supervisão das agências de notação
de crédito.

. O Parlamento e o Conselho Europeu aprovaram o Regulamento em
matéria de OTC, contrapartes centrais (CCP) e repositórios de
transacções (TR), também conhecido como EMIR.
Na sequência, a ESMA colocou em consulta pública uma proposta
em matéria de parâmetros técnicos do Regulamento assim como
sobre as normas técnicas para a respectiva implementação, aqui

Princípios Gerais aqui
Como interpretar aqui

. A AEM tem mantido contactos com os deputados portugueses no
Parlamento Europeu, sobre este e outros temas similares e,
designadamente, esteve presente no recente lançamento do livro “O
Poder das Agências: o que fazem, como falham e o que mudar nas
Agências de Rating“, da autoria do eurodeputado Diogo Feio e da
especialista Beatriz Soares Carneiro.
. A AEM acompanhou e participou de forma activa nos trabalhos da
European Issuers de elaboração da posição, entretanto já circulada,
das empresas emitentes europeias relativamente à proposta de
alteração legislativa da Comissão Europeia relativa às Agências de
notação, que esteve em discussão no Parlamento Europeu no dia 28
de Fevereiro.
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. A Comissão Europeia lançou um aprofundado processo de consulta
pública sobre o futuro do Direito das Sociedades Europeu. A
consulta decorre até 14 de Maio de 2012. Mais informação aqui
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Parcerias AEM

29 de Fevereiro de 2012
PEF - PROGRAMA ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE
EMPRESAS FAMILIARES, DO ISCTE

GOVERNANCE TRENDS, ORGANIZAÇÃO DELOITTE EM
PARCERIA COM A AEM

A AEM apoia o Programa Especializado em Gestão de Empresas
Familiares, organizado pelo ISCTE e pelo Audax, tendo em
consideração o número de empresas cotadas em bolsa que são geridas
em articulação com os modelos de decisão e de gestão da família
proprietária.

Realizou-se no dia 28 de Fevereiro, a primeira de seis sessões
restritas de trabalho sobre Auditoria e Controlo Interno, organizadas
pela Deloitte & Associados.

O PEF tira partido da contribuição de proﬁssionais com vasta
experiência na gestão e apoio técnico a empresas familiares, bem
como da investigação feita por docentes do ISCTE-IUL e da actividade
do AUDAX.
Plano de Estudos:
Empresas Familiares: Caracterização e Desaﬁos; Quadro Jurídico:
Estatutos, Protocolo e Conselho Familiar; Fiscalidade; Finanças para
Gestores de Empresas Familiares; Controlo de Gestão; Marketing e
Vendas; Selecção, Avaliação e Motivação de Recursos Humanos;
Liderança e Cooperação entre Empresas; Seminários especiais.
Os associados da AEM beneﬁciam de um desconto de 10% no valor da
propina.
O curso irá decorrer de 18 de Março a 8 de Junho no ISCTE
As inscrições decorrem até dia 2 de março
Mais informação em www.audax.iscte.pt
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A AEM apoiou a preparação do evento no sentido de assegurar que
todas as empresas associadas foram convidadas a participar, tendo
igualmente colaborado na definição do respectivo programa de
trabalhos.
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