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PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO 
 
. 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. 
 
. 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. 

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 

. 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 

 
. Decreto-Lei n.º 31-A/2012, D.R. n.º 30, Série I 
Confere poderes ao Banco de Portugal para 
intervir em instituições sujeitas à sua 
supervisão em situações de desequilíbrio 
financeiro aqui 

 

. Portaria n.º 47-A/2012, D.R. n.º 40, Série I- 
Quarta alteração ao Regulamento do Sistema 
de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (SI Qualificação de 
PME) aqui 

 

. Relatório sobre Portugal na União Europeia 
2010 - Resolução da Assembleia da República 
n.º 18/2012, D.R. n.º 30 – aqui 

O Relatório pode ser consultado aqui. 

 

ÍNDICES 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

ÍNDICE 24 de 

FEVEREIRO 

VARIAÇÃO 

SEMANAL % 

PSI20 5.557,74 -1,05 

Euronext100 640,9 0,28 

Dow 12.982,95 0,25 

Nasdaq 2.963,75 0,40 

S&P500 1.365,74 0,33 

FTSE 5.935,13 0,51 

NIKKEI 9.647,38 2,73 

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. 
 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.24&iddip=20120218
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.30S01&iddip=20120284
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.40S01&iddip=20120367
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.30&iddip=20120273
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616e49784e54557457456c4a4c6d527659773d3d&fich=pjr155-XII.doc&Inline=true
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AGÊNCIAS DE RATING 
 
. A European Securities and Markets Authority (ESMA) publicou o seu 
primeiro relatório anual relativo à supervisão das agências de notação 
de crédito. 
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. 

 

OUTRAS INICIATIVAS EUROPEIAS 
 
. 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 

 
. O Conselho e o Parlamento Europeu, aprovaram a proposta de 
regulamento em matéria de short-selling e certos aspectos dos CDS - 
credit default swaps.  
Neste contexto, a ESMA colocou em consulta pública, a 24 de 
Janeiro, uma primeira proposta em matéria de  normas técnicas de 
aplicação . As respectivas respostas foram divulgadas aqui 
 

. A ESMA publicou as Orientações para Sistemas e controlos para 
plataformas de negociação, empresas de investimento e 
autoridades competentes num ambiente de negociação 
automatizado. Versão em Português aqui 

 
. 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 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

http://cerep.esma.europa.eu/cerep-static-pub/About_the_CEREP-General_principles.pdf
http://cerep.esma.europa.eu/cerep-static-pub/About_the_CEREP-How_to_interpret_the_statistics.pdf
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-launches-consultation-EMIR-and-announces-open-hearing-6-March?t=326&o=home
http://www.esma.europa.eu/consultation/Draft-technical-standards-short-selling-and-certain-aspects-credit-default-swaps
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EV7p6KZ8JHwJ:www.esma.europa.eu/system/files/esma_2012_122_pt.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm
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GOVERNANCE TRENDS, ORGANIZAÇÃO DELOITTE EM 
PARCERIA COM A AEM 
 
Realizou-se no dia 28 de Fevereiro, a primeira de seis sessões 
restritas de trabalho sobre Auditoria e Controlo Interno, organizadas 
pela Deloitte & Associados. 
 
Trata-se de um evento dirigido a membros das Comissões de 
Auditoria, das Comissões para as Matérias Financeiras, e dos 
Conselhos Fiscais, diariamente confrontados com o desafio de 
construir e cumprir uma agenda de trabalhos, adaptada às 
especificidades da empresa que servem e suficientemente 
abrangente e exigente para permitir que o órgão de fiscalização 
esteja ao serviço da empresa e dos seus stakeholders. 
 
Neste contexto, a Deloitte organizou um conjunto de sessões, de 
trabalho, bem como, de discussão e esclarecimento, cobrindo os 
grandes temas que enformam uma Agenda Anual de uma Comissão 
de Auditoria (ou de equivalentes órgãos de fiscalização). 
 
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. 
 

  Mais informação: www.emitentes.pt 

PEF - PROGRAMA ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE 
EMPRESAS FAMILIARES, DO ISCTE 
 
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. 
 
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 


