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PARTICIPAÇÃO DA AEM NO 
DIA DA FORMAÇÃO FINANCEIRA

A AEM participa no “Dia da Formação 
Financeira 2012”, com uma intervenção sobre 
“Mercado de Capitais e Investimento de 
Longo Prazo”, durante a qual procurará 
explicar a importância do mercado de 
capitais nacional no contexto das 
necessidades de diversificação das fontes de 
financiamento das empresas portuguesas e a 
relevância do investimento produtivo de 
longo prazo como fulcro da actividade dos 
mercados de capitais.

A intervenção do Director Executivo da AEM 
ocorrerá na conferência debate a realizar, em 
conjunto com a APC – Associação 
Portuguesa de Empresas de Investimento, na 
tarde do dia 31 de Outubro, pelas 13h00, no 
Pátio da Galé em Lisboa.

O Dia da Formação Financeira integra-se no 
Plano Nacional de Formação Financeira que é 
dinamizado pelos três supervisores 
financeiros, CMVM, Banco de Portugal e ISP.

A data escolhida para a realização do evento 
coincide com o Dia Mundial da Poupança, 
que se assinala anualmente a 31 de Outubro.

Numa organização conjunta do Caixa Banco 
de Investimento e da NYSE Euronext, 
realizou-se, nos passados 15 e 16 de 
Outubro, a edição de 2012 do Portuguese 
Day.

A iniciativa, que decorreu com assinalável 
sucesso, contou com a participação de 18 
empresas associadas da AEM, as quais 
reuniram com um vasto conjunto de 
investidores, tendo em vista promover o 
investimento nas empresas e na economia 
portuguesa. 

Mais à frente, na página dois desta 
Newsletter, regista-se o testemunho do Caixa 
Banco de Investimento sobre o modo como 
decorreu este Portuguese Day.

EMPRESAS EMITENTES NO 
PORTUGUESE DAY EM WALL STREET
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Existe a opinião generalizada por parte dos 
intervenientes no Portuguese Day 2012 de 
que o evento foi um grande sucesso em 
termos de interesse demonstrado pelos 
investidores, reforçando a projecção 
internacional das nossas empresas e do 
nosso País, tendo-se verificado um sinal de 
melhoria da percepção de risco em relação a 
Portugal e às empresas.

Espera-se, assim, que a boa receptividade 
demonstrada por parte dos investidores 
norte-americanos em relação a Portugal e às 
suas empresas cotadas venha a contribuir 
positivamente para a diversificação da base 
de investidores e para a dinamização da 
bolsa nacional nomeadamente através da 
captação de investimento internacional junto 
da exigente comunidade financeira de Nova 
Iorque.

CaixaBI coloca Portugal no radar de 
Wall Street

O CaixaBI organizou, em conjunto com a 
NYSE Euronext, a edição de 2012 do 
Portuguese Day, que se realizou nos dias 
15 e 16 de Outubro, na emblemática New 
York Stock Exchange, em Wall Street. 
A edição deste ano contou com a 
presença de vários responsáveis de 17 
empresas cotadas portuguesas e do IGCP, 
que se reuniram com investidores da maior 
praça financeira do mundo. 
O evento incluiu ainda um painel sobre 
Economia e Dívida Pública Portuguesa, no 
qual foram oradores o Senhor Secretário 
de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, 
Eng. Carlos Moedas, e o Presidente do 
IGCP, Dr. João Moreira Rato.

Para além de ter constituído um evento 
promocional com grande visibilidade para 
as empresas portuguesas, o CaixaBI 
considera que o Portuguese Day 2012 
assumiu ainda um papel importante na 
divulgação, junto da comunidade 
financeira norte-americana, de informação 
sobre a economia Portuguesa, a qual é 
particularmente relevante para eventuais 
decisões de investimento em Portugal e 
nas suas empresas. 
Na edição deste ano marcaram presença 
mais de 100 investidores, tendo sido 
realizadas cerca de 260 reuniões, 
superando largamente os números 
verificados nos anos anteriores. 

A AEM CONVIDA:
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ACOMPANHAMENTO DOS 
TRABALHOS RELATIVOS AO 
OE 2013

A AEM tem acompanhado, de forma 
sistemática e particularmente atenta, os 
trabalhos relativos ao Orçamento de Estado 
para 2013, quer através da apresentação de 
propostas concretas, junto do Governo, quer 
manifestando a sua posição relativamente às 
medidas propostas junto dos Grupos 
Parlamentares na Assembleia da República.

Em especial, em matéria fiscal, a Associação 
tem divulgado um conjunto de posições e 
sugestões concretas de actuação, junto das 
entidades responsáveis, bem como, junto dos 
meios de comunicação social especializada, 
procurando esclarecer os aspectos fiscais 
mais directamente relacionados com o 
mercado de capitais.
 
Neste ponto merece destaque a atenção que 
a AEM tem dedicado ao debate instalado, 
quer entre os países e instâncias da União 
Europeia, quer em Portugal, a respeito da 
possibilidade de introdução do chamado 
«Imposto Tobin», matéria que continuará a 
merecer o acompanhamento próximo e a 
tomada de posições públicas por parte da 
Associação.

Desde o passado dia 9 de Outubro, o 
programa Conselho Consultivo da 
Económico Tv passou a contar com a 
presença semanal do Director Executivo 
da AEM, Abel Sequeira Ferreira.
O “Conselho Consultivo” é emitido todas 
as terças-feiras a partir das 9h00, com 
repetição à terça à noite e ao sábado à 
tarde, e tem como objectivo debater os 
grandes temas da economia nacional.

AEM NA ETV

A AEM participa no número de Outubro da 
revista especializada Acquisition 
International.
O artigo da responsabilidade desta 
Associação, e que aqui se reproduz na 
página seguinte, foca o actual quadro 
regulatório nacional em matéria de 
Corporate Governance com destaque para 
a publicação do primeiro Relatório, Índice 
e Rating de Corporate Governance 
independente, da autoria da Universidade 
Católica, sobre o grau de acolhimento das 
recomendações de governo societário em 
vigor em Portugal.

A edição completa da revista pode ser 
consultada aqui (o artigo da AEM consta 
na página 26, abrindo um especial sobre 
Effective Corporate Governance)

CORPORATE GOVERNANCE
A AEM NA 
“ACQUISITION INTERNATIONAL”
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http://www.acquisition-intl.com/index.php/latest-issue
http://www.acquisition-intl.com/index.php/latest-issue
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AUTORIDADES 
NACIONAIS

CMVM 

Relatório Anual sobre a Actividade da CMVM 
e sobre o Mercado de Valores Mobiliários 
2011- aqui

Estudo da CMVM sobre “O comportamento 
dos Investidores Não Residentes e a 
Evolução da Euronext Lisbon - aqui

Relatório da Consulta Pública relativa ao 
anteprojecto de transposição da Directiva nº 
2010/73/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 24 de Novembro de 2010 que 
altera a Directiva dos Prospectos e a 
Directiva da Transparência – aqui

Relatório Trimestral de Intermediação 
Financeira - 2.º Trimestre 2012 – aqui

Indicadores de Síntese do Mercado de 
Capitais Português - Setembro de 2012 - aqui

BANCO DE PORTUGAL

Boletim Estatístico - Outubro de 2012 - aqui

Indicadores de Conjuntura - Outubro de 2012 
- aqui

Boletim Oficial Electrónico – Setembro de 
2012 - aqui

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Boletim Mensal de Estatística - Setembro de 
2012 - aqui

LEGISLAÇÃO 
PORTUGUESA

Proposta de Lei do Orçamento do Estado 
para 2013 – aqui

Relatório do Orçamento do Estado para 2013 
– aqui

Lei n.º 55-A/2012, D.R. n.º 209, Suplemento, 
de 29 de Outubro
Altera o Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares, o 
Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas, o Código do Imposto do 
Selo e a Lei Geral Tributária - aqui 

Decreto-Lei n.º 213/2012, D.R. n.º 186, de 25 
de Setembro 
Procede à definição do regime de celebração 
de acordos de regularização voluntária de 
contribuições e quotizações devidas à 
segurança social – aqui

Resolução do Conselho de Ministros n.º 79-A/
2012, D.R. n.º 186, de 25 de Setembro 
Aprova as propostas de decisão relativas ao 
processo de censo às fundações e 
estabelece os procedimentos e as diligências 
necessários à concretização das respectivas 
decisões de extinção, de redução ou 
cessação de apoios financeiros públicos e de 
cancelamento do estatuto de utilidade 
pública - aqui
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http://www.cmvm.pt/CMVM/Publicacoes/Relatorios/Relat%C3%B3rioAnual2011/Documents/Relat%C3%B3rioAnual2011.pdf
http://www.cmvm.pt/CMVM/Publicacoes/Relatorios/Relat%C3%B3rioAnual2011/Documents/Relat%C3%B3rioAnual2011.pdf
http://www.cmvm.pt/cmvm/estudos/em%20arquivo/documents/o%20comportamento%20dos%20investidores%20n%C3%A3o%20residentes.pdf
http://www.cmvm.pt/cmvm/estudos/em%20arquivo/documents/o%20comportamento%20dos%20investidores%20n%C3%A3o%20residentes.pdf
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_634860920859166657.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_634860920859166657.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_634860829598236687.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_634860829598236687.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_634847940102039744.aspx
http://www.cmvm.pt/CMVM/Novidades/Pages/Novidade_A_634847940102039744.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/Publicacoes/BEOut12.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/Publicacoes/BEOut12.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/IndicadoresConjuntura/Publicacoes/ind_out12_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/IndicadoresConjuntura/Publicacoes/ind_out12_p.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/BoletimOficial/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/68/BO_Outubro_2012.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/BoletimOficial/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/68/BO_Outubro_2012.pdf
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=146652343&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=146652343&PUBLICACOESmodo=2
http://www.portugal.gov.pt/media/736266/oe2013_prop_lei.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/736266/oe2013_prop_lei.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/736269/oe2013_rel.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/736269/oe2013_rel.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20901/0000200005.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20901/0000200005.pdf
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.186&iddip=20121905
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.186&iddip=20121905
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.186S01&iddip=20121908
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.186S01&iddip=20121908
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EUROPEAN COMISSION

Annual Report on European SMEs – aqui

Small and medium sized enterprises in 2011: 
situations per EU Member State – aqui

European Stability Mechanism - Treaty 
establishing the European Stability 
Mechanism – aqui

BASEL COMMITTEE ON BANKING 
SUPERVISION

The Basel Committee on Banking Supervision 
has published an updated report in which it 
reports on Basel III implementation – aqui

UK HM Treasure

A report  titled “The Future of Computer 
Trading in Financial Markets: An International 
Perspective” was published - aqui

BANK OF ENGLAND - Speeches

On being the right size, speech given by
Andrew Haldane – aqui

VOX Papers

Gauging the multiplier: Lessons from history, 
by Barry Eichengreen, Kevin H O’Rourke – 
aqui

ENTIDADES 
INTERNACIONAIS

ESMA - European Securities and Markets 
Authority

ESMA’s 2013 Work Programme – aqui

ESMA publishes an update of the Q&A on 
Short Selling Regulation - aqui

ESMA publishes a Guide to Investing - aqui

IMF - International Monetary Fund 

World Economic Outlook (WEO) - Coping 
with High Debt and Sluggish Growth - 
October 2012 - aqui

Portugal: Fifth Review Under the Extended 
Arrangement and Request for Waivers of 
Applicability and Nonobservance of End-
September Performance Criteria - aqui

IMF Working Papers - Tax Composition and 
Growth: A Broad Cross-Country 
Perspective - aqui

IMF Working Papers - Globalization and 
Corporate Taxation - aqui

OCDE

The OECD has published a report titled 
“Board Member nomination and Election” 
which provides information for 26 
jurisdictions (including Portugal) - aqui

OUTRAS PUBLICAÇÕES 
RELEVANTES
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-783_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-783_en.pdf
http://www.esm.europa.eu/pdf/esm_treaty_en.pdf
http://www.esm.europa.eu/pdf/esm_treaty_en.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs232.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs232.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/computer-trading/12-1086-future-of-computer-trading-in-financial-markets-report.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/computer-trading/12-1086-future-of-computer-trading-in-financial-markets-report.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2012/speech615.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2012/speech615.pdf
http://www.voxeu.org/article/gauging-multiplier-lessons-history
http://www.voxeu.org/article/gauging-multiplier-lessons-history
http://www.esma.europa.eu/page/Budget-and-work-programme
http://www.esma.europa.eu/page/Budget-and-work-programme
http://www.esma.europa.eu/content/QA-Implementation-Regulation-short-selling-and-certain-aspects-credit-default-swaps-1st-upda
http://www.esma.europa.eu/content/QA-Implementation-Regulation-short-selling-and-certain-aspects-credit-default-swaps-1st-upda
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-guide-investing?t=326&o=home
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-guide-investing?t=326&o=home
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40064.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40064.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40067.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40067.0
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12252.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12252.pdf
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/board-member-nomination-and-election_9789264179356-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/board-member-nomination-and-election_9789264179356-en
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Fonte: Euronext Lisbon
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BES 3.065.000.000,00	  €
BRISA 1.026.000.000,00	  €
CIMPOR 2.257.000.000,00	  €
EDP 6.060.000.000,00	  €
EDP	  RENOVÁVEIS 3.190.000.000,00	  €
GALP 9.732.000.000,00	  €
JERÓNIMO	  MARTINS 8.586.000.000,00	  €
PORTUCEL 1.622.000.000,00	  €
PORTUGAL	  TELECOM 3.451.000.000,00	  €

26.10.12
ALTRI 273.000.000,00	  €
BCP 1.418.000.000,00	  €
BPI 1.202.000.000,00	  €
BANIF 90.000.000,00	  €
CORTICEIRA	  AMORIM 200.000.000,00	  €
MOTA	  ENGIL 283.000.000,00	  €
REN 519.000.000,00	  €
SEMAPA 619.000.000,00	  €
SONAE 1.160.000.000,00	  €
SONAECOM 489.000.000,00	  €
ZON 727.000.000,00	  €

26.10.12
BENFICA 10.000.000,00	  €
COFINA 49.000.000,00	  €
COMPTA 360.000,00	  €
ESTORIL	  SOL 7.000.000,00	  €
F.	  RAMADA 16.000.000,00	  €
FCP 3.000.000,00	  €
GLINTT 9.000.000,00	  €
IBERSOL 67.000.000,00	  €
IMOB.	  GRAO	  PARÁ 7.000.000,00	  €
IMPRESA 50.000.000,00	  €
INAPA 19.000.000,00	  €
LISGRAFICA 3.000.000,00	  €
MARTIFER 59.000.000,00	  €
MEDIA	  CAPITAL 96.000.000,00	  €
NOVABASE 67.000.000,00	  €
OREY	  ANTUNES 16.000.000,00	  €
REDITUS 35.000.000,00	  €
SOARES	  DA	  COSTA 25.000.000,00	  €
SAG	  GEST 57.000.000,00	  €
SONAE	  CAPITAL 37.000.000,00	  €
SONAE	  INDÚSTRIA 75.000.000,00	  €
SCP 7.000.000,00	  €
SUMOL-‐COMPAL 112.000.000,00	  €
TEIXEIRA	  DUARTE 113.000.000,00	  €
TOYOTA	  CAETANO 55.000.000,00	  €
VAA 75.000.000,00	  €
VAA	  Fusion 3.000.000,00	  €

26.10.12

E ESFG 1.052.000.000,00	  €

A

B

C

Capitalização	  Total
A 38.989.000.000,00	  €
B 6.980.000.000,00	  €
C 1.072.360.000,00	  €
E 1.052.000.000,00	  €

Total 48.093.360.000,00	  €




