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EURONEXT DEBATE FINANÇAS SUSTENTÁVEIS E O FUTURO DO 
MERCADO DE CAPITAIS E DISTINGUE OS SEUS PARTICIPANTES 

VIA BOLSA E EURONEXT LISBON AWARDS 2020 

Lisboa - 27 de janeiro de 2020  – Finanças Sustentáveis foi o tema da edição conjunta da conferência Via 
Bolsa e Euronext Lisbon Awards de 2020, decorrida no dia 27 de janeiro, no Pavilhão do Conhecimento, 
em Lisboa. 

Via Bolsa – Finanças Sustentáveis 

O Via Bolsa proporciona um momento único em que os participantes do ecossistema se reúnem no mesmo 
espaço (empresas, intermediários financeiros, advogados, jornalistas, reguladores, pessoas e instituições 
com iniciativas relacionadas com o mercado de capitais).  

E foi, portanto, o momento certo para evidenciar a relevância do mercado de capitais para uma economia 
mais robusta, procurando sensibilizar as empresas para as oportunidades que a bolsa oferece para o 
financiamento, crescimento e desenvolvimento empresariais, bem como refletir sobre o presente e o 
futuro do Mercado de Capitais, e o enquadramento económico, regulatório e político que enfrentamos. 

Finanças Sustentáveis foi o tema principal nesta edição, pois também o mundo financeiro deverá assumir 
um papel decisivo no financiamento da transição para um planeta sustentável.  

No âmbito da Sustentabilidade, a Euronext tem definidas três grandes áreas prioritárias de atuação:  

 Contribuir para uma oferta alargada e crescente de produtos e soluções que incorporem fatores 
ambientais, sociais e de governo - é o caso das green bonds, e também da expansão de índices de 
Bolsa com ponderadores de sustentabilidade, ou da cotação de fundos com critérios ambientais, 
sociais ou de governance;  

 Representar, enquanto infraestrutura central do ecossistema financeiro, os participantes, 
empresas e investidores do mercado de capitais, promovendo o diálogo em iniciativas-chave, 
designadamente na definição de referenciais, standards e legislação, ao nível nacional e europeu;  

 Agir, enquanto cidadão corporativo, pelos mais elevados padrões e critérios de sustentabilidade, 
em benefício dos seus stakeholders. 

Jorge Moreira da Silva, Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento na OCDE foi o Key Note Speaker 
para o tema da Sustentabilidade, e o encerramento ficou a cargo do Secretário de Estado Adjunto e das 
Finanças, Ricardo Mourinho Félix. 

 



Isabel Ucha, CEO da Euronext Lisbon, salientou, durante a conferência, os 5 compromissos que a Euronext 
Lisbon assume para com o mercado: 

 Promover as finanças sustentáveis 
 Crescer e acrescentar valor 
 Ligar as economias locais aos mercados globais 
 Inovação e parceria 
 Post-trade e tecnologia em Portugal 

 

Euronext Lisbon Awards 2020 

Este ano foram apresentados uns Euronext Lisbon Awards revigorados. A Euronext considerou que era o 
momento certo para revisitar a designação dos prémios, as categorias e as regras existentes, bem como a 
inclusão de áreas que, até agora, não tinham sido contempladas, tais como Sustainable Finance, 
Settlement & Custody and Issuer of the Year. 

Os nomeados e vencedores da edição de 2020 dos Euronext Lisbon Awards foram (por ordem de 
atribuição): 
 
Sustainable Finance  
 BCSD Portugal | Conferência Entering the New Era of Sustainable Finance 
 Caixa Gestão de Ativos | Fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável  
 Sofia Santos e Tânia Duarte | Livro O Setor Financeiro e o Crescimento Sustentável 

 
Finance for the Future 
 Bioelétrica do Mondego – Altri | Primeira Emissão de Green Bonds admitida à negociação em 

Portugal 
 Millennium bcp | App MTrader 

 
Media Article  
 Do blockchain à inteligência artificial, como a tecnologia está a mudar os investimentos em 

Portugal, de Leonor Mateus Ferreira, in ECO 
 Famílias e grandes fundos controlam bolsa, de Patrícia Abreu, in Jornal de Negócios 
 Pintar a dívida de verde, de Shrikesh Laxmidas, in Jornal Económico 

 
Law Firm Equity  
 Morais Leitão 

 
Law Firm Bonds  
 PLMJ 
 Uría Menéndez | Proença de Carvalho  
 Vieira de Almeida 

 
Market Promotion Initiative 
 IGCP | CIRSF | Seminar Public Debt Markets – Key Challenges in a Context of Deepening the EMU 

(ex-aequo) 
 IVM | Centro de Investigação de Direito Privado | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

| Os 20 Anos do Código dos Valores Mobiliários (ex-aequo) 
 Sérvulo & Associados | Ciclo de Conferências – XX Aniversário Sérvulo  

 
 
 



Settlement & Custody  
 Millennium BCP 
 Banco Santander, Portugal 
 Caixa Económica Montepio Geral 

 
Market Member in Equity  
 Hudson River 
 JPMorgan 
 Morgan Stanley 

 
Market Member in Bonds  
 9Street Capital Markets 
 Florint 
 La Caixa 

 
Growing Structured Finance  
 Haitong Bank 
 Millennium investment banking 
 Société Générale 

 
Investment Fund Portugal 
 BPI Europa, BPI Gestão de Activos 
 NB Ações Europa, Grupo Novo Banco – GFIM  
 NB Portugal Ações, Grupo Novo Banco – SGFIM 

 
Book Runner Equity  
 CaixaBank BPI 

 
Book Runner Bonds  
 Banco BPI, S.A.  
 Haitong Bank 
 Morgan Stanley 

 
Research House  
 CaixaBank BPI 
 Goldman Sachs 
 JB Capital Markets 

 
Issuer of the Year  
 Mota-Engil 
 SIC 
 TAP  
 Vista Alegre 

 
Equity Champion SME  
 Impresa 
 Mota-Engil 
 Novabase 

 
Equity Champion Blue Chip  
 EDP 
 Jerónimo Martins 
 REN 

 



Este ano o Júri decidiu atribuir uma Menção Honrosa à AEM – Associação de Empresas Emitentes de 
Valores Cotados em Mercado, pelo 10º aniversário e pelo “intenso e trabalho de reconhecida qualidade  
na defesa e promoção dos emitentes nacionais e do mercado de capitais em geral, colaborando de forma 
empenhada e alinhada em inúmeras iniciativas”. 
 
Parabéns aos vencedores, aos nomeados, e também a quem, ainda que não tenha sido nomeado, tenha 
participado ativamente no mercado e nestes Euronext Lisbon Awards. 
 
Anexo: Lista de Prémios e respetivas regras 
 
CONTATOS -  
Pauline Bucaille (Europe/Paris) :                          +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com 
Sandra Machado (Lisbon):                                    +351 210 600 614; smachado@euronext.com 
 
Sobre a Via Bolsa 
A conferência Via Bolsa é um evento anual da Euronext em Portugal e tem como objetivo sensibilizar as empresas sobre o mercado 
de capitais como alternativa e instrumento para o crescimento e desenvolvimento empresariais.  
Com uma forte componente de networking, é um espaço onde se debatem, de forma simples e clara, e com peritos de várias áreas, 
o presente e o futuro do Mercado de Capitais. 
 
Sobre os Euronext Lisbon Awards 
Os Euronext Lisbon Awards foram criados em 2011 e, desde então, têm destacado emitentes, intermediários financeiros, 
jornalistas, outras instituições e pessoas que, em cada ano, desempenham um papel relevante no mercado de capitais.  
Os Euronext Lisbon Awards são atribuídos com o apoio de um júri, composto pelos membros do PSI 20 Committee. 
 
Sobre a Euronext 
A Euronext é a bolsa pan-Europeia líder, cobrindo a Bélgica, França, Holanda, Irlanda, Noruega, Portugal e Reino Unido. Com cerca 
de 1500 emitentes e uma capitalização bolsista de cerca de 4.5 biliões de euros no final de Dezembro de 2019, a Euronext 
apresenta uma representação inigualável que inclui 26 emitentes de Morningstar® Eurozone 50 Index℠, bem como uma base 
sólida e diversificada de clientes nacionais e internacionais. A Euronext opera mercados a contado e de derivados, regulamentados 
e transparentes e é o maior centro mundial de dívida e fundos cotados. A sua oferta de produtos inclui Ações, Forex, ETFs, 
Warrants e Certificados, Obrigações, Derivados, Mercadorias e Índices. A Euronext utiliza, também, a sua experiência na gestão de 
mercados, fornecendo tecnologia e serviços de gestão a terceiras entidades. Para além do seu principal mercado regulamentado, a 
Euronext opera ainda o Euronext GrowthTM e o Euronext AccessTM , simplificando a admissão ao mercado de capitais para as PMEs. 
A bolsa de valores norueguesa e sua subsidiária de compensação e liquidação, operando no seu conjunto enquanto Oslo Børs VPS, 
juntaram-se à Euronext em 17 de junho de 2019. 
Siga-nos e aceda à informação mais recente através do Twitter (twitter.com/euronext) e do LinkedIn (linkedin.com/euronext). 
 
Disclaimer 
O conteúdo deste press release é unicamente informativo e não constitui uma recomendação para efectuar investimentos. O 
conteúdo desta publicação é prestado “como se apresenta”, sem representação ou garantia de qualquer natureza. Apesar de todo o 
cuidado para assegurar a exactidão do conteúdo, a Euronext não garante a sua fiabilidade ou a sua completude. A Euronext não se 
considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, actuação ou confiança depositada na 
informação facultada. Nenhuma informação contida ou mencionada nesta publicação constitui base para a celebração de qualquer 
contrato. A criação de direitos e de obrigações referentes a instrumentos financeiros que são negociados nos mercados operados 
pelas subsidiárias da Euronext só podem resultar das regras aplicáveis ao operador de mercado em questão. A Euronext é titular de 
todos os direitos contidos ou relacionados com esta publicação.  
 Este press release reporta-se, apenas, à presente data. A Euronext refere-se à Euronext N.V. e suas subsidiárias. A informação relativa 
às marcas e aos direitos de propriedade intelectual da Euronext consta em https://www.euronext.com/terms-use. 
© 2020, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.  
 

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: 
• for more information on your rights, please refer to: 
https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
• to make a request regarding processing of your data or to unsubscribe to this press release service, please use our data 
subject request form at https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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1. Equity Champion 

a. Blue Chip 

b. SME 

2. Issuer of the Year 

3. Market Member 

a. Market Member in Equity 

b. Market Member in Bonds 

4. Growing Structured Finance 

5. Book Runner 

a. Equity 

b. Bonds 

6. Research House 

7. Law Firm 

a. Equity 

b. Bonds 

8. Investment Fund Portugal 

9. Finance for the Future 

10. Market Promotion 

11. Media Article 

12. Sustainable Finance 

13. Settlement & Custody 

 

 

Síntese Explicativa: 

Os Euronext Lisbon Awards foram criados em 2011. 

Desde então, têm destacado emitentes, intermediários financeiros, jornalistas, outras instituições 
e pessoas que, em cada ano, desempenham um papel relevante no mercado de capitais.  



Os Euronext Lisbon Awards são atribuídos com o apoio de um júri, composto pelos membros do 
PSI 20 Committee. Poderão ser convidadas outras individualidades não fixas para fazer parte do 
júri em cada edição. 

 

1. Equity Champion 

Destaca-se a empresa cotada com o maior retorno total, refletindo a evolução dos preços 
das ações e o pagamento de dividendos. São elegíveis as empresas cotadas nos mercados 
geridos pela Euronext Lisbon, incluindo as empresas estrangeiras.  
As empresas cujo turnover velocity seja inferior a 10%, bem como as que apresentem 
desempenho negativo, não são elegíveis. 
Este prémio é atribuído em duas categorias: Blue Chip e SME 
Para efeitos de atribuição deste prémio, uma empresa é considerada Blue Chip se 
apresentar no final do ano anterior, uma capitalização bolsista igual ou superior a €1.000 
milhões de euros, e é considerada SME se apresentar uma capitalização inferior a esse 
montante. 
 

2. Issuer of the Year 

É distinguida a Entidade Emitente que realizou a operação com maior relevância e 
visibilidade no mercado de capitais português. 

 

3. Market Member  

É distinguido o membro com o maior valor (€) negociado na Euronext Lisbon, nos valores 
mobiliários identificados nesta categoria (Ações e Obrigações). 
 

4. Growing Structured Finance 

É distinguido o membro que gerou maior crescimento dos valores mobiliários identificados 
nesta categoria (Derivados, ETF, Warrants e Certificados). 
 

5. Book Runner 

O vencedor é o intermediário financeiro colocador com o maior número de emissões e 
montantes colocados nos valores mobiliários identificados nesta categoria, cotados na 
Euronext Lisbon. São elegíveis as ofertas iniciais e ofertas subsequentes. 
Em colocações sindicadas, apenas os intermediários financeiros líderes são selecionados.      

 

6. Research House 

O vencedor é escolhido em função do nível de cobertura das ações cotadas na Euronext 
Lisbon, examinando o número de empresas avaliadas e relatórios publicados por cada 
Research House no ano em análise, bem como a respetiva equipa dedicada e alocada para 
o efeito. 

 

7. Law Firm 

É selecionada a firma de advogados mais ativa, considerando os montantes e o número de 
emissões de ações e obrigações cotadas nos mercados geridos pela Euronext Lisbon em que 
estiveram envolvidas. Caso duas ou mais firmas estejam envolvidas na mesma emissão, 
ambas são consideradas. 



 

 

 

8. Investment Fund Portugal 

É reconhecido o fundo de investimento / fundo de pensões aberto que tenha realizado o 
maior esforço do investimento em ações cotadas nos segmentos da Euronext Lisbon, 
relativamente à sua carteira inicial de ações nacionais.  
Este prémio é desenvolvido em parceria com a APFIPP, que contribui para a definição dos 
critérios e dá o suporte técnico ao apuramento anual do vencedor. 
 

9. Finance for the Future 

Categoria aberta a todas as iniciativas, incluindo produtos, serviços, eventos ou outras, 
que se distingam pela inovação no mercado de capitais português. Esta categoria carece 
de submissão de candidatura.  

 

10. Market Promotion Initiative 

Distingue o evento de promoção do mercado de capitais português que revela maior 
impacto, avaliado, tanto quanto possível, por critérios objetivos, nomeadamente pelo 
número de participantes, meios envolvidos, e cobertura mediática. Esta categoria carece 
de submissão de candidatura.  

 

11. Media Article 

Distingue o melhor artigo publicado sobre mercado de capitais, avaliado por critérios de 
relevância, oportunidade, profundidade e  rigor. 
Os candidatos têm de ser jornalistas com carteira profissional válida à data da publicação 
(que deverá estar anexa à candidatura).  
São admitidos os artigos publicados em qualquer formato (papel, online, vídeo) que 
tenham alguma referência ao mercado de capitais português, no período entre 1 de 
Janeiro e 31 de Dezembro de cada ano. Esta categoria carece de submissão de 
candidatura.  
 

12. Sustainable Finance  

Distingue a iniciativa, projeto, evento, programa e/ou produtos relacionados que revele 
maior impacto positivo em matérias ambientais, sociais ou de governo da sociedade. Esta 
categoria carece de submissão de candidatura.  
 

13. Settlement & Custody 

É selecionado o Intermediário Financeiro que efetuou o maior número de emissões de ações 
e obrigações registados na Interbolsa (e não admitidas à negociação), ponderado pelos 
respetivos montantes. 
 

Menção Honrosa 

A Euronext pode propor a atribuição de menções honrosas relacionadas com o mercado de capitais 
Português e o seu desenvolvimento 
 

Nota: 



O júri reserva-se o direito de convidar entidades externas para contribuir na avaliação dos 
candidatos, bem como de não atribuir alguma das distinções, caso entenda não estarem reunidas 
as condições adequadas, designadamente os critérios identificados para cada uma das categorias. 
 


