
 
 
 
 
 
 
 

 

Press release 
 

EURONEXT E COTEC FAZEM PARCERIA PARA DIVULGAR O 
FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO MERCADO DE CAPITAIS 
 
Lisboa 16 de outubro de 2020 – A Euronext e a COTEC estabeleceram uma parceria para dar a conhecer 
aos associados da COTEC as oportunidades que o mercado de capitais pode oferecer.  
 
Esta cooperação engloba várias iniciativas, incluindo a criação de uma nova área de informação no website 
da COTEC Portugal, onde é divulgada informação sobre o financiamento através do mercado de capitais, 
bem como alguns exemplos de casos reais. 
 
Este novo espaço tem como objetivo dar a conhecer aos accionistas e gestores das empresas o mercado de 
capitais para que possam vir a considerar esta alternativa de financiamento no seu planeamento, e, com 
isso, fomentar uma economia dinâmica, com um tecido empresarial com maior capacidade financeira para 
promover estratégias de crescimento e independência. Em breve, serão promovidas novas iniciativas, como 
sejam webinares com conteúdos específicos 
 
Esta parceria insere-se no esforço contínuo de divulgação do mercado de capitais promovido pela 
Euronext, onde se inclui o programa de pre-IPO TechShare, especificamente dirigido a empresas 
tecnológicas. 
 
“É com muito entusiasmo que a Euronext se associa à COTEC para promover o mercado de capitais junto 
dos seus Associados. A Cotec desenvolve um trabalho extraordinário junto das empresas portuguesas na 
promoção da inovação e assim reforçar a sua competitividade e a sua afirmação no contexto internacional. 
O mercado de capitais por seu lado proporciona às empresas o financiamento necessário para 
concretizarem a sua ambição, reforçando a capacidade das empresas acelerarem o seu crescimento, 
permitindo contudo preservar o controlo e independência da equipa de gestão e dos acionistas de 
referência. Importa pois promover esta alternativa de financiamento junto das empresas nacionais para 
que ao assegurar uma maior capacidade de investimento, possam aceder e concretizar novas 
oportunidades de negócio e assim também reforçar a sustentabilidade financeira e resiliência da economia 
portuguesa”, disse Filipa Franco, Head of Listing da Euronext Lisbon. 
 
Jorge Portugal, Director-Geral da COTEC Portugal afirmou “O financiamento deve fazer parte integrante do 
processo de internalização das empresas portuguesas. A presença na Euronext reforça a reputação da 
empresa e a confiança do mercado na sua gestão. Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a 
Euronext, da qual esperamos que contribua para que mais empresas, e especialmente PMEs, encontrem no 
mercado de capitais uma fonte adicional para as suas necessidades de financiamento do seu 
desenvolvimento e optimização da estrutura de capital. ”. 
 
Recorde-se que a COTEC Portugal é a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da 
inovação e cooperação tecnológica empresarial, representando a voz de um grupo de 343 Empresas, em 
vários setores da atividade, as quais representam em termos agregados 16% do PIB em valor acrescentado 
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bruto e 8% do emprego privado. Constituída em 2003, a COTEC Portugal mereceu desde o primeiro momento 
o apoio do Presidente da República em exercício, o qual assume presentemente o estatuto de Presidente 
Honorário. Mais recentemente, a COTEC foi distinguida com o estatuto de instituição de utilidade pública. 
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Sobre a Euronext 
A Euronext é a estrutura de mercado líder pan-Europeia que liga as economias locais aos mercados globais, para acelerar a inovação 
e o crescimento sustentável. Opera os mercados regulamentados da Bélgica, França, Holanda, Irlanda, Noruega e Portugal. Com cerca 
de 1500 emitentes e uma capitalização bolsista de cerca de 3.8 biliões de euros no final de Setembro de 2020, a Euronext apresenta 
uma representação inigualável de blue chips, 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 de 
fundos cotados. A sua oferta de produtos inclui Ações, Forex, ETFs, Warrants e Certificados, Obrigações, Derivados, Mercadorias e 
Índices. Para além do seu principal mercado regulamentado, a Euronext opera ainda o Euronext Growth® e o Euronext Access®, 
simplificando a admissão ao mercado de capitais para as PME.  A Euronext utiliza, também, a sua experiência na gestão de mercados, 
fornecendo tecnologia e serviços de gestão a terceiros. A Euronext providencia serviços de custódia e liquidação através das suas 
centrais de valores mobiliários na Dinamarca, Noruega e Portugal.  
Siga-nos e aceda à informação mais recente através do Twitter (twitter.com/euronext) e do LinkedIn (linkedin.com/euronext). 
 
Sobre a Cotec 
A COTEC Portugal é a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação tecnológica 
empresarial, representando a voz de um grupo de 343 Empresas, em vários setores da atividade, as quais representam em termos 
agregados 16% do PIB em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado. Constituída em 2003, a COTEC Portugal mereceu 
desde o primeiro momento o apoio do Presidente da República em exercício, o qual assume presentemente o estatuto de Presidente 
Honorário. Mais recentemente, a COTEC foi distinguida com o estatuto de instituição de utilidade pública. 
 
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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