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Euronext Lisbon Awards – 11ª edição 

Euronext distingue participantes do mercado de 
capitais Português  
Lisboa – 20 de Janeiro de 2022 – A Euronext anunciou hoje a lista de nomeados e vencedores 
da 11ª edição dos Euronext Lisbon Awards. 

Criados em 2011, os Euronext Lisbon Awards distinguem emitentes, intermediários financeiros, e 
outras instituições e pessoas que, no ano anterior à atribuição, se destacaram no mercado de 
capitais. 

 

Lista de nomeados e vencedores: 

Equity Champion – Blue Chip 
 Jerónimo Martins 
 Sonae SGPS - VENCEDOR 
 The Navigator 

 
Equity Champion – SME 

 CTT - VENCEDOR 
 Impresa 
 Ramada Investimentos e Indústria 

 
Issuer of the Year 

 EDP Renováveis – Aumento de Capital de EUR 1,5 Bn - VENCEDOR ex aequo 
 GreenVolt – IPO - VENCEDOR ex aequo 
 Mota-Engil – Emissão de Sustainability-linked Bonds 

 
Market Member  

Market Member in Equity  
• Hudson River 
• JP Morgan 
• Morgan Stanley Europe - VENCEDOR 

 
Local Market Member in Equity  
• Banco BIG 
• CaixaBank / Banco BPI 
• Millennium BCP - VENCEDOR 

 
Market Member in Bonds  
 CaixaBank / Banco BPI 
 Florint 
 Oddo BHF - VENCEDOR 

 
 



 

| Page 2 of 4 

Growing Structured Finance  
 Citigroup  
 Millennium BCP - VENCEDOR 
 Société Générale 

 
Book Runner  

Equity  
 Caixa Banco de Investimento 
 Citigroup Global Markets Europe - VENCEDOR ex aequo 
 Morgan Stanley Europe - VENCEDOR ex aequo 
 
Bonds  
 Banco BPI 
 Crédit Agricole CIB - VENCEDOR 
 Deutsche Bank 

 
Research House  

 Banco Santander  
 Caixa Banco de Investimento 
 CaixaBank / Banco BPI 
 JB Capital – VENCEDOR 
  

Law Firm  
Equity  
 Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados - VENCEDOR 
 Vieira de Almeida & Associados 

 
Bonds  
 Departamento Jurídico Banco BPI 
 PLMJ 
 Vieira de Almeida & Associados - VENCEDOR 

 
Investment Fund Portugal  

 BPI Portugal, BPI Gestão de Ativos 
• IMGA Ações Portugal, IM Gestão de Ativos - VENCEDOR 
 Santander Ações Europa, Santander Asset Management 

 
Finance for the Future  

 Mota-Engil - Emissão de Sustainability-linked Bonds - VENCEDOR 
 Navigator: Emissão de Sustainability-linked Bonds 

 
Market Promotion  

 APPII: Eventos de promoção do mercado de SIGIs em Portugal 
 CaixaBank / Banco BPI: Conferência Ibérica 
 JB Capital e Phoenix Investor Relations: I Conferência Portugal & Espanha - 

VENCEDOR 
 
Media Article  

 "É urgente passar à ação", Sónia Santos Dias, Jornal de Negócios 
 "O pequeno investidor está a domar o touro?", Rui Barroso, Nuno Aguiar 

Exame/Visão - VENCEDOR 
 "SPAC. Primeiro vem o bolo (de dinheiro) e só depois o casamento (com uma empresa)", 

Pedro Garcia, Expresso 
 
Sustainable Finance  

 AEM: Newsletter Sustainable Knowledge  
 BCSD - Portal sustainablefinance.pt - VENCEDOR 
 CIDP: I Jornadas do Investimento Sustentável 
 VdA & NOVA SBE: Programa Intensivo em Sustainable Finance 
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Settlement & Custody  

 Banco BIC Português  
 Banco BPI  
 Banco Santander - VENCEDOR 

 

Notas para os Editores: 

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. 
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.  
 
Breve descrição das categorias Euronext Lisbon Awards 
 
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 bolsista inferior a esse montante. 
 
Issuer of the Year | É distinguida a Entidade Emitente que realizou a operação com maior relevância e visibilidade 
no mercado de capitais português. 
 
Market Member | É distinguido o membro com o maior valor (€) negociado na Euronext Lisbon, nos valores 
mobiliários identificados nesta categoria (Ações e Obrigações). 
 
Growing Structured Finance | É distinguido o membro que gerou maior crescimento dos valores mobiliários 
identificados nesta categoria (Derivados, ETFs, e produtos estruturados). 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 em análise no ano 
anterior. Esta categoria carece de submissão de candidatura. 
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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. 
 
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. 
 

CONTACTOS MEDIA – mediateam@euronext.com 

Aurélie Cohen (Europa) +33 1 70 48 24 45 parispressoffice@euronext.com 

Andrea Monzani (Milan/Rome) +39 02 72 42 62 13 media.relations@borsaitaliana.it  

Sandra Machado (Lisbon) +351 210 600 614 smachado@euronext.com 

ANALISTAS & INVESTIDORES – ir@euronext.com 

Aurélie Cohen +33 1 70 48 24 27 ir@euronext.com  
Clément Kubiak +33 1 70 48 26 33 ckubiak@euronext.com  

 

Acerca da Euronext   
A Euronext é a estrutura de mercado líder pan-Europeia que liga as economias europeias aos mercados globais, para 
acelerar a inovação e o crescimento sustentável. Opera os mercados regulamentados da Bélgica, França, Holanda, 
Irlanda, Itália, Noruega e Portugal. Com cerca de 2000 emitentes e uma capitalização bolsista de cerca de 6.9 biliões 
de euros no final de dezembro de 2021, 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. O Grupo oferece uma câmara de compensação com oferta diversificada através da Euronext Clearing, e 
serviços de custódia e liquidação através das centrais depositárias da Euronext Securities na Dinamarca, Itália, 
Noruega e Portugal. A Euronext utiliza, também, a sua experiência na gestão de mercados, fornecendo tecnologia e 
serviços de gestão a terceiros. Para além do seu principal mercado regulamentado, a Euronext opera ainda alguns 
mercados juniores, com acesso simplificado, especialmente dedicados às PME.  A Euronext providencia serviços de 
custódia e liquidação através das suas centrais de valores mobiliários na Dinamarca, Itália, Noruega e Portugal.    
Siga-nos e aceda à informação mais recente através do Twitter (twitter.com/euronext) e 
do LinkedIn (linkedin.com/euronext).   
  
 
Disclaimer 

O conteúdo deste comunicado de imprensa é unicamente informativo e não constitui uma recomendação para efetuar 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 exatidão 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, atuação 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 comunicado de imprensa 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 www.euronext.com/terms-use.  

© 2022, 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: www.euronext.com/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: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 
processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 
connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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