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Euronext expande a presença geográfica da 
ELITE para Portugal 
O ecossistema Euronext dedicado a empresas privadas em crescimento 
está a expandir-se pela Europa 

 

 

 

Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Milão, Oslo e Paris – 14 de dezembro de 2022 – A 
Euronext anunciou hoje a expansão da sua rede ELITE, o ecossistema europeu de PME que apoia 
empresas privadas no financiamento do seu crescimento, para Portugal. A expansão internacional 
da ELITE faz parte do plano estratégico da Euronext “Growth for Impact 2024”. As empresas 
privadas portuguesas irão beneficiar de uma rede internacional, com um vasto conjunto de 
competências e experiência em formação, bem como em financiamento do crescimento 
sustentável com capitais privados e públicos. 

A ELITE reúne, atualmente, uma comunidade de mais de 1.300 empresas, em 23 países europeus, 
e uma multiplicidade de consultores e parceiros. Desde o seu lançamento em 2012, as empresas 
ELITE levantaram mais de 15 mil milhões de Euros através de 1.200 operações. A Euronext 
adquiriu a ELITE aquando da aquisição do Grupo Borsa Italiana em 2021. Desde então, a Euronext 
tem estado fortemente empenhada em expandir a atividade da ELITE nos países da Euronext. 
Portugal é o primeiro passo nesta estratégia de expansão. 

A AEP-Associação Empresarial de Portugal, o Banco Santander, a Deloitte, a VDA-Vieira de Almeida 
e o World Trade Center Lisboa constituem o primeiro grupo de parceiros da rede a contribuir para 
o desenvolvimento da ELITE em Portugal. 

Stéphane Boujnah, CEO e Presidente do Conselho de Administração da Euronext, disse: “A 
expansão internacional da ELITE para Portugal é um pilar fundamental do plano estratégico da 
Euronext  “Growth for Impact 2024”. Este novo desenvolvimento vai possibilitar estender as atuais 
redes ELITE e Euronext, e irá melhorar o dinamismo de todo o ecossistema. Portugal, onde a 
Euronext tem uma presença relevante nos mercados de capitais, post trade e tecnologia, está a 
construir um momentum de negócio positivo, com uma forte aposta no apoio às PME. Com o apoio 
do Governo Português e da CMVM, o lançamento da ELITE em Portugal vai permitir à Euronext 
criar a ponte entre o financiamento público e privado para as empresas portuguesas, alavancando 
da nossa vasta rede e experiência em financiamento. O nosso objetivo, juntamente com os nossos 
parceiros em Portugal,  é trabalhar com um grupo de PMEs para aumentar a sua dimensão, 
rentabilidade, e impacto, nomeadamente em termos de emprego, ao mesmo tempo que as 
apoiamos no crescimento sustentável, alavancando as opções de financiamento oferecidas hoje 
pelo mercado.” 
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Sobre a ELITE, uma empresa Euronext 

A oferta ELITE 

A ELITE apoia as empresas ligando-as a uma rede de especialistas, competências, e capital para 
impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo, destas empresas. Assente numa oferta única 
de serviços e soluções, a ELITE combina um calendário de workshops e sessões de formação e de 
liderança, apoiando os empreendedores e executivos na qualificação e potenciação do seu plano 
estratégico, bem como de oportunidades de negócio. 

A ELITE ajuda ainda a orientar as equipas de gestão das empresas que fazem parte deste 
ecossistema sobre como acelerar o seu desenvolvimento e como aceder às opções de 
financiamento mais adequadas às suas necessidades de crescimento, sejam investidores 
institucionais, private equity, dívida privada, ou mercados públicos, tanto de ações, como de 
dívida. 

A oferta ELITE assenta em três pilares principais:  

 Acesso a competências e conhecimentos, através de um programa de formação 
proprietário que abrange uma variedade de tópicos, desde estratégias de crescimento à 
inovação e internacionalização, passando pela gestão de risco à governação corporativa e 
opções de financiamento; 

 Acesso a uma rede internacional: os membros ELITE beneficiam de exposição aos seus 
pares e consultores, bem como cobertura mediática e acesso a eventos exclusivos; 

 Acesso a capital para crescimento, através de soluções de financiamento tradicionais ou 
alternativas, fazendo a ponte entre o privado e o público. 

As empresas ELITE 

As empresas ELITE passam por um programa estruturado assente em planos de aprendizagem e 
de formação, planeados para ajudá-las a crescer, ser mais estruturadas, explorar opções de 
financiamento e de acesso a uma rede de parceiros, de pares, e de investidores. 

O objetivo da ELITE é alimentar, avaliar, e compreender continuamente as necessidades 
estratégicas e financeiras dos seus membros ao longo do programa: quando uma PME está pronta 
para avaliar opções alternativas de financiamento, a ELITE pode estabelecer uma ponte com as 
contrapartes profissionais, incluindo consultores, intermediários, e investidores institucionais, 
tanto em mercados de ações ou de dívida, abrangendo investidores de capital privado e público. 

Após a conclusão do programa, as empresas permanecem membros ativos da ELITE, acedendo à 
sua rede para continuar a obter conhecimento e aconselhamento. 

Parceiros da rede ELITE  

A ELITE é composta por um ecossistema aberto a qualquer pessoa ou instituição interessada em 
investir no apoio a PMEs. Os parceiros tornam-se parte integrante da comunidade ELITE, 
participando em sessões de formação, testemunhando e partilhando experiência com base nas 
suas posições de liderança, e fornecendo orientação e mentoring. 
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A ELITE trabalha com aproximadamente 100 consultores, incluindo consultores corporativos, 
auditores, bancos comerciais, corretoras, consultores financeiros, e firmas de advogados. Tal como 
as empresas, os consultores e parceiros, podem tornar-se membros da rede ELITE. 

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, o Banco Santander, a Deloitte, a VDA-Vieira de 
Almeida, e a World Trade Center Lisboa vão juntar-se à Euronext como parceiros da rede ELITE 
em Portugal desde o início. Foram selecionados pelo seu alinhamento com a forma como a 
Euronext apoia as PME e pelo tipo de contributo que podem trazer ao projeto, desde a contabilidade 
à estratégia, da governação ao financiamento, até à internacionalização e planeamento, bem como 
o seu conhecimento profundo sobre fiscalidade e sistemas de controlo. 

A ELITE em números 

Desde o lançamento do programa, foram mais de 2.000 as empresas que se juntaram à rede 
ELITE, que hoje conta com mais de 1.300 empresas activas, que correspondem a uma receita 
agregada de 100 mil milhões de Euros, representando 34 setores e empregando mais de 600.000 
pessoas. A ELITE tem sido uma história de sucesso, fornecendo apoio concreto a muitas empresas 
para acelerar seu crescimento:  

 Foram angariados 874 milhões de euros com apoio direto da ELITE para mais de 240 
empresas, alavancando também no modelo Basket Bond®; 

 55 empresas foram admitidas em bolsa, arrecadando 3,7 mil milhões de euros; 
 119 empresas emitiram 187 obrigações, captando 2,8 mil milhões de euros; 
 e 322 empresas administraram mais de 1.000 operações de fusões e aquisições. 

 

CONTACTS MEDIA – mediateam@euronext.com 

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

Marianne Aalders (Amsterdam) +31 20 721 41 33 maalders@euronext.com 

Pascal Brabant (Brussels) +32 2 620 15 50 pbrabant@euronext.com 

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

Andrea Monzani (Europe/Milan/Rome) +39 02 72 42 62 13 Italypressoffice@euronext.com 
Cathrine Lorvik Segerlund (Oslo) +47 41 69 59 10 clsegerlund@euronext.com 

Sarah Mound (Paris, Dublin) +33 1 70 48 24 45 smound@euronext.com 

 
ANALYSTS & INVESTORS – ir@euronext.com 
 

Aurélie Cohen +33 1 70 48 24 27 ir@euronext.com  

Clément Kubiak +33 1 70 48 26 33 ir@euronext.com  

 
About Euronext  
Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting European economies to global capital 
markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, 
Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 2,000 listed equity issuers and around €5.7 trillion 
in market capitalisation as of end September 2022, it has an unmatched blue chip franchise and a strong diverse 
domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, 
one of Europe’s leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings 
in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, 
Derivatives, Commodities and Indices. The Group provides a multi-asset clearing house through Euronext Clearing, 
and custody and settlement services through Euronext Securities central securities depositories in Denmark, Italy, 
Norway and Portugal. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed 
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services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, 
simplifying access to listing for SMEs. 
For the latest news, go to euronext.com or follow us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(linkedin.com/euronext). 
 
 
About ELITE  
Launched in 2012 by Borsa Italiana and now part of Euronext Group, ELITE is the European network of private SMEs 
which accelerates the process to access private and public capital markets. ELITE’s mission is to support companies 
by connecting them to capital, skills and network to drive their sustainable growth in the long-term.  
Based on a unique offer of services and solutions, ELITE combines a calendar of workshops and coaching sessions, 
supporting entrepreneurs and executives upskilling and empowering their strategic plan and business opportunities.  
ELITE Companies’ management teams are also guided on how to fast-track their development and how to access the 
most suitable funding options for their needs, whether the Basket Bonds®, institutional investors, private equity, 
venture capital or equity markets.  
With over 2000 companies and 200 partners admitted since the launch, about €15 billion have been raised by ELITE 
businesses through 1200+ corporate transactions, highlighting how dynamic SMEs are once they are provided with 
an efficient access to private and public markets. 
For the latest news, go to elite-network.com or follow us on LinkedIn (linkedin.com/company/elite_group/). 
 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 
“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 
content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 
nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 
be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 
on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 
proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 
is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

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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