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a. Blue Chip

b. SME

2. Issuer of the Year

3. Market Member
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b. Market Member in Bonds
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a. Equity

b. Bonds
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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 
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 em análise. 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. 


