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Euronext Lisbon Awards – 12ª edição 

Euronext distingue participantes do mercado de 
capitais Português  

 
Lisboa – 1 de março de 2023 – A Euronext anunciou hoje a lista de nomeados e vencedores da 
12ª 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. 

 

Nomeados e Vencedores 

Equity Champion - Blue Chip 

 Altri 

 Galp - VENCEDOR 

 Greenvolt 

 

Equity Champion – SME 

 Cofina 

 INAPA - VENCEDOR 

 Mota-Engil 

 

Issuer of the Year 

 Greenvolt - VENCEDOR 



 

 

| Page 2 of 6 

Local Market Member – Equity 

 CaixaBank / BPI  

 Caixa BI 

 Millennium BCP - VENCEDOR 

 

Market Member – Equity 

 Hudson River 

 JP Morgan 

 Morgan Stanley - VENCEDOR 

 

Market Member – Bonds 

 CaixaBank / BPI - VENCEDOR 

 Millennium BCP 

 Oddo 

 

Growing Structured Finance 

    Banco BIG - VENCEDOR 

    Deutsche Bank 

    Flatexdegiro 

 

Book Runner – Bonds 

 Banco Montepio 

 Banco Santander  

 Banco BPI - VENCEDOR 

 

Research House 

 CaixaBank /BPI 

 JB Capital - VENCEDOR 

 Santander 

 

Law Firm – Bonds 

 PLMJ 

 PRA - Raposo, Sá, Miranda e Associados  

 VdA - VENCEDOR 
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Investment Fund Portugal 

 BPI Portugal 

 NB Momentum Sustentável - VENCEDOR 

 IMGA Ações Portugal 

 

Finance for the future  

 Blog de Literacia Financeira, Investorpolis 

 Ciclo de Workshops Economia Azul, desafios e oportunidades para Portugal, BBVA 

 Podcast “Moneybar” e evento “Investidor em Ação”, MoneyLab - VENCEDOR 

 

Market Promotion Initiative 

 Anuário Governo das Sociedades em Portugal 2022, AEM 

 Conferência Portugal Espanha 2022, JB Capital & Phoenix IR – VENCEDOR 

 Save & Grow com Rui Unas, Casa de Investimentos 

 

Media Article 

  “Bolsas trocam palácios por bunkers de dados”, Diogo Fernandes (Jornal de 
Negócios) - VENCEDOR 

 “Diversidade de Género – Chefes, mas poucas”, Rui Barroso e Tiago Freire 
(Exame) 

 “Mais atrativa e internacional, bolsa ainda enfrenta problema de escala”, Leonor 
Mateus Ferreira (Jornal de Negócios) 

 

Sustainable Finance 

 Sustainable Future Forum - BNP Paribas 

 Prémio Nacional de Sustentabilidade, Negócios Sustentabilidade 2030 -  
VENCEDOR 

 Serviço interdisciplinar de ESG - Sérvulo & Associados 

 

Settlement & Custody 

 Banco Montepio 

 Banco Santander - VENCEDOR 

 Caixa BI 

 

Notas para os Editores: 

Os Euronext Lisbon Awards são atribuídos com o apoio de um júri, composto pelos membros do PSI Steering 
Committee. 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.  
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Vencedores dos Euronext Lisbon Awards 2023 
 
Os prémios foram atribuídos durante o evento anual da Euronext, este ano com o apoio da Capgemini. 
 
 
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. 
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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. 
 
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 Euronext Securities Porto (e não admitidas à negociação), ponderado pelos 
respetivos montantes. 
 

CONTACTOS MEDIA – mediateam@euronext.com 

Sandra Machado (Lisbon) +351 917 776 897 smachado@euronext.com 

 
 

 

 

Acerca da 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 1,930 listed equity issuers and around €6.3 trillion 
in market capitalisation as of end December 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 
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.  
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 

mailto:mediateam@euronext.com
mailto:smachado@euronext.com
https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext/
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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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