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IMPOSTO SOBRE TRANSACÇÕES 
FINANCEIRAS (TAXA TOBIN)

No próximo dia 19 de Fevereiro, realiza-se 
uma conferência/debate sobre a “Taxa 
Tobin”, com o tema “Tributação das 
Transacções Financeiras: Motivações, 
Impactos e Propostas” e na qual serão 
abordadas as motivações, e os impactos, da 
eventual introdução deste imposto a nível 
nacional e europeu.

A conferência, organizada pela NYSE 
Euronext Lisbon, contará com a intervenção 
do Director Executivo da AEM, Abel Sequeira 
Ferreira, que, entre outros aspectos, 
abordará a posição da Associação 
relativamente a este tema.

A conferência terá lugar na Fundação 
Calouste Gulbenkian - Auditório 2, entre as 
8:45 e as 13:00, do referido dia 19 de 
Fevereiro de 2013.

Logo que o mesmo se encontre disponível 
na sua versão definitiva, a AEM dará a 
conhecer o programa completo da 
conferência.

A confirmação de 
presenças pode ser feita, 
até 13 de Fevereiro, 
através do endereço:
NYSEEuronextLisbonEvents@nyx.com

No passado dia 20 de Dezembro, a 
IntercontinentalExchange (ICE), operadora 
com sede em Atlanta especializada na 
gestão de mercados de futuros, mercados 
OTC e câmaras de compensação, anunciou 
a aquisição da NYSE Euronext, grupo que 
gere, entre outras, a Bolsa portuguesa.

A AEM acompanhará com a maior atenção 
esta operação de aquisição, e, em especial, 
os respectivos impactos e consequências 
no mercado português.

Na área especial dedicada do nosso website 
– aqui – pode já consultar, entre outros:
- O Comunicado de Imprensa da ICE - 

"IntercontinentalExchange to Acquire NYSE 
Euronext, Creating Premier Global Market 
Operator”; 

- A apresentação da ICE e da NYSE Euronext - 
"Creating the Premier Global Market Operator - 
Intercontinental Exchange Agreement to 
Acquire NYSE Euronext”;

Encontram-se igualmente disponíveis as 
notícias sobre a eventual venda da Euronext 
(ou seja, da componente europeia do grupo 
NYSE Euronext, e que inclui a Bolsa 
portuguesa). 

Recorde-se que o CEO da NYSE, Duncan 
Niderauer confirmou já que planeia um spin-
off da Euronext, a operadora da Bolsa de 
Lisboa, através de um IPO a realizar em 
2014 (confirmar aqui).

AQUISIÇÃO DA NYSE EURONEXT 
PELA INTERCONTINENTAL EXCHANGE
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devido tempo circulado aos respectivos 
órgãos sociais), solicitou à Euronext Lisbon, 
em 20 de Dezembro, a apresentação de 
esclarecimentos, e detalhes, 
complementares relativamente ao anúncio 
realizado pela NYSE Euronext, aguardando-
se que os mesmos sejam prestados.

Na área especial do nosso website dedicada 
a este tema, pode conhecer as posições 
públicas da AEM sobre o projecto de criação 
de uma nova Bolsa pan-europeia, e em 
particular a "Entrevista Especial" concedida 
à Económico TV, bem como a resposta da 
Euronext Lisbon, aqui

Entretanto, a AEM publicará, já neste 
próximo dia 30 de Dezembro, uma brochura 
electrónica, informativa e comparativa, sobre 
a situação actual das capitalizações 
bolsistas das empresas listadas nos 
diferentes mercados europeus da NYSE 
Euronext.

No passado dia 5 de Dezembro, a NYSE 
Euronext, através de comunicado de 
imprensa, mas sem comunicação directa às 
associações de empresas emitentes que 
participaram no anterior processo de 
consulta, anunciou ir acolher as principais 
recomendações do Relatório Final do seu 
Comité de Orientação Estratégica em 
matéria de PMEs (anteriormente publicado, 
em 30 de Outubro - confirmar aqui).

Em especial, a NYSE Euronext reconheceu 
expressamente a sua intenção de criação e 
lançamento de uma nova Bolsa pan-
europeia para PMEs.

Face aos elementos disponíveis, a 
perspectiva de abordagem do Grupo 
Euronext quanto à criação da nova Bolsa 
parece continuar a ser de obrigatoriedade 
de transferência das empresas actualmente 
listadas nos compartimentos B e C do 
Eurolist, ainda que admitindo excepções (as 
quais, contudo, não são explicadas), e não, 
como seria desejável, uma perspectiva de 
apresentação de uma proposta de valor que 
enuncie as vantagens da criação de uma 
nova Bolsa.

A AEM, para além da produção de um 
trabalho de análise jurídica sobre a validade 
das pretensões da NYSE Euronext (em 

PROJECTO DE CRIAÇÃO DE UMA 
NOVA “BOLSA DAS EMPRESAS”

30 
de Janeiro

Conheça as 
capitalizações bolsistas 

das empresas listadas nos 
vários mercados NYSE 

Euronext
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CONFERÊNCIA
The Action Plan on Corporate Governance 
and Company Law: What's in it and Why?

Realiza-se no próximo dia 4 de Fevereiro, em 
Bruxelas, a conferência “The Action Plan on 
Corporate Governance and Company Law: 
What's in it and Why?”.

Trata-se de uma organização conjunta da 
European Issuers e da ecoDa - European 
Confederation of Directors' Associations, e 
na qual pretende debater-se o Plano de 
Acção da Comissão Europeia em matéria de 
Governo das Sociedades e Direito 
Empresarial.

Este Plano de Acção, publicado a 12 de 
Dezembro de 2012, descreve as iniciativas 
que a Comissão tenciona adoptar nesta área 
nos próximos anos para modernizar e 
melhorar o quadro legislativo actual (o 
documento está disponível aqui).

A AEM estará presente na conferência, na 
sua qualidade de membro do Conselho de 
Direcção da European Issuers.

Mais informação sobre a conferência pode 
ser consultada aqui e aqui

A AEM procedeu à divulgação pública do 
Relatório, Índice e Rating de Corporate 
Governance Católica/AEM 2012.

A iniciativa decorreu com assinalável 
sucesso, quer no que respeita ao número 
de presenças na sessão pública de 
apresentação quer no que se refere à 
respectiva cobertura jornalística.

O Relatório encontra-se disponível aqui e, 
no mesmo local, pode ser consultada a 
informação relativa à distribuição das 
empresas associadas, que autorizaram a 
divulgação dos respectivos resultados 
individuais, pelas diversas classes de 
Rating, bem como a cobertura jornalística 
da respectiva apresentação pública.

Entretanto, a AEM publicará, no dia 31 de 
Janeiro, a versão em inglês deste Relatório.

O documento será também publicado, 
igualmente no dia 31 de Janeiro, no website 
Portuguese Economy Probe.

RELATÓRIO CATÓLICA/AEM 2012 
(DADOS RELATIVOS A 2011)

31 
de Janeiro

Publicação da versão em 
inglês do Relatório, Índice 

e Rating de Corporate 
Governance Católica/

AEM 2012
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ÓRGÃOS SOCIAIS DA AEM

No dia 12 de Dezembro, a Direcção e o 
Conselho Geral da AEM realizaram as 
respectivas reuniões finais de 2012.

A Direcção aprovou, designadamente, o 
Relatório de Actividade da Associação 
relativo ao Terceiro Quadrimestre de 2012.
Além disso, foram analisados 
pormenorizadamente temas de significativa 
relevância para o mercado de capitais 
nacional, nomeadamente o projecto de 
criação de uma bolsa pan-europeia, o tema 
da eventual introdução de um novo imposto 
sobre transacções financeiras e o trabalho, 
em desenvolvimento, de contributo para a 
reforma do mercado de capitais nacional.

Igualmente, foram apreciadas as diversas 
iniciativas que decorrem com o 
envolvimento da Associação tendo em vista 
a melhoria do ambiente regulatório em 
matéria de governo societário.

Relativamente a estes e outros temas 
tratados, os mais importantes são objecto 
de destaque ao longo da presente 
Newsletter.

A AEM participou na reunião do Conselho 
de Direcção da European Issuers, na qual, 
entre outros temas, foi aprovado o 
documento “What EU companies want as 
users of financial markets”, já apresentado 
à Comissão Europeia, e disponível aqui.

Na mesma ocasião, realizou-se a 
conferência internacional "The Future of 
European Equity Markets", organizada pela 
European Issuers e pela Assonime.

Esta conferência constituiu o corolário de 
um ano de trabalho intenso da European 
Issuers e das Associações nacionais que 
congrega, no sentido de apresentar 
contributos para a reflexão sobre o 
funcionamento dos mercados de capitais e 
sobre a (não) adequação do contexto 
vigente às necessidades de crescimento 
das economias e das empresas.

Presente na conferência, a AEM teve 
oportunidade de dar a conhecer alguns 
aspectos essenciais quanto à evolução 
recente da economia portuguesa, o papel 
fundamental das empresas cotadas 
nacionais no esforço de recuperação do 
país, e a excelente prestação das empresas 
cotadas portuguesas em matéria de 
acolhimento das recomendações de 
governo societário, conforme as conclusões 
do Relatório Católica/AEM, publicado 
poucos dias antes.

EUROPEAN ISSUERS

8 
de Fevereiro

Próxima reunião 
da Direcção da 

AEM
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FINANCIAL STABILITY BOARD 

Strengthening Oversight and Regulation of 
Shadow Banking - An Integrated Overview of 
Policy Recommendations – aqui

High-frequency trading behaviour and its 
impact on market quality: evidence from the 
UK equity market - aqui

IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND

Rethinking the State—Selected Expenditure 
Reform Options – Portugal – aqui

Fiscal Multipliers and the State of the 
Economy - aqui

Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers 
- aqui

IOSCO - INTERNATIONAL ORGANISATION OF 
SECURITIES COMMISSIONS

Suitability Requirements With Respect to the 
Distribution of Complex Financial Products - 
Final Report – aqui

IOSCO Consults on Financial Benchmarks – 
aqui

IOSCO Publishes Two Reports Advancing its 
Work on Credit Rating Agencies - aqui

EUROPEAN COMISSION

Plano de Acção da Comissão Europeia em 
matéria de Governo das Sociedades e 
Direito Empresarial aqui , FAQs aqui e aqui.

European Economic Forecast, Autumn 2012 
– aqui; para Portugal - aqui

Consultation on the cross-border transfers of 
registered offices of companies - aqui

ESMA - EUROPEAN SECURITIES AND 
MARKETS AUTHORITY

"Rebuilding Investor trust in EU capital 
markets" - speech by Steven Maijoor, ESMA 
Chair, at the DSW Conference in Wiesbaden 
– aqui

Consultation Paper - Principles for 
Benchmarks-Setting Processes in the EU - 
aqui

ESMA publishes supervisory briefings in the 
area of MiFID - aqui

EUROPEAN CENTRAL BANK

Boletim Mensal – Janeiro 2013 – aqui

FESE – FEDERATION OF EUROPEAN 
SECURITIES EXCHANGES

European Exchange Report 2011 – aqui

AUTORIDADES EUROPEIAS E FORA 
INTERNACIONAIS
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LEGISLAÇÃO PORTUGUESA

O Orçamento de Estado para 2013 foi 
promulgado pelo Presidente da República a 
28 de Dezembro de 2012 e publicado em 
Diário da República no dia 31 de Dezembro - 
aqui

Confira as novas tabelas de IRS para 2013 - 
aqui 

Conselho Económico e Social – Parecer 
Sobre a Proposta de Orçamento do Estado 
para 2013 – aqui

Lei n.º 11/2013, D.R. n.º 19, de 28 de Janeiro
Estabelece um regime temporário de 
pagamento dos subsídios de Natal e de 
férias para vigorar durante o ano de 2013 - 
aqui

Decreto-Lei n.º 12/2013, D.R. n.º 18, de 25 de 
Janeiro
Estabelece o regime jurídico de protecção 
social na eventualidade de desemprego dos 
trabalhadores independentes com actividade 
empresarial e dos membros dos órgãos 
estatutários das pessoas colectivas - aqui

Resolução do Conselho de Ministros n.º 3-A/
2013, D.R. n.º 12, de 17 de Janeiro
Autoriza a emissão de dívida pública, em 
execução do Orçamento do Estado para 
2013 – aqui

CMVM

Indicadores de Síntese do Mercado de 
Capitais Português - Dezembro de 2012 - 
aqui 

Indicadores de Síntese dos Organismos de 
Investimento Colectivo e dos Fundos 
Especiais de Investimento - Dezembro de 
2012 - aqui 

Indicadores de Síntese dos Fundos de 
Investimento Imobiliário, FEII e FUNGEPI - 
Dezembro 2012 – aqui

Estatísticas Trimestrais Sobre Gestão de 
Activos - 3.º Trimestre de 2012 – aqui

BANCO DE PORTUGAL

Boletim Económico - Inverno 2012 – aqui

Indicadores de Conjuntura – Janeiro de 
2013 – aqui

Boletim Estatístico - Janeiro 2013 – aqui

Boletim Oficial Electrónico – Janeiro de 
2013 - aqui 

Relatório de Estabilidade Financeira - 
Novembro 2012 - aqui

AUTORIDADES NACIONAIS
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Portaria n.º 15-A/2013, D.R. n.º 11, de 16 de 
Janeiro
Fixa a taxa a pagar pelas empresas de 
seguros e entidades gestoras de fundos de 
pensões, a favor do Instituto de Seguros de 
Portugal, para o ano de 2013 – aqui

Portaria n.º 426-A/2012, D.R. n.º 251, de 28 
de Dezembro
Aprova o modelo oficial de declaração para 
a comunicação dos elementos das facturas, 
por transmissão electrónica de dados – aqui

Portaria n.º 426-B/2012, D.R. n.º 251, de 28 
de Dezembro
Aprova os modelos das facturas-recibo 
para efeitos do disposto no artigo 115.º ao 
Código do IRS – aqui

Portaria n.º 426-C/2012, D.R. n.º 251, de 28 
de Dezembro
Aprova a Declaração Mensal de 
Remunerações - AT e as respectivas 
instruções de preenchimento – aqui

Decreto-Lei n.º 261/2012, D.R. n.º 243, de 
17 de Dezembro
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 279/98, de 17 de Setembro, que 
estabelece o regime jurídico dos bilhetes do 
Tesouro, e procede à transferência dos 
bilhetes do Tesouro para a INTERBOLSA - 
aqui

LEGISLAÇÃO PORTUGUESA

Harvard Business Review - November 2012 
– “What Makes Analysts Say "Buy"?” – aqui

Grant Thornton - Market structure is 
causing the IPO crisis and more – aqui

Regulators' Response to the Current Crisis 
and the Upcoming Reregulation of Financial 
Markets: One Reluctant Regulator's View - 
Luca Enriques - aqui 

FRC – Financial Reporting Council - Comply 
or Explain - 20th Anniversary of the UK 
Corporate Governance Code – aqui 

Stanford University - Graduate School of 
Business - Research Paper “Does Going 
Public Affect Innovation?” – aqui

Scila AB – “Surveillance of algorithmic 
trading” - A proposal for how to monitor 
trading algorithms – aqui 

Illiquidity Contagion and Liquidity Crashes - 
Giovanni Cespa and Thierry Foucault - aqui

A Modern History of Fiscal Prudence and 
Profligacy - Paolo Mauro, Rafael Romeu, 
Ariel Binder, Asad Zaman - aqui 

RESEARCH E ESTUDOS
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http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2013.11S01&iddip=20130078
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2013.11S01&iddip=20130078
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122522
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122522
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122523
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122523
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122524
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.251S02&iddip=20122524
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.243&iddip=20122433
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=rss&serie=1&iddr=2012.243&iddip=20122433
http://www.emitentes.pt/images/media/docs/204_logos_1632HarvardBusinessReview_November_2012.pdf
http://www.emitentes.pt/images/media/docs/204_logos_1632HarvardBusinessReview_November_2012.pdf
http://www.gt.com/staticfiles//GTCom/Public%20companies%20and%20capital%20markets/Files/IPO%20crisis%20-%20June%202010%20-%20FINAL.pdf
http://www.gt.com/staticfiles//GTCom/Public%20companies%20and%20capital%20markets/Files/IPO%20crisis%20-%20June%202010%20-%20FINAL.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1432400
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1432400
http://www.frc.org.uk/getattachment/823aa805-72a6-471f-a9be-ccade4737995/Comply-or-Explain-20th-Anniversary-of-the-UK-Corporate-Governance-Code.aspx
http://www.frc.org.uk/getattachment/823aa805-72a6-471f-a9be-ccade4737995/Comply-or-Explain-20th-Anniversary-of-the-UK-Corporate-Governance-Code.aspx
https://gsbapps.stanford.edu/researchpapers/library/RP2126.pdf
https://gsbapps.stanford.edu/researchpapers/library/RP2126.pdf
http://scila.se/wp-content/uploads/2013/01/SurveillanceOfAlgorithms.pdf
http://scila.se/wp-content/uploads/2013/01/SurveillanceOfAlgorithms.pdf
http://gsf.aalto.fi/seminar_papers/Cespa-Foucault-1-3-12-R2.pdf
http://gsf.aalto.fi/seminar_papers/Cespa-Foucault-1-3-12-R2.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1305.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1305.pdf
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AEM nas REDES SOCIAIS

A AEM tem vindo a intensificar a sua 
presença nas redes sociais, 
designadamente, através da divulgação da 
actividade da Associação, mas, também, 
através da informação sobre os aspectos 
mais significativos da actividade relacionada 
com o nosso Mercado de Capitais.

Siga a AEM, nas redes sociais, aqui:

	 WEBSITE

	 RSS

	 FACEBOOK

	 LINKEDIN

 PUBLICAÇÕES

	 YOUTUBE

DIÁRIO ECONÓMICO

“Nova Bolsa” - 10 de Dezembro - aqui

“Nova Bolsa” - 13 de Dezembro - aqui

JORNAL DE NEGÓCIOS

”Regulação” - 8 de Janeiro - aqui

“Líderes Outlook 2013” - 2 de Janeiro - aqui

“Regulação” - 4 de Dezembro - aqui

FUNDS PEOPLE

“Relatório Católica/AEM” - 20 de dezembro 
- aqui

“Conferência The Future of European Equity 
Markets” - 5 de Dezembro - aqui

ECONÓMICO TV

“Conselho Consultivo” - Especial “Mercado 
de Capitais” - 22 de Janeiro - aqui

“Conselho Consultivo” - 15 de Janeiro - aqui

“Conselho Consultivo” - 8 de Janeiro - aqui

“Conselho Consultivo” - 18 Dezembro - aqui

“Fecho de Contas” - Especial “Nova Bolsa” 
- 7 de Dezembro - aqui

AEM nos MEDIA

aaa
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwDAlTjeOGI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwDAlTjeOGI
http://www.emitentes.pt/index.php
http://www.emitentes.pt/index.php
http://www.emitentes.pt/rss_desc.php
http://www.emitentes.pt/rss_desc.php
http://www.facebook.com/pages/AEM-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Empresas-Emitentes-de-Valores-Cotados-em-Mercado/239349269417860
http://www.facebook.com/pages/AEM-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Empresas-Emitentes-de-Valores-Cotados-em-Mercado/239349269417860
http://www.linkedin.com/profile/view?id=26429372&trk=hb_tab_pro_top
http://www.linkedin.com/profile/view?id=26429372&trk=hb_tab_pro_top
http://www.emitentes.pt/mediacenter.php
http://www.emitentes.pt/mediacenter.php
http://www.youtube.com/user/AEMinfoMEDIA?feature=mhee
http://www.youtube.com/user/AEMinfoMEDIA?feature=mhee
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/121210_DE_Empresas_prometem_combater_nova_bolsa_PMEs.pdf
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/121210_DE_Empresas_prometem_combater_nova_bolsa_PMEs.pdf
http://economico.sapo.pt/noticias/nova-bolsa-so-avanca-com-o-apoio-dos-participantes-do-mercado_158405.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nova-bolsa-so-avanca-com-o-apoio-dos-participantes-do-mercado_158405.html
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/130128_JNeg_Brisa_CVM_Legislacao_bolsa_precisa_clareza_ASF.pdf
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/130128_JNeg_Brisa_CVM_Legislacao_bolsa_precisa_clareza_ASF.pdf
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/130102_JNeg_2013_Opnioes_Lideres_ASF.pdf
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/130102_JNeg_2013_Opnioes_Lideres_ASF.pdf
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/121204_JNeg_Decisao_CMVM_sobre_Brisa_esta_iminente.pdf
http://www.emitentes.pt/uploadedfiles/121204_JNeg_Decisao_CMVM_sobre_Brisa_esta_iminente.pdf
http://www.fundspeople.pt/noticias/61766
http://www.fundspeople.pt/noticias/61766
http://www.fundspeople.pt/noticias/a-aem-na-conferencia-internacional-the-future-of-european-equity-markets-61166
http://www.fundspeople.pt/noticias/a-aem-na-conferencia-internacional-the-future-of-european-equity-markets-61166
http://videos.sapo.pt/4Ivw3N58tUO27tLeWLie
http://videos.sapo.pt/4Ivw3N58tUO27tLeWLie
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwDAlTjeOGI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwDAlTjeOGI
http://www.youtube.com/watch?v=DNOp72avH6Y
http://www.youtube.com/watch?v=DNOp72avH6Y
http://www.youtube.com/watch?v=Gsr8I5ObuSs
http://www.youtube.com/watch?v=Gsr8I5ObuSs
http://www.youtube.com/watch?v=ew0dMMf4APc
http://www.youtube.com/watch?v=ew0dMMf4APc
http://www.emitentes.pt/index.php
http://www.emitentes.pt/index.php
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Confira na 
página seguinte 
a evolução do 
Índice PSI-20 
ao longo dos 

últimos 5 anos

Valores CAP COMP PSI20 PSIGeral

JERÓNIMO	  MARTINS,SGPS 10.008.908.664,00	  € A 16,87% 17,45%
GALP	  ENERGIA-‐NOM 9.423.711.099,00	  € A 13,66% 17,66%
EDP 6.929.486.233,00	  € A 15,83% 12,08%
B.	  ESPIRITO	  SANTO 4.484.008.174,00	  € A 5,57% 7,82%
EDP	  RENOVAVEIS 3.772.732.801,00	  € A 5,86% 6,58%
PORTUGAL	  TELECOM 3.732.179.456,00	  € A 15,79% 6,51%
CIMPOR,	  SGPS 2.278.080.000,00	  € A 3,97%
PORTUCEL 2.206.562.500,00	  € A 2,74% 3,85%
B.	  COMERCIAL	  PORTUGUES 2.187.495.544,00	  € A 4,23% 3,81%
BANCO	  BPI 1.784.760.000,00	  € A 2,77% 3,11%
SONAE 1.484.000.000,00	  € A 3,69% 2,59%
BRISA 1.290.000.000,00	  € A 2,25%
ESPIRITO	  SANTO	  FINANCIAL 1.048.431.558,00	  € E 2,00% 1,45%
ZON	  MULTIMEDIA 973.655.008,00	  € B 3,63% 1,70%
SEMAPA 846.076.982,00	  € B 2,10% 1,47%
REN 605.219.580,00	  € B 1,50% 2,15%
SONAECOM,	  SGPS 542.777.858,00	  € B 0,84% 0,95%
MOTA	  ENGIL 466.978.656,00	  € B 0,87% 0,81%
ALTRI	  SGPS 390.365.572,00	  € B 1,46% 0,68%
CORTICEIRA	  AMORIM 258.020.000,00	  € B 0,45%
TEIXEIRA	  DUARTE 243.600.000,00	  € C 0,42%
SUMOL+COMPAL 111.102.675,00	  € C 0,19%
IBERSOL,	  SGPS 104.000.000,00	  € C 0,18%
VAA	  VISTA	  ALEGRE 96.980.594,00	  € C 0,17%
SONAE	  INDUSTRIA	  ,SGPS 91.420.000,00	  € C 0,28% 0,16%
NOVABASE,	  SGPS 84.783.764,00	  € C 0,15%
BANIF	  SA 82.650.000,00	  € C 0,15% 0,14%
MEDIA	  CAPITAL 81.132.653,00	  € C 0,14%
IMPRESA,	  SGPS 77.280.000,00	  € C 0,13%
MARTIFER 75.000.000,00	  € C 0,13%
ESPIRITO	  SANTO	  FINANCIAL	  N 72.538.189,00	  € E
ESTORIL	  SOL	  N 66.917.562,00	  € C
INAPA	  -‐	  PREF	  S/	  VOTO 63.205.893,00	  € C
COFINA,	  SGPS 58.462.527,00	  € C 0,15% 0,10%
SONAE	  CAPITAL 50.000.000,00	  € C 0,09%
SAG	  GEST 49.231.675,00	  € C 0,09%
SOARES	  DA	  COSTA 43.198.510,00	  € C 0,08%
INAPA	  -‐	  INV.P.GESTAO 37.500.000,00	  € C 0,07%
TOYOTA	  CAETANO 33.250.000,00	  € C 0,06%
REDITUS,	  SGPS 29.862.930,00	  € C 0,05%
F.	  RAMADA 19.769.565,00	  € C 0,03%
OREY	  ANTUNES	  ESC. 16.560.000,00	  € C 0,03%
GLINTT 14.783.688,00	  € C 0,03%
BENFICA 10.580.000,00	  € C 0,02%
SPORTING 8.190.000,00	  € C 0,01%
ESTORIL	  SOL	  P 7.404.900,00	  € C 0,01%
LISGRAFICA 5.600.899,00	  € C 0,01%
VAA-‐V.ALEGRE-‐FUSAO 4.727.167,00	  € C 0,01%
FUT.CLUBE	  PORTO 3.750.000,00	  € C 0,01%
IMOB.C	  GRAO	  PARA 3.625.000,00	  € C 0,01%
COMPTA 420.000,00	  € C 0,00%
S.COSTA-‐PREF 6.622,00	  € C

Capitalização	  Total

A 49.581.924.471,00	  €
B 4.083.093.656,00	  €
C 1.574.996.624,00	  €
E 1.120.969.747,00	  €
Total 56.360.984.498,00	  €
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Gráfico histórico da evolução do Índice PSI-20, 
entre 31/12/2007 e 24/01/2013
" " " " " " Fonte: NYSE Euronext 
" " " " " " Ferramenta gráfica: Les Echos
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