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PSI-20: Divulgação de Resultados e Distribuição de Dividendos 

  
 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Empresa Anuais 1º Trimestre 1º Semestre 3º Trimestre 

Altri 13-03 (E) 28-05 10-09 31-10 (E) 

BCP 20-02  19-05 23-07 29-10 

Corticeira Amorim 26-02 (E) 14-05 03-08 05-11 

CTT 16-03 06-05 05-08 04-11 

EDP 20-02 07-05 30-07 29-10 

EDP Renováveis 20-02 07-05 30-07 29-10 

Galp Energia 
28-01 (TU) 

18-02 
08-04 (TU) 

27-04 
08-07 (TU) 

27-07 
08-10 (TU) 

26-10 

Ibersol 17-04  05-06   03-09 20-11  

Jerónimo Martins 
14-01 (TU) 

20-02 
 13-05 29-07 28-10 

Mota – Engil 28-02 (E)  n.d. 30-08 (E) n.d. 

NOS 20-02 06-05 22-07 04-11 

Ramada 13-03 (E) 30-05 (E) 31-07 (E) 07-11 (E) 

The Navigator Company 11-02 21-05 28-07 27-10 

REN 25-03  07-05 29-07 13-11 

Semapa 14-02 (E) 28-05 26-07 (E) 31-10 (E) 

Sonae 
29-01 (TU) 
19-03 (AA) 

20-05 (AF) 26-08 (AF) 11-11 (AF) 

Sonae Capital 21-02 13-05 28-07 05-11  

Fonte: Bloomberg; Empresas 
Legenda: TU - Trading Update; AF – Após o fecho; AA – Antes da Abertura; E- Estimado 

 
 

 DIVIDENDOS 
 

Empresa 
Dividendo  

(EUR Bruto) 
Ex- Date Data de Pag. Observações 

Altri 
0,30 (Aprovado 

AG)  
13-05  15-05 AG 30-04 

BCP 0 (Aprovado AG) n.d n.d. AG 20-05 

Corticeira Amorim 
0,185 (Aprovado 

AG) 
n.d. 20-07 AG 26-06  

CTT 0 (Aprovado AG) - - AG 21-04 

EDP 
0,19 (Aprovado 

AG) 
12-05  14-05  AG 16-04 

EDP Renováveis 0,08  22-04  24-04 AG 26-03 

Galp Energia 
0,384 (Aprovado 

AG) 
19-05 20-05 AG 24-04 

Ibersol 0,10 (E) n.d. n.d. AG até 30-06 

Jerónimo Martins 
0,207 (Aprovado 

em AG) 
13-07 15-07 AG 25-06 

Mota - Engil 
0 (Proposto para 

AG) 
n.d n.d. AG 18-06 

NOS 
0,278 (Proposto 

para AG) 
n.d. n.d. AG 19-06 

Ramada 0  n.d. n.d AG 30-04 

The Navigator Company 
0 (Aprovado em 

AG)  
n.d. n.d AG 25-06 

REN 0,171  21-05 25-05 AG 07-05 

Semapa 
0,125 (Aprovado 

AG) 
11-06 15-06 AG 29-05 

Sonae  0,0463  13-05  15-05 AG 30-04 

Sonae Capital n.d n.d. n.d. AG 29-04 (E) 

Nota: A referência a distribuição de dividendos no quadro acima, ex-date corresponde à data a partir do qual o 

título deixa de negociar com direito a dividendo. Legenda: n.d. – Não disponível; AG – Assembleia Geral; E – 

estimado Bloomberg 

https://www.big.pt/InformacaoMercados/SeminariosBiG
https://www.big.pt/InformacaoMercados/SeminariosBiG
https://www.big.pt/OndeInvestir/EquityAdvisor/Geral?utm_source=newsletterdiaria&utm_medium=banner
https://www.big.pt/OndeInvestir/EquityAdvisor/Geral?utm_source=newsletterdiaria&utm_medium=banner
https://www.big.pt/InformacaoMercados/SeminariosBiG
https://www.big.pt/OndeInvestir/EquityAdvisor/Geral?utm_source=newsletterdiaria&utm_medium=banner


 

   Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida 
de fontes Research consideradas de confiança. O BIG não assume qualquer responsabilidade pela correcção integral da informação disponibilizada, 
nem deve entender-se nada do aqui constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção 
para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que 
serviram de base à informação agora disponibilidade. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é 
indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso 
prévio.  O BIG poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta 
de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários. 

 

PSI-20 - 2020  

 
 
 
 
Research: 
 
 

João Calado, CFA 
Francisco Cavaco 
Francisco Fonseca 
 
 
  

research@big.pt 
 

 

 

 

 

 

 

DISCLOSURES 

• O Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição registada e regulada pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado dos 
Valores Mobiliários, as duas principais entidades responsáveis pela regulação de actividades financeiras em Portugal.  
 

• O BIG dispõe de um Código de Conduta, aplicável a todos os colaboradores que desempenham a actividade de analistas financeiros, 
no sentido de continuar a assegurar o rigor, a competência e a excelência que caracterizam a sua imagem institucional. O referido 
documento está disponível para consulta externa, caso se verifique uma requisição nesse sentido. 
 

• Os membros da equipa de Research do BIG não recebem nem irão receber qualquer tipo de compensação no âmbito do exercício 
regular das suas recomendações, as quais reflectem opiniões estritamente pessoais. 

 

• Não existe uma política de cobertura pré-definida no que respeita a selecção dos títulos alvo de recomendações de investimento. 
 

• Clarificação dos termos qualitativos implícitos às recomendações: 
o Comprar, expectativa de retorno absoluto superior a 15%; 
o Acumular, expectativa de retorno absoluto entre +5% a +15%; 
o Hold/Neutral, expectativa de retorno absoluto entre -5% a +5%; 
o Reduzir, expectativa de retorno absoluto entre -5% a -15%; 
o Vender, expectativa de retorno absoluto inferior a -15%; 

 A tipologia de investimento supra mencionada mostra-se meramente indicativa e não, globalmente, estrita. 
 

• Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento emitidas pela Equipa de 
Research do BiG consiste em 12 meses.   
 

• A actualização dos nossos modelos e respectivos preços-alvo das recomendações de investimento proceder-se-á, habitualmente, num 
período entre 6 a 12 meses. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, 
https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , ou por favor contacte research@big.pt. 
 

 

DISCLAIMER  

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral 

e recolhida de fontes consideradas de confiança. O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação 

disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. 

Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de 

modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se 

igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no 

futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 

investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este 

documento não foi preparado com nenhum objetivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas 

necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja 

expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a 

subscrição de quaisquer valores mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos 

pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG monitoriza continuamente as recomendações emitidas 

pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais. 

https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros
mailto:research@big.pt

