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Europa dividida em dia de olhos postos nos EUA 
  
Os mercados de ações europeus negoceiam divididos entre os ganhos do IBEX, que está a ser 
impulsionado pela Banca, e as perdas do DAX e do CAC. Num dia sem dados macroeconómicos 
relevantes na agenda, os investidores continuam a monitorizar as negociações nos EUA para o aumento 
do teto de dívida, com o presidente Joe Biden a encontrar-se hoje com McCarthy. O índice nacional segue 
do lado das perdas, com Mota-Engil a refletir o destacamento de dividendo. Em Portugal a Moody’s elevou 
o Outlook da dívida do país para positivo citando melhores perspetivas de crescimento a médio prazo, 
admitindo assim uma subida do rating nos próximos meses. No exterior de realçar o destacamento de 
alguns dividendos, entre os quais BNP Paribas, EssilorLuxotica, ENI  e Intesa Sanpaolo. 
  

 
  

 
  
  



 

 
  
Empresas em destaque nesta edição: 

 
  
  
Mota-Engil desconta dividendo  
- Empresa está hoje, 22 de maio, a descontar um dividendo de €0,10023/ação, correspondente a uma 
dividend yield de 4,9% considerando a cotação de fecho de sexta-feira (€2,05) 
- Por se tratar de um mercado Euronext, a variação da ação na bolsa de Lisboa incorpora o destacamento, 
pelo que poderá visualizar uma variação positiva desde que a cotação se mantenha acima dos €1,95 
- Ainda assim, o destacamento tem impacto no PSI, uma vez que o índice português não incorpora 
dividendos. 
  
  
Semapa: Receitas e lucros crescem no 1.ºtrimestre 

- Receitas do 1.ºtrimestre cresceram 5,2% em termos homólogos, para os €675,2 milhões 
- EBITDA trimestral aumentou 7,8%, impulsionado pelo segmento de Pasta e Papel 
- EBITDA proveniente do segmento de Cimento aumentou em cerca de 10%, refletindo uma boa 
performance de Portugal, que contrastou com as dificuldades dos restantes países que resultam 
principalmente do aumento dos custos energéticos 
- Margem EBITDA foi de 17,3%, uma melhoria de 0,9 pontos base 
- Semapa reportou um lucro de €57 milhões nos primeiros três meses do ano, um aumento de 36% 
- Empresa gerou um FCF de €31,7 milhões. 
  
  
Publicado na plataforma (separador Conteúdos) e APP de bolsa (Em Notícias): 

•         Brenntag cortada por Barclays (PT/ENG) 
•         Ryanair: Receitas superam estimativas (PT/ENG) 
•         NatWest adquire ações próprias (ENG) 
•         Henkel: CEO considera grandes aquisições (PT/ENG) 
•         BNP Paribas destaca dividendo 
•         Intesa Sanpaolo destaca dividendo 
•         EssilorLuxottica segue sem dividendo   
•         Thyssenkrupp irá construir central para a H2 Green steel (ENG) 
•         Eni separa dividendo 
•         Dassault Systemes animada com bom presságio (PT/ENG) 



 

   
  
Na agenda macro de hoje destacamos a divulgação da Confiança dos Consumidores na Zona Euro, às 
15h. 
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Prevenções (“Disclaimer”) 
Toda a informação contida neste relatório tem carácter meramente informativo e particular suportada apenas em informação pública, sendo 
divulgada aos seus destinatários, como mera ferramenta auxiliar, não devendo nem podendo desencadear ou justificar qualquer ação ou omissão, 
nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente 
responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste relatório foi 
obtido junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banco 
Comercial Português, S,A. Qualquer alteração nas condições de mercado poderá implicar alterações neste relatório. As informações aqui 
expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes 
critérios e fontes. Não pode, nem deve, pois, o Banco Comercial Português, S,A, garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do 
conteúdo informativo que compõe este relatório, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos 
respetivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório como mais um instrumento no seu processo de tomada de decisão de 
investimento. O Banco Comercial Português, S,A, rejeita assim a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, direta 
ou indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A 
reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa 
lista de distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros. 
  
All the information in this report is merely informative and private, based only on public information, and is not an offer to sell or a solicitation to 
enter into any particular deal or contract. This information is merely an auxiliary means of analysis to be used by its recipients, who will be solely 
responsible for its use, including for any losses or damages that may, directly or indirectly, derive from it. Its reproduction is not allowed without 
permission from the BCP group. The data herein disclosed are merely indicative and reflect the market conditions prevailing on the date they have 
been collected. Thus, its accuracy and timing must absolutely be confirmed before its usage. Any alteration in the market conditions shall imply the 
introduction of changes in this report. This information may be altered without prior notice and may differ or be contrary to opinions expressed by 
other business areas of BCP group as a result of using different sources and criteria. The analysis contained herein is based on numerous 
assumptions. Different assumptions could result in materially different results. 


