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Fecho dos Mercados
Europa avança em dia de feriado nos EUA
Portugal. O PSI20 subiu 1,7% para os 5904 pontos, com 15 títulos em alta. O volume foi fraco,
transacionando-se 307,1 milhões de ações, correspondentes a €56,9 milhões (41% abaixo da
média de três meses). As subidas do BES (+3,9% para os €0,825) e do BCP (+3,1% para os
€0,099) apresentaram as maiores contribuições para a valorização do índice nacional, com os dois
bancos a liderarem os ganhos percentuais seguidos pela Jerónimo Martins (+1,7% para os
€14,940). A Portugal Telecom subiu 1,6% para os €2,903, acompanhando a tendência do setor na
Europa. A Mota Engil liderou as perdas percentuais (-0,9% para os €2,72), seguida da Altri (-0,2%
para os €1,87) e do Espirito Santo Financial Group (-0,2% para os €5,25).
Europa. Com Wall Street encerrada devido a feriado, as praças europeias viveram uma sessão
muito positiva. A sustentar os ganhos esteve o anúncio de que a atividade industrial na Zona Euro
e Reino Unido se expandiu de forma surpreendente no mês de agosto, regressando ao
crescimento na China. O negócio de $130 mil milhões avançado pela Verizon para a compra da
participação da Vodafone na parceria wireless dos EUA também gerou otimismo. O índice Stoxx
600 avançou 1,9% (302,94), o DAX ganhou 1,7% (8243,87), o CAC subiu 1,8% (4006,01), o FTSE
acumulou 1,5% (6506,19) e o IBEX valorizou 1,7% (8429,6). Os setores que maiores valorizações
apresentaram foram Recursos Naturais (+3,11%), Telecomunicações (+2,77%) e Serviços
Financeiros (+2,58%). Pelo contrário, os setores que mais caíram foram Energético (0,93%),
Alimentação & Bebidas (1,13%) e Utilities (1,21%).

Hot Stock
A Microsoft, maior fabricante mundial de software, vai comprar a unidade de dispositivos e
serviços da Nokia por €5,44 mil milhões, negócio que inclui licenças de patentes e uso de
serviços de mapas da fabricante finlandesa.

Portugal
Vendas de automóveis ligeiros em Portugal subiram 13% em termos homólogos em agosto
As vendas de automóveis ligeiros de passageiros em Portugal mantiveram a tendência positiva,
tendo registado uma subida homóloga de 13% para as 6.152 unidades (após uma subida de 17,2%
em Julho) segundo dados da ACAP. Em termos acumulados as vendas registam uma subida de
5,8%. Em termos globais são sinais positivos para o retalho, sugerindo a continuação da
recuperação.
Galp – Nova descoberta de Gás em Moçambique
Em comunicado à CMVM, a Galp Energia, parceira do consórcio para a exploração da Área 4 na
bacia do Rovuma, no offshore de Moçambique, anunciou uma nova descoberta naquela área, no
prospeto exploratório Agulha. Esta descoberta prova a existência de um novo play na parte sul da
Área 4. O poço de exploração Agulha-1 foi perfurado para averiguar o potencial de novos objetivos
exploratórios e para testar o potencial de hidrocarbonetos em sequências geológicas mais antigas
que as perfuradas no complexo Mamba. O poço encontrou uma zona substancial de net gas pay
em reservatórios de boa qualidade dos intervalos Paleoceno e Cretáceo, estimando-se o gás no
jazigo entre 5 a 7 Tcf. O facto de terem sido encontrados indícios de wet gas na secção do
Cretáceo é particularmente encorajador e potencialmente abre um novo tipo de play na região, o
qual será objeto de análise futura. O poço está localizado a aproximadamente 80 quilómetros da
costa de Cabo Delgado. Este foi o décimo poço perfurado consecutivamente na Área 4, onde os
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trabalhos exploratórios alcançaram uma taxa de sucesso de 100%. O consórcio encontra-se neste
momento a concluir a análise da descoberta Agulha e a preparar a estratégia de avaliação. Os
trabalhos exploratórios neste novo play exploratório na parte sul da Área 4 prosseguirão com a
perfuração de três poços adicionais em 2014. A Galp Energia detém uma participação de 10% no
consórcio que explora a Área 4, cabendo 70% à Eni East Africa (operadora), 10% à KOGAS e 10%
à ENH. (CMVM)

Europa
A Verizon Communications chegou a acordo para a compra dos 45% de participação da
Vodafone (-2,4% para £2,08 em Londres) na sua joint venture na unidade wireless dos EUA, por
$130 mil milhões, colocando um ponto final em 14 anos de parceria. A operação foi aprovada pela
administração das duas empresas e deverá estar concluída no 1º trimestre de 2014.

Resultados
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Dividendos
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Declarações (“Disclosures”)























Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial
Português, S.A. (Millennium bcp).
O Millennium bcp é regulado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.
Recomendações:
Comprar, significa mais de 10% retorno absoluto;
Manter, significa entre 0% e 10% retorno absoluto;
Reduzir, significa entre –10% e 0% retorno absoluto;
Vender, significa menos de –10% retorno absoluto.
Em termos gerais o período de avaliação incluído neste relatório é o fim do ano corrente ou o fim do próximo ano.
Risco é definido pelo analista em termos qualitativos (Alto, Médio, Baixo).
Normalmente, atualizamos as nossas valorizações entre 3 e 9 meses.
O Millennium bcp proíbe os seus analistas e os membros dos respetivos agregados familiares ou situações legalmente
equiparadas de deterem ações das empresas por eles cobertas.
O Millennium bcp pode ter relações comerciais com as empresas mencionadas neste relatório.
O Millennium bcp espera receber ou tenciona receber comissões por serviços de banca de investimento prestados às
empresas mencionadas neste relatório.
As opiniões expressas acima, refletem opiniões pessoais dos analistas. Os analistas não recebem e não vão receber
nenhuma compensação por fornecerem uma recomendação especifica ou opinião sobre esta(s) empresa(s). Não existiu ou
existe qualquer acordo entre a empresa e o analista, relativamente à recomendação.
A remuneração dos analistas é parcialmente suportada pela rendibilidade do grupo BCP, a qual inclui proveitos de banca de
investimento.
O grupo BCP detém mais de 2% da EDP.
O grupo BCP foi escolhido para avaliar a EDP, relativamente à 8ª fase do processo de privatização.
O grupo BCP foi escolhido para avaliar a REN, relativamente à 2ª fase do processo de privatização.
Um membro do Conselho de Administração Executivo do Millennium bcp é membro do Conselho Geral e de Supervisão da
empresa EDP - Energias de Portugal, S.A..
O Banco Millennium bcp Investimento, S.A. (atualmente incorporado no Millennium bcp) integrou o consórcio, como "joint
global coordinator", de IPO (Initial Public Offering) da EDP Renováveis.
O Banco Millennium bcp Investimento, S.A. (atualmente incorporado no Millennium bcp) integrou o consórcio, como "Coleader", da operação de aumento de capital do BES, realizada em Abril 2009.
O Millennium bcp integrou o consórcio, como "Co-Manager", da operação de aumento de capital do BES, realizada em Maio
2012.
Millenniumbcp através da sua área de Banca de Investimentos presta serviços de banca de investimento à Tagus Holdings
S.a.r.l. (“Oferente” no lançamento da oferta pública de aquisição das ações Brisa - Autoestradas de Portugal, S.A.).
Recomendações s/ empresas analisadas pelo Millennium bcp (%).
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Prevenções (“Disclaimer”)
A informação contida neste relatório tem caráter meramente informativo e particular, 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 opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou
contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. 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.
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