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A Nossa Missão
A ATM é uma associaçäo com personalidade jurídica e sem fins lucrativos, com a missão de
trabalhar juntos para defender os interesses dos investidores e analistas técnicos do mercado de
capitais e contribuir para o desenvolvimento do mercado, promovendo o estudo e formação
financeira dos seus sócios, criando, aplicando e compartilhando informação, experiências,
técnicas e recursos com os investidores em geral. Concordia res parvae crescent – Trabalhar juntos
para realizar mais.
Os Nossos Valores
Como Associaçäo e como indivíduos, temos um compromisso de valores que defende, acima de tudo:
- A verdade, honestidade e transparência nos relacionamentos internos e/ou externos;
- A observância dos mais altos princípios éticos, de segurança e idoneidade na defesa dos interesses dos
associados;
- Honra, integridade e correcção no nosso comportamento diário;
- Trabalho em equipa, colaboração e vontade de actuar;
- Constância, sustentação, perseverança, iniciativa, criatividade e audácia na percussão do
desenvolvimento da Associaçäo;
- Compromisso com a excelência e o cumprimento cabal das normas emanadas pelos Estatutos da ATM.

INDICAÇÃO

A ATM – Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais não se define apenas pelo nome, NIPC, pela Lei ou mesmo pelas normas e Estatutos, mas pela razão da sua existência. Sendo
que o importante é saber quem somos, o que queremos, o que fazemos e para onde vamos. Este é o caminho. Nesse sentido, a administração da ATM, definiu claramente a Missão da Associação. A missão da
ATM é o caminho, não só de quem lidera mas de todos os que fazem parte dela, sejam sócios efectivos, honorários ou parceiros. Dai que tenha aplicação interna e externamente. Internamente, existe uma
declaração de valores (princípios), que permite a todos os sócios entender claramente o que é o Associação, o que quer, o que faz e para onde vai. Permitindo-lhes identificar-se com a missão deste. A missão tem
um papel orientador para todos os sócios, de modo a que possa ser associada à estratégia, objectivos e metas que a ATM deve atingir. Externamente, pretende, mais que tudo, criar uma imagem da Associação
junto dos parceiros, do mercado e sociedade em geral, para que os sócios, actuais e potenciais, encontrem referencias positivas que os liguem a ATM e os fidelizem. Na elaboração da Missão procuramos que
fosse curta, para ser objectiva, clara e entendida; a Missão não tem objectivos, mas sim uma visão de quem somos, onde estamos e para onde vamos, para consiga perdurar o maior tempo possível. A Missão é
atingível. A nossa declaração de valores, reforça, simplesmente, as qualidades que qualquer ser humano ou que qualquer associação decente é obrigada a ter. Acreditamos que a nossa Missão e a declaração de
valores são tão reais que atingem em cheio as características mais concretas da ATM. A missão mostra claramente qual o caminho e os valores definem os comportamentos que nos levarão lá.
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