
 
 

 

COMUNICADO 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-

se público que nos foi comunicado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. o seguinte: 

 

“Em cumprimento do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, vimos 

comunicar que à Caixa Geral de Depósitos, S.A. (“CGD”), sociedade anónima de 
capitais públicos, com o número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 

de Lisboa e de pessoa colectiva 500.960.046, com sede na Av. João XXI, 63 em Lisboa, 

e, com o capital social de 4.500.000.000 Euros, passaram a ser imputáveis, a 3 de 

Fevereiro de 2010, 17,28% do capital social, correspondentes a 116.089.705 acções da 

CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (“CIMPOR”), sociedade aberta, pessoa 

colectiva nº 500.722.900, com sede na Rua Alexandre Herculano, 35 em Lisboa, com o 

capital social de 672.000.000 Euros, matriculada na Conservatória do registo 

Comercial de Lisboa, com o nº 731, que são pertença da Votorantim Cimentos, S.A. 

(“Votorantim”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

01.637.895.0001-32, com sede na Praça Professor José Lannes, nº 40, 9º andar, situada 

na Capital do Estado de São Paulo, Brasil, em virtude de acordo parassocial celebrado 

nesta data pela CGD com a referida Votarantim. 

 

Refira-se que a CGD é também titular directa de 64.454.995 acções, que 

correspondem a 9,59% do capital social da CIMPOR. 

 

A esta participação directa acresce ainda uma participação indirecta da CGD na 

CIMPOR de 271.664 acções, correspondentes a 0,04% do capital social dessa 

Sociedade, sendo a cadeia de entidades a quem a participação deve ser imputada, nos 

termos do nº 1 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, a seguinte: 

 

1. A CGD detém 100% do capital social e dos direitos de voto da Caixa Seguros e 

Saúde, SGPS, S.A., com sede na Av. João XXI, 63 em Lisboa, com o capital 

social de 448.400.000 Euros e, número de matrícula na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa, e, de pessoa colectiva 504.622.510, que por sua 

vez detém 100% do capital social e dos direitos de voto da: 

 

1.1 Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A. (“Fidelidade-Mundial”), com 

sede social no Largo do Calhariz, 30 em Lisboa, capital social de 400.000.000 

Euros, e, número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, e, de pessoa colectiva 500.918.880; 



 

1.2 Império Bonança – Companhia de Seguros, S.A. (“Império Bonança”), com sede 

social na Rua Alexandre Herculano, 53, em Lisboa, capital social de 

202.005.400 Euros, e, número de matrícula na Consdervatória do Registo 

Comercial de Lisboa e, de pessoa colectiva 500.069.468. 

 

A Fidelidade –Mundial, S.A. detém 19.714 acções e a Império Bonança – Companhia de 

Seguros, S.A., 1.390 acções da CIMPOR. 

 

2. A carteira do Fundo de Pensões da CGD, gerida pela CGD Pensões – 

Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., e do qual a CGD é sociedade 

associada, detém na mesma data 161.907 acções, correspondendo a 0,02% do 

capital social da CIMPOR. 

 

 

3. A CGD detém 51% do capital social e dos direitos de voto da Parcaixa, SGPS, 

S.A., com sede na Av. João XXI, 63 em Lisboa, capital social de 1.000.000.000 

Euros e, número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa, e, de pessoa colectiva 508.659.558, que por sua vez detém na mesma 

data 88.653 acções, correspondendo a 0,01% do capital social da CIMPOR. 

 

Em face de tudo o anteriormente exposto, resulta que são imputáveis à CGD 

180.816.364 acções da CIMPOR, correspondendo a 26,91% do capital social desta 

Sociedade.” 

 

 

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2010 

 
 

A Representante para as Relações com o Mercado 

                                       

                                                 Filipa Saraiva Mendes 
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