COMUNICADO

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA
Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, torna-se público que
nos foi comunicado pela TEIXEIRA DUARTE – SGPS, S.A. o seguinte:
“Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas do artigo 16.º e do n.º 3 do
artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, a “TEIXEIRA DUARTE – SGPS, S.A.” vem
por este meio informar V.Ex.ªs que, por operação de bolsa datada de 13 de Dezembro
passado, a sociedade nossa participada indirecta “TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e
Construções, S.A.” alienou 3.205.000 acções representativas do capital social da
“CIMPOR – CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.”, passando, desde então, a ser
titular de 64.000.000 de acções dessa sociedade, correspondentes a 9,58% dos
respectivos direitos de voto.
Cumpre-nos ainda e ao abrigo do n.º 3 do citado artigo 16.º do Código dos Valores
Mobiliários, transmitir a V.Ex.ªs que a sociedade “TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e
Construções, S.A.” é dominada pela “TEIXEIRA DUARTE – SGPS, S.A.”, pelo que a
referida participação é imputável a esta sociedade.
Face ao exposto, no dia 13 de Dezembro de 2005 e pelo facto descrito no primeiro
parágrafo desta comunicação, à sociedade “TEIXEIRA DUARTE – SGPS, S.A.” passou a
ser imputável, nos termos do disposto no Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários e
em conformidade com entendimento da CMVM – do qual se discorda quanto à matéria
constante das alíneas e) e f) infra –, uma participação qualificada no capital social e
direitos de voto da sociedade “CIMPOR – CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.” de
151.112.489 acções, correspondente a 22,49% do capital social e 22,62% dos direitos de
voto, por força de:
a) 64.000.000 acções detidas pela Sociedade sua participada directa “TEIXEIRA
DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.”, correspondentes a 9,52% do capital
social e 9,58% dos direitos de voto;
b) 67.205.000 acções detidas pela Sociedade sua participada indirecta “TEDAL –
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SGPS, S.A.”, correspondentes a 10,00% do capital social e 10,06% dos direitos de
voto;
c) 19.100.000 acções detidas pela Sociedade sua participada indirecta “TDCIM –
SGPS, S.A.”, correspondentes a 2,84% do capital social e 2,86% dos direitos de
voto;
d) 166.755 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da
“TEIXEIRA DUARTE – SGPS, S.A.”, correspondentes a 0,02% do capital social e
dos direitos de voto;
e) 561.795 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da
“TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.”, que não sejam membros
do Conselho de Administração da sociedade indicada na alínea d) anterior,
correspondentes a 0,08% do capital social e dos direitos de voto, imputação esta
feita em conformidade com entendimento da CMVM do qual se discorda;
f) 78.939 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da sociedade
participada directa “TDG – SGPS, S.A.”, que não sejam membros do Conselho de
Administração das sociedades indicadas na alíneas d) e e) anteriores,
correspondentes a 0,01% do capital social e dos direitos de voto, imputação esta
feita em conformidade com entendimento da CMVM do qual se discorda.”
Mais informamos que, a esta data, a CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. detém
3.867.300 acções próprias.

Lisboa, 15 de Dezembro de 2005
A Representante para as Relações com o Mercado
Filipa Saraiva Mendes
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