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COMUNICADO 

 
PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 

 
Nos termos do nº1 do Artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários torna-se 
público que nos foi comunicado pela sociedade TEIXEIRA DUARTE, SGPS, 
SA o seguinte: 
 
“Em cumprimento do disposto no Artigo 16º Código dos Valores Mobiliários 
quanto a deveres de comunicação de participações qualificadas, tendo 
presente o comunicado emitido pela CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, 
SA, datado de 13 de Fevereiro último, bem como a aquisição em Bolsa pela 
TEDAL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no passado dia 
14 de Fevereiro, de 6.300 acções daquela sociedade, informamos que: 
 
1) À nossa participada indirecta TEDAL – SOCIEDADE GESTORA DE 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, é imputável uma participação qualificada na 
sociedade CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, SA de 13.340.200 acções, 
correspondentes a 9,93% do capital social e dos direitos de voto e, se 
descontadas as acções próprias, a 10,00% dos direitos de voto, por via de: 
 
a) 13.340.000 acções por si detidas; 
b) 200 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração dessa 
Sociedade; 
 
2) À nossa participada TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 
SA, é imputável uma participação qualificada na sociedade CIMPOR – 
Cimentos de Portugal, SGPS, SA de 26.864.722 acções, correspondentes a 
19,99% do capital social e dos direitos do voto e, se descontadas as acções 
próprias, a 20,15% dos direitos de voto, por via de: 
a) 13.505.502 acções por si detidas; 
b) 13.340.000 acções detidas por sociedade por ela dominada e referida em 
(1); 
c) 19.220 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração 
dessa Sociedade; 
 
3) À nossa participada TDG – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS, SA, é imputável uma participação na sociedade CIMPOR – 
Cimentos de Portugal, SGPS, SA de 610.869 acções, correspondentes a 
0,45% do capital social e dos direitos de voto e, se descontadas as acções 
próprias, a 0,46% dos direitos de voto, por via de: 
a) 606.869 acções por si detidas; 
b) 4.000 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração 
dessa Sociedade; 
 



4) À sociedade TEIXEIRA DUARTE – SOCIEDADE GESTORA DE 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, é imputável uma participação qualificada na 
sociedade CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, SA de 27.468.822 acções, 
correspondentes a 20,44% do capital social e dos direitos de voto e, se 
descontadas as acções próprias, a 20,60% dos direitos de voto, por via de: 
a) 27.452.371 acções detidas por sociedades por ela dominada e referidas 
em 1),2) e 3); 
b) 16.451 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da 
TEIXEIRA DUARTE – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, 
SA; 
 
5) Segundo a orientação da CMVM (de que se discorda e relativamente à 
qual foram interpostos competentes recursos contenciosos que se 
encontram pendentes), seriam também imputáveis à TEIXEIRA DUARTE – 
SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, os direitos de voto 
na Cimpor detidos pela sociedade TDP – SOCIEDADE GESTORA DE 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA. Segundo informação obtida desta última 
sociedade, era-lhe imputável, em 17 de Fevereiro de 2003, uma 
participação de 15.647.000 acções correspondente a 11,64% do capital 
social e dos direitos de voto e, se descontadas as acções próprias a 11,73% 
dos direitos de voto, por via de 15.645.000 acções por ela directamente 
detidas e de 2.000 acções detidas por membros do respectivo Conselho de 
Administração. 
De acordo com a referida orientação da CMVM, seriam imputáveis à 
TEIXEIRA DUARTE – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, 
SA, 43.113.822 acções da CIMPOR, correspondentes a 32,08% do capital 
social e dos direitos de voto e, se descontadas as acções próprias, a 
32,33% dos direitos de voto na CIMPOR.” 
 
Mais se informa que, a esta data, a CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, 
S.A. detinha 1.104.131 acções próprias, correspondentes a 0,82% do seu 
capital social. 
 
 
 
Lisboa, 17 de Março de 2003 
 
O Representante para as Relações com o Mercado 
Raúl Tito Rodrigues Caldeira 
  
 
 
     
 


