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1 De acordo com o Relatório e Contas de 2016 da Sociedade Visada aprovado pelo respetivo Conselho de 
Administração, estando o mesmo na presente data ainda sujeito a aprovação em Assembleia Geral, que 
foi convocada para o dia 30 de maio de 2017. 
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DEFINIÇÕES 

Salvo se o contrário resultar do respetivo contexto, os termos utilizados neste 
Prospeto terão os seguintes significados:  
 
“Ações” As 160.000.000 ações escriturais, ao portador, sem 

valor nominal, representativas de 100% do capital da 
Sociedade Visada, das quais 159.994.482 são ações 
ordinárias e 5.518 são ações preferenciais sem voto; 

 
“Ações Ordinárias” As 159.994.482 acções ordinárias escriturais, ao 

portador, sem valor nominal, representativas do 
capital da Sociedade Visada, às quais foi atribuído o 
código ISIN PTSCO0AE0004; 

 
“Ações Preferenciais 
Sem Voto” As 5.518 acções preferenciais escriturais, ao 

portador, sem valor nominal, representativas do 
capital da Sociedade Visada às quais foi atribuído o 
código ISIN PTSCO0VE0009; 

 
 
“Anúncio de Lançamento” O anúncio de lançamento da Oferta tal como 

definido no artigo 183.º-A do Cód.VM; 
 
“Anúncio Preliminar” O anúncio preliminar de lançamento da Oferta pela 

Oferente datado de 23 de dezembro de 2016, tal 
como publicado no sítio da internet da CMVM; 

 
“Millennium  
investment banking” O Banco Comercial Português, S.A., com sede em 

Praça D. João I, 28, no Porto, matriculado na 
Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o 
número único de matrícula e pessoa coletiva 
501525882 e com o capital social de € 
5.600.738.053,72, agindo através da sua área de 
banca de investimento; 

 
“CDT” Convenção de Dupla Tributação; 
 
“CMVM” A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 
 
“Código das Sociedades  
Comerciais” ou “CSC” O Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, conforme 
alterado; 

 
“Código dos Valores  
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Mobiliários” ou “Cód.VM” O Código dos Valores Mobiliários aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, 
conforme alterado; 

 
“Data do Anúncio Preliminar” A data de publicação do Anúncio Preliminar, 23 de 

dezembro de 2016; 
 
“EUR”, “Euro” ou “€” A moeda oficial dos estados membros da União 

Europeia (UE) que adotaram a moeda única nos 
termos do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia; 

 
“Euronext Lisbon” A Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A.; 
 
“Investéder” ou “Oferente” A Investéder, Investimentos, Lda., com sede na Rua 

Gonçalves Zarco, n.º 21, 1º A, 1400-033 Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa sob o número único de matrícula e de 
pessoa coletiva 514 178 167, com o capital social 
integralmente subscrito e realizado de € 5.000,00. 

 
 “SDCI” ou “Sociedade Visada” A SDC Investimentos, SGPS, S.A., sociedade aberta 

com sede na Rua Julieta Ferrão, 10, 2º andar, 1649-
039 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial do Porto sob o número único de matrícula 
e de pessoa coletiva 500 265 763, com o capital 
social integralmente realizado de € 160.000.000,00, 
representado por 160.000.000 ações sem valor 
nominal; 

 
“Interbolsa” A Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de 

Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 
Mobiliários, S.A.; 

 
“IRC” 
 Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas; 
 
“IRS” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares; 
 
“ISIN” O número internacional de identificação de valores 

mobiliários (“international securities identification 
number”); 

 
“Mercado Regulamentado  
Euronext Lisbon” O mercado regulamentado de valores mobiliários 

gerido pela Euronext Lisbon; 
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“Oferta” ou “OPA” A oferta pública geral e voluntária de aquisição pela 
Oferente da totalidade das Ações registada pela 
CMVM sob o número 9212; 

 
“Período da Oferta”  A Oferta irá iniciar-se às 8:30 horas do dia 15 de 

maio de 2017 e decorrerá até às 15:00 horas do dia 
2 de junho de 2017, a não ser que tal prazo venha a 
ser prorrogado ao abrigo das normas aplicáveis; 

 
“Prospeto” O presente prospeto relativo à Oferta;  
 
“Regulamento n.º 2/2016  
da Interbolsa” O Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa relativo às 

regras operacionais dos sistemas de liquidação; 
 
“Regulamento n.º 3/2006  
CMVM” O Regulamento n.º 3/2006 da CMVM, conforme 

alterado, relativo às ofertas e emitentes; 
 
“Sessão Especial de  
Mercado Regulamentado” A sessão especial do Mercado Regulamentado 

Euronext Lisbon, destinada a apurar os resultados da 
Oferta, que se espera que tenha lugar no primeiro 
dia útil após o Termo da Oferta, i.e., no dia 5 de 
junho de 2017, em hora a designar no aviso a ser 
publicado pela Euronext Lisbon;  

 
“Sistema de Liquidação e  
Compensação” O sistema de liquidação e compensação gerido pela 

Interbolsa; 
 
“Termo da Oferta” As 15:00 horas do dia 2 de junho de 2017, o último 

dia do Período da Oferta; 
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CAPÍTULO 0 - ADVERTÊNCIAS/INTRODUÇÃO 

0.1 Sumário da Oferta 

A Oferente 

 
A Oferente é a Investéder, Investimentos, Lda., com sede na Rua Gonçalves Zarco, 
n.º 21, 1º A, 1400-033 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 514 178 167, cujo 
capital social integralmente subscrito e realizado de € 5.000,00, é detido, em partes 
iguais, por António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques e Pedro Gonçalo de Sotto-
Mayor de Andrade Santos, que são simultaneamente gerentes da Oferente e 
Administradores, com responsabilidades executivas, na Sociedade Visada. 
 
A Investéder corresponde a um veículo constituído em 16 de novembro de 2016 com o 
propósito específico de colaborar na viabilização da reestruturação financeira do 
Grupo SDCI e de lançamento da oferta pública de aquisição da totalidade do capital 
da SDCI a que o presente prospeto diz respeito. 
 
Para mais informações sobre a Oferente vide Capítulo 3 – Informações Relativas à 
Oferente, Participações Sociais e Acordos infra. 
 
A Sociedade Visada 

 
A Sociedade Visada pela presente Oferta é a SDC Investimentos, SGPS, S.A., 
sociedade aberta com sede na Rua Julieta Ferrão, 10, 2º andar, 1649-039 Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de 
matrícula e de pessoa coletiva 500 265 763, com o capital social integralmente 
realizado de € 160.000.000,00, representado por 160.000.000 ações escriturais, ao 
portador, sem valor nominal, das quais 159.994.482 são ações ordinárias e 5.518 são 
ações preferenciais sem voto. Para os devidos efeitos, e em particular atendendo às 
disposições previstas no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, é de referir 
que o capital próprio individual da Sociedade Visada de acordo com as demonstrações 
financeiras auditadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 
20162 foi de € 6.571.496 e de € -86.683.761, respetivamente. 
 
As Ações encontram-se admitidas à negociação no Mercado Regulamentado Euronext 
Lisbon, com os códigos ISIN: 

 
a) PTSCO0AE0004 (as Ações Ordinárias) 
b) PTSCO0VE0009 (as Ações Preferenciais Sem Voto) 

 
Por força do disposto no artigo 342.º do Código das Sociedades Comerciais, e 
atendendo a que a situação da Sociedade Visada não lhe tem permitido distribuir 
quaisquer dividendos aos seus acionistas desde o exercício de 2011, as Ações 

                                            
2  De acordo com o Relatório e Contas de 2016 da Sociedade Visada aprovado pelo respetivo Conselho de 

Administração, estando o mesmo na presente data ainda sujeito a aprovação em Assembleia Geral, que foi convocada 
para o dia 30 de maio de 2017. 
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Preferenciais Sem Voto passaram a conferir direito ao voto, nos mesmos exatos 
termos em que esse direito é reconhecido às Ações Ordinárias, sendo essa a situação 
que se mantem já desde 2014. 
 
De acordo com a informação pública disponibilizada nos documentos de prestação de 
contas consolidados referentes a 31 de dezembro de 2016, a Sociedade Visada não 
detém ações próprias. 
 
A Sociedade Visada não tem emitidos quaisquer outros valores mobiliários que 
confiram direito à subscrição ou aquisição das Ações e que, nos termos do n.º 1 do 
artigo 187.º do Cód.VM, devessem ser objeto de uma oferta pública de aquisição 
obrigatória que fosse lançada sobre a Sociedade Visada.  
 
 
Termos e condições da Oferta 

 
A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente, nos termos e condições 
previstos neste Prospeto e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade 
das Ações que forem objeto de válida aceitação pelos destinatários da Oferta. 
 
Tendo em conta que a Oferente não detém quaisquer ações representativas do 
capital social da Sociedade Visada, os valores mobiliários objeto da Oferta são 
160.000.000 Ações, as quais se encontram divididas em duas categorias: (i) 
159.994.482 Ações Ordinárias e (ii) 5.518 Ações Preferenciais Sem Voto. 
 
Na presente data, não são imputáveis à Oferente quaisquer direitos de voto na 
Sociedade Visada, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM. 
 
Apenas poderão ser objeto de aceitação as Ações que, na data de encerramento da 
Oferta, se encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos que lhes são 
inerentes e livres de quaisquer ónus, encargos ou responsabilidades, bem como de 
quaisquer limitações ou vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos direitos 
patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade.  
 
A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica sujeita ao cumprimento dos 
respetivos requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de lei 
estrangeira, quando os destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos. 
 
A Oferta foi registada junto da CMVM, nos termos do n.º 2 do artigo 114.º do Cód.VM, 
encontrando-se já verificadas as demais condições a que, no Anúncio Preliminar, se 
sujeitou o lançamento da presente Oferta, com as especificidades descritas nos 
parágrafos seguintes. 
 
A Oferente apresentou, em 12 de janeiro de 2017, um requerimento à CMVM para 
que fosse emitida a declaração de derrogação do dever de lançamento de oferta 
pública de aquisição subsequente, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 e 
do n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM, em caso de ultrapassagem, diretamente ou nos 
termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, por força da aquisição de Ações no âmbito 
da presente Oferta, dos limiares de imputação de direitos de voto na Sociedade 
Visada a que se refere o n.º 1 do artigo 187.º do Cód. VM. 
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Em resposta ao requerimento apresentado pela Oferente, em 5 de maio de 2017, 
i.e., em momento anterior à obtenção do registo da Oferta, a CMVM pronunciou-se 
no sentido de não ser possível deferir o pedido de derrogação apresentado pela 
Oferente, porquanto, de acordo com o entendimento da CMVM, a derrogação do 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição obrigatória apenas pode ser 
declarada após o apuramento e divulgação dos resultados da Oferta, pois apenas 
nesse momento será possível aferir o preenchimento dos pressupostos legais de que a 
mesma depende e emitir a correspondente declaração, uma vez concluído encontrar-
se plenamente salvaguardada a posição jurídica dos acionistas minoritários. Não 
obstante, a CMVM declarou igualmente que, dado a presente Oferta ser geral e, 
naquela data, a contrapartida proposta não determinar a necessidade de convocação 
de auditor, a derrogação poderá vir a ser concedida desde que a Oferente e/ou as 
entidades que com ele se encontram em algumas das situações previstas no artigo 
20.º do Cód.VM não adquiram Ações a preço superior à contrapartida da Oferta até 
ao termo desta e não se verifique qualquer circunstância suscetível de determinar 
que a mesma se tenha tornado não justificada ou não equitativa. 
 
Tendo em conta o exposto anteriormente, considera a Oferente ser de prosseguir 
com o lançamento da Oferta, na medida em que entende estarem reunidos os 
pressupostos para poder vir a beneficiar, mediante requerimento, da derrogação do 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição subsequente, caso ultrapasse, 
diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, em resultado da 
aquisição de Ações no âmbito da presente Oferta, qualquer dos limiares de 
imputação de direitos de voto na Sociedade Visada previstos no n.º 1 do artigo 187.º 
do Cód.VM, uma vez que a Oferta é geral e que, na presente data, a contrapartida 
proposta não determina a necessidade de convocação de auditor. Assim, e desde que 
a Oferente e/ou as entidades que com ela se encontram em alguma das situações 
previstas no artigo 20.º do Cód. VM não adquiram Ações a preço superior à 
contrapartida da Oferta até ao termo desta, é expectável, no entender da Oferente, 
que a CMVM venha a emitir a declaração prevista no n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM. 
 
Após a data de publicação do Anúncio Preliminar, a Oferente concluiu que a Oferta 
não se encontra sujeita à obtenção de quaisquer aprovações ou autorizações legais 
ou administrativas, nos termos da lei aplicável. Em particular, no que se refere 
especificamente à Autoridade da Concorrência, teve a Oferente a oportunidade de 
concluir que, não obstante a aquisição de mais de 50% dos direitos de voto da 
Sociedade Visada corresponda a uma operação de concentração, tal como definida no 
artigo 36.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio, não se verificam no caso os pressupostos 
de que, nos termos do artigo 37.º da mesma Lei, depende a sujeição das operações 
de concentração a notificação prévia à Autoridade da Concorrência. Esta mesma 
conclusão da Oferente foi transmitida formalmente à Autoridade da Concorrência por 
comunicação datada de 10 de janeiro de 2017. 
 
A eficácia da Oferta está condicionada à aquisição pela Oferente, no âmbito da 
Oferta, de um número de Ações representativas de mais de 50% do capital social e 
dos direitos de voto da Sociedade Visada. Tendo em conta que a Oferente não detém 
quaisquer ações representativas do capital social da Sociedade Visada, a Oferente 
necessitará de adquirir durante a pendência da Oferta um total de pelo menos 
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80.000.001 Ações (entre Ações Ordinárias e Ações Preferenciais Sem Voto) para que a 
Oferta seja considerada eficaz. 
 
Para os devidos efeitos, e designadamente do disposto no artigo 128.º do Código dos 
Valores Mobiliários, a Oferente declarou no Anúncio Preliminar que a decisão de 
lançamento da Oferta se fundou num conjunto de pressupostos (para mais detalhe 
vide Capítulo 2.6. – Modalidade da Oferta infra).  
 
Caso a Oferente venha a atingir ou ultrapassar, diretamente ou nos termos do n.º 1 
do artigo 20.º do Cód.VM, (i) 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital 
social da Sociedade Visada, e (ii) 90% dos direitos de voto abrangidos pela Oferta, por 
efeito da Oferta ou de outras operações legalmente permitidas e relevantes para o 
cálculo de tal percentagem, a Oferente irá recorrer ao mecanismo da aquisição 
potestativa previsto no artigo 194.º do Cód.VM, o que implicará a imediata exclusão 
de negociação das Ações no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, ficando vedada 
a sua readmissão pelo prazo fixado na lei. 
 
Tendo em conta que a Oferente não detém quaisquer ações representativas do 
capital social da Sociedade Visada, a Oferente necessitará de adquirir durante a 
pendência da Oferta um total de pelo menos 144.000.000 Ações (entre Ações 
Ordinárias e Ações Preferenciais Sem Voto) para poder vir a recorrer ao mecanismo 
da aquisição potestativa descrito no parágrafo anterior.  
 
Mais se refere que a Oferente tem o entendimento de que, mesmo que os limiares 
acima referidos não sejam atingidos e que, portanto, não seja possível nesse 
contexto recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa aí previsto, a situação da 
Sociedade Visada continuará a aconselhar que seja seriamente ponderada a exclusão 
de negociação das Ações no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon. Com efeito, 
nesse sentido depõem, entre outros, a reduzida dimensão do respetivo ativo após 
verificação das condições de lançamento da Oferta, o baixo volume da sua atividade, 
a elevada dimensão do seu passivo e a inviabilidade de, em horizonte temporal 
razoável, permitir a remuneração, por qualquer forma, do investimento dos 
acionistas. Por isso, a Oferente manifesta a sua intenção de, nos termos legais e 
regulamentares aplicáveis, prosseguir tendo em vista a concretização, por outra via, 
desse objetivo, incluindo a possibilidade de, em caso de verificação dos pressupostos 
de aplicação de tal disposição legal, fazer uso do disposto na alínea b) do número 1 
do artigo 27.º do Cód.VM, requerendo à CMVM a perda da qualidade de sociedade 
aberta da Sociedade Visada, cuja declaração implicará a imediata exclusão de 
negociação das Ações do Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, ficando vedada a 
sua readmissão pelo prazo fixado na lei e de, posteriormente, poder vir a recorrer ao 
mecanismo alternativo de aquisição potestativa previsto no artigo 490.º do Código 
das Sociedades Comerciais. 
 
 
Período da Oferta 
 
A Oferta irá iniciar-se às 8:30 horas do dia 15 de maio de 2017 e decorrerá até às 
15:00 horas do dia 2 de junho de 2017, podendo as respetivas ordens de venda ser 
recebidas até ao termo deste prazo.  
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De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 183.º do Código dos Valores Mobiliários, o 
Período da Oferta pode ser prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou a 
requerimento da Oferente, em caso de revisão da Oferta, de lançamento de oferta 
concorrente ou quando a proteção dos interesses dos destinatários o justifique. 
 
A operação será executada na Euronext Lisbon, devendo a aceitação da Oferta por 
parte dos seus destinatários manifestar-se durante o Período da Oferta, através de 
ordens de venda transmitidas a sociedades corretoras, sociedades financeiras de 
corretagem ou intermediários financeiros habilitados a prestar o serviço de registo e 
depósito de valores mobiliários. 
 
De acordo com o artigo 126.º, o n.º 3 do artigo 133.º e o n.º 6 do artigo 185.º-A, 
todos do Cód.VM, os detentores de Ações que aceitem a Oferta poderão revogar a 
sua declaração de aceitação através de comunicação escrita dirigida ao intermediário 
financeiro que recebeu tal declaração:  
 

• Em geral, até quatro dias antes do Termo da Oferta, i.e., até às 15:00 horas do 
dia 29 de maio de 2017, inclusive; 

• No caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do prazo da 
oferta, i.e., até às 15:00 do dia 2 de junho de 2017; 

• No caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior ao termo 
da suspensão, com o direito à restituição do que tiver sido entregue. 

 
Os intermediários financeiros deverão enviar ao Millennium investment banking 
(intermediário financeiro responsável pela assistência à Oferta) informação diária 
relativamente às ordens de aceitação e revogação recebidas, com indicação das 
respetivas quantidades globais, para o endereço de correio eletrónico 
dtit.intershare@millenniumbcp.pt.  
 
Os intermediários financeiros que venham a receber ordens de aceitação devem 
comunicar diariamente à Euronext Lisbon as ordens dos seus clientes através do 
Sistema de Serviços Centrais de Ofertas Públicas, via Serviço de Centralização, entre 
as 8:00 horas e as 19:00 horas, exceto no caso do último dia do Período da Oferta em 
que o período de transmissão através dos Serviços Centrais de Ofertas Públicas será 
entre as 8:00 horas e as 16:30 horas. 
 
O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado 
que terá lugar na Euronext Lisbon e que se espera vir a ter lugar no dia 5 de junho de 
2017, o primeiro dia útil após o Termo da Oferta, em hora a designar no respetivo 
Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado, a publicar pela Euronext 
Lisbon, sendo esta entidade responsável pelo apuramento e divulgação dos resultados 
da Oferta. 
 
Está previsto que a liquidação física e financeira ocorra no segundo dia útil seguinte 
à data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, nos termos do Sistema de 

Liquidação e Compensação previsto no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e de 
acordo com o previsto no Aviso da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, 
prevendo-se que a referida liquidação venha a ocorrer no dia 7 de junho de 2017. 
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Contrapartida 

 
A contrapartida oferecida, a pagar em numerário, é de € 0,027 (dois vírgula sete 
cêntimos) por cada Ação. 
 

A contrapartida em numerário será creditada em conta para os destinatários da 
Oferta que a tenham aceitado, prevendo-se que se torne disponível no segundo dia 
útil após a data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada a apurar os 
resultados da Oferta.  
 
 
0.2. Efeitos do registo 

A Oferta foi registada junto da CMVM no dia 11 de maio de 2017, sob o número 9212. 
 

Nos termos do disposto no n.º 6 e no n.º 7 do artigo 118.º do Código dos Valores 
Mobiliários, “o registo da oferta pública de aquisição implica a aprovação do 
respetivo prospeto e baseia-se em critérios de legalidade” e “a aprovação do 
prospeto e o registo não envolvem qualquer garantia quanto ao conteúdo da 
informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do 
garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”. 
 

O intermediário financeiro responsável pela prestação dos serviços de assistência à 
Oferente na preparação, lançamento e execução da Oferta, nos termos e para os 
efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 113.º e do n.º 2 do artigo 337.º do Código dos 
Valores Mobiliários, é o Millennium investment banking.   



11 
 

CAPÍTULO 1 - RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO 

A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos 
Valores Mobiliários, no Regulamento n.º 3/2006 da CMVM e na demais legislação e 
regulamentação aplicáveis.  
 
As pessoas e entidades a seguir indicadas são, nos termos dos artigos 149.º e 150.º do 
Código dos Valores Mobiliários, responsáveis por quaisquer danos causados pela 
desconformidade do conteúdo do Prospeto (à data da sua divulgação) de acordo com 
o disposto no artigo 135.º do Código dos Valores Mobiliários, exceto se provarem que 
agiram sem culpa. 
 

 A Oferente 

 
Investéder, Investimentos, Lda.. 
 

 Os Gerentes da Oferente  

 
António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques 
Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos 
 

 O intermediário financeiro encarregue da assistência à Oferta  

 
Millennium investment banking 

 
 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, a 
culpa será apreciada de acordo com elevados padrões de diligência profissional. Ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, a responsabilidade 
das pessoas acima referidas é excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia 
ter conhecimento da deficiência do conteúdo do Prospeto à data da emissão da 
declaração de aceitação ou em momento em que a revogação da aceitação ainda era 
possível. 
 
De acordo com a alínea a) do artigo 150.º do Código dos Valores Mobiliários, a 
Oferente será responsável, independentemente de culpa, em caso de 
responsabilidade dos membros da Gerência da Oferente ou do Millennium investment 
banking, o último na qualidade de intermediário financeiro responsável pela 
assistência à Oferta. 

 
A informação contida neste Prospeto relativa à Sociedade Visada provém ou é 
baseada em informação disponível publicamente, não verificada pela Oferente ou 
pelo intermediário financeiro responsável pela assistência à Oferta, pelo que estes 
não declaram que a mesma seja correta ou completa. A Oferente, os Gerentes da 
Oferente e o Millennium investment banking não têm conhecimento de quaisquer 
factos ou circunstâncias que indiciem que qualquer declaração relativa à Sociedade 
Visada e a qualquer entidade com ela relacionada contida neste Prospeto não é 
verdadeira ou é materialmente enganosa. Adicionalmente, a Oferente e o 
intermediário financeiro responsável pela assistência à Oferta não assumem 
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qualquer responsabilidade pelo eventual não cumprimento por parte da Sociedade 
Visada e/ou de qualquer entidade com ela relacionada, da obrigação de divulgar 
quaisquer eventos que possam eventualmente ter ocorrido, em virtude dos quais a 
informação aqui contida e em que a Oferente e o Millennium investment banking se 
basearam seja suscetível de ser inexata ou enganosa. 
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CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO DA OFERTA 

2.1. Montante e natureza da Oferta 

A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente, nos termos e condições 
previstos neste Prospeto e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade 
das Ações que não sejam diretamente detidas pela Oferente e que forem objeto de 
válida aceitação pelos destinatários da Oferta. 
 
Tendo em conta que a Oferente não detém quaisquer ações representativas do 
capital social da Sociedade Visada, os valores mobiliários objeto da Oferta são 
160.000.000 Ações, as quais se encontram divididas em duas categorias: (i) 
159.994.482 Ações Ordinárias e (ii) 5.518 Ações Preferenciais Sem Voto. 
 
Na presente data, não são imputáveis à Oferente quaisquer direitos de voto na 
Sociedade Visada, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM. 
 
Apenas poderão ser objeto de aceitação as Ações que, na data de transmissão da 
ordem e até ao encerramento da Oferta, se encontrem integralmente realizadas, 
com todos os direitos que lhes são inerentes e livres de quaisquer ónus, encargos ou 
responsabilidades, bem como de quaisquer limitações ou vinculações de outra 
ordem, nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais e/ou 
à sua transmissibilidade.  
 
A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica sujeita ao cumprimento dos 
respetivos requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de lei 
estrangeira, quando os destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos. 
 
A Sociedade Visada não tem emitidos quaisquer outros valores mobiliários que 
confiram direito à subscrição ou aquisição das Ações e que, nos termos do n.º 1 do 
artigo 187.º do Cód.VM, devessem ser objeto de uma oferta pública de aquisição 
obrigatória que fosse lançada sobre a Sociedade Visada.  
 
 
2.2. Montante, natureza e categoria dos valores mobiliários objeto da Oferta 

O capital social da Sociedade Visada é representado por 159.994.482 ações ordinárias 
e 5.518 ações preferenciais sem voto, em ambos os casos escriturais, ao portador e 
sem valor nominal, as quais se encontram admitidas à negociação no Mercado 
Regulamentado Euronext Lisbon, com os códigos ISIN PTSCO0AE0004 e 
PTSCO0VE0009, respetivamente. 
 
Por força do disposto no artigo 342.º do Código das Sociedades Comerciais, e 
atendendo a que a situação da Sociedade Visada não lhe tem permitido distribuir 
quaisquer dividendos aos seus acionistas desde o exercício de 2011, as Ações 
Preferenciais Sem Voto passaram a conferir direito ao voto, nos mesmos exatos 
termos em que esse direito é reconhecido às Ações Ordinárias, sendo essa a situação 
que se mantem já desde 2014. 
 
 



14 
 

De acordo com a informação pública disponibilizada nos documentos de prestação de 
contas consolidados da Sociedade Visada referentes a 31 de dezembro de 2016, a 
Sociedade Visada não era titular de quaisquer Ações próprias.  
 
Tendo em conta que a Oferente não detém quaisquer Ações, os valores mobiliários 
objeto da Oferta são 160.000.000 Ações. 
 
A aceitação da Oferta está limitada a Ações que, na data de transmissão da ordem e 
até ao encerramento da Oferta se encontrem integralmente realizadas, com todos os 
direitos inerentes e livres de quaisquer ónus, encargos ou responsabilidades, bem 
como de quaisquer limitações ou vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos 
direitos patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade, incluindo quando tal 
limitação à sua transmissibilidade resulte de ordens de bloqueio de Ações na 
respetiva conta de valores mobiliários dada pelo respetivo titular, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 72.º do Cód.VM. 
 
Sujeito à verificação da condição a que a eficácia da presente Oferta se encontra 
sujeita (isto é, que a Oferente venha a adquirir, no âmbito da Oferta, um número de 
Ações representativas de mais de 50% do capital social e dos direitos de voto da 
Sociedade Visada), a Oferente compromete-se a adquirir todas as Ações que sejam 
objeto de válida aceitação na Oferta e que cumpram os termos e condições 
estabelecidos no presente Prospeto. 
 
Nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 189.º do 
Cód.VM, e não obstante a CMVM ainda não tenha emitido a declaração prevista no n.º 
2 do artigo 189.º do Cód.VM (como melhor detalhado no ponto 2.6 Modalidades da 
Oferta), a Oferente considera que se encontram reunidos os pressupostos para poder 
vir a beneficiar, mediante requerimento, da derrogação do dever de lançamento de 
oferta pública de aquisição subsequente, caso ultrapasse, diretamente ou nos termos 
do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, em resultado da aquisição de Ações no âmbito da 
presente Oferta, qualquer dos limiares de imputação de direitos de voto na 
Sociedade Visada previstos no n.º 1 do artigo 187.º do Cód.VM, uma vez que a Oferta 
é geral e que, na presente data, a contrapartida proposta não determina a 
necessidade de convocação de auditor. Assim, e desde que a Oferente e/ou as 
entidades que com ela se encontram em alguma das situações previstas no artigo 20.º 
do Cód. VM não adquiram Ações a preço superior à contrapartida da Oferta até ao 
termo desta, é expectável, no entender da Oferente, que a CMVM venha a emitir a 
declaração prevista no n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM.  
 
A disponibilidade da Oferta e a sua aceitação por entidades ou pessoas não 
residentes em Portugal poderão ser afetadas pelas leis da jurisdição relevante. 
Qualquer pessoa não residente em Portugal deverá informar-se sobre os requisitos 
legais aplicáveis e proceder ao respetivo cumprimento. 
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2.3. Contrapartida oferecida e sua justificação 

Montante da contrapartida 

 
A contrapartida oferecida, a pagar em numerário, é de €0,027 (dois vírgula sete 
cêntimos) por cada Ação Ordinária e/ou Ação Preferencial Sem Voto.  
 
Justificação da Contrapartida 

 
1. Prémio face às cotações de mercado recentes das Ações Ordinárias 
 
A contrapartida oferecida representa um prémio face às cotações recentes das Ações 
Ordinárias da SDCI no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, antes da Data do 
Anúncio Preliminar, conforme se apresenta no quadro abaixo: 
 

 
 
A contrapartida oferecida representa um prémio de 12,5% relativamente ao último 
preço de negociação das Ações Ordinárias antes da divulgação do Anúncio Preliminar. 
 
O preço médio ponderado pelo volume das ações da SDCI negociadas nas sessões do 
Mercado Regulamentado Euronext Lisbon durante os 6 meses que precederam a 
divulgação do Anúncio Preliminar foi de € 0,0265, representando assim a 
contrapartida proposta pela Oferta um prémio de 1,8% face a este valor. 
 
O gráfico abaixo ilustra a evolução do preço de fecho diário das Ações Ordinárias nos 
seis meses anteriores à divulgação do Anúncio Preliminar (entre o dia 24 de junho de 
2016 e 23 de dezembro de 2016, inclusive) comparado com a contrapartida 
oferecida.  
 
O gráfico evidencia ainda a diferença entre a contrapartida por Ação oferecida e o 
respetivo preço médio ponderado por volume durante todo o período referido. 
 

Por ação Prémio

Contrapartida na Oferta 0,0270 €

Preço de fecho no dia 23-dez-2016 0,0240 € 12,5%

Preço médio ponderado pelo volume último mês 0,0248 € 8,7%

Preço médio ponderado pelo volume últimos 3 meses 0,0238 € 13,5%

Preço médio ponderado pelo volume últimos 6 meses 0,0265 € 1,8%

Intervalo de variação da cotação últimos 6 meses

Fonte: Bloomberg

Prémio da contrapartida sobre a performance da Ação SDCI

Nota: Os preços acima dizem respeito às Ações Ordinárias uma vez que não se 

registaram quaisquer transações envolvendo as Ações Preferenciais nos 6 meses 

anteriores à divulgação do Anúncio Preliminar.

entre 0,008 € e 0,045 €
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Considerando a análise acima efetuada, pese embora não se tratar de uma oferta 
pública de aquisição obrigatória, a contrapartida oferecida cumpre os requisitos 
previstos no número 1 do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, uma vez 
que: 
 

 Não é inferior ao preço médio ponderado pelo volume das Ações durante o 
período dos seis meses anteriores à data do Anúncio Preliminar, o qual foi de 
€ 0,0265; 

 

 Nem a Oferente nem as entidades que com ela se encontram em alguma das 
situações previstas no artigo 20.º do Cód.VM, adquiriram Ações nos seis meses 
imediatamente anteriores à Data do Anúncio Preliminar, nem adquiriram 
Ações posteriormente a essa data, a preço superior ao da contrapartida 
oferecida. 

 
 
2. Valorização das Ações Preferenciais Sem Voto 
 
Não existiram quaisquer transações em bolsa de Ações Preferenciais Sem Voto desde 
o dia 22 de fevereiro de 2010.  
 
No entanto, constitui entendimento da Oferente, pelos motivos que nos parágrafos 
abaixo melhor se detalham, que não existem hoje quaisquer razões que possam 
justificar que, às Ações Preferenciais Sem Voto, seja atribuído um valor distinto 
daquele que se atribui às Ações Ordinárias, tendo em conta que, em conformidade 
com o disposto no n.º 3 do artigo 342 do Código das Sociedades Comerciais, as Ações 
Preferenciais Sem Voto gozam atualmente do direito de voto (estando por isso 

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

24-jun 24-jul 24-ago 24-set 24-out 24-nov

Preço por ação €

Cotação de fecho Ações Oridnárias

Contrapartida na Oferta

Preço médio ponderado pelo volume nos 6 meses anteriores à divulgação do anúncio preliminar

Fonte: Bloomberg
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substancialmente equiparadas às Ações Ordinárias no que aos direitos políticos diz 
respeito) e não existe qualquer expectativa de que a Sociedade Visada, atenta a sua 
atual situação, venha a estar em condições de distribuir quaisquer dividendos, o que 
contribui para que se considere estabilizada a equiparação prática entre as Ações 
Preferenciais Sem Voto e as Ações Ordinárias, não apenas no que se refere aos 
direitos políticos, mas também no que se refere aos direitos patrimoniais inerentes às 
mesmas Ações. 
 

2.1 A operação de troca realizada em 2009 
 
O capital social do Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A. (anterior designação da 
Sociedade Visada) era, até 14 de setembro de 2009, representado por 
133.000.000 ações ordinárias e 27.000.000 ações preferenciais sem voto.  
 
Em 27 de abril de 2009 foi deliberada, em reunião da assembleia geral de 
acionistas da Sociedade Visada, a possibilidade de conversão das ações 
preferenciais sem voto em ações ordinárias. No seguimento do anúncio 
publicado sobre a matéria, foram recebidas solicitações de conversão de 
26.994.482 ações preferenciais em ações ordinárias pelo que, a partir daquela 
data, o capital passou a ser representado por 159.994.482 ações ordinárias e, 
apenas, 5.518 ações preferenciais sem voto. As Ações Preferenciais Sem Voto, 
passaram a assumir desde então um peso relativo totalmente imaterial no 
capital social da Sociedade Visada e, consequentemente, no objeto da presente 
Oferta. 
 
O nível de adesão que então se verificou relativamente à possibilidade de 
conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, que se aproximou dos 
99,8%, é bem demonstrativo de que, já então, os titulares das mesmas ações 
começavam a projetar uma equivalência dos respetivos valores, incluindo o 
então acionista maioritário da Sociedade Visada (Investifino – Investimentos e 
Participações, SGPS, SA) que nesta operação aceitou converter a totalidade das 
26.992.645 ações preferenciais sem voto que detinha. 
 
Acresce que, tanto quanto é do melhor conhecimento da Oferente, não se 
verificou, desde então, qualquer iniciativa dos titulares das Ações Preferenciais 
Sem Voto remanescentes no sentido de exercer qualquer dos direitos que as 
referidas ações lhes atribuem, bem como não se registaram quaisquer 
transações em bolsa de Ações Preferenciais Sem Voto desde 22 de fevereiro de 
2010. 
 
A Oferente considera pois ser por isso razoável assumir que terá sido essa 
mesma inércia (e não um juízo deliberado sobre a matéria) que, em 2009, 
levou esses titulares de Ações preferenciais Sem Voto a não seguir a via de 
conversão, motivo que, assim, justifica à data de hoje a permanência, 
estatutária, de duas categorias distintas de ações na Sociedade Visada. 
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2.2 Situação atual da Sociedade Visada  
 

Atualmente todas as ações representativas do capital social da Sociedade 
Visada (ordinárias ou preferenciais) conferem os mesmos direitos aos respetivos 
titulares, tendo em conta que: 
 

i. A situação da Sociedade Visada não lhe tem permitido proceder a 
qualquer distribuição de dividendos aos seus acionistas, incluindo aos 
titulares de Ações Preferenciais Sem Voto, sendo essa a situação que se 
mantem já desde o exercício de 2011, razão pela qual, do ponto de 
vista patrimonial, não tem existido qualquer distinção entre o 
tratamento dado às Ações Preferenciais Sem Voto e às Ações Ordinárias; 
e 
 

ii. Por força do disposto no artigo 342.º do Código das Sociedades 
Comerciais, e pelo que acima se refere em i., as Ações Preferenciais 
Sem Voto passaram a conferir direito ao voto, nos mesmos exatos 
termos em que esse direito é reconhecido às Ações Ordinárias, sendo 
essa a situação que se mantem já desde 2014. 
 

Neste contexto, uma futura diferenciação dos direitos patrimoniais conferidos 
pelas Ações Preferenciais Sem Voto em relação às Ações Ordinárias seria apenas 
possível com base na consideração da hipótese de a Sociedade Visada vir a 
gerar resultados que lhe permitissem a distribuição de dividendos aos seus 
acionistas. 
 
No entanto, atendendo à situação em concreto da Sociedade Visada, a 
concretização da referida hipótese de distribuição de dividendos não se afigura 
como possível, num horizonte temporal razoável, uma vez que , tal como 
disposto no artigo 32.º do Código das Sociedades Comerciais, “sem prejuízo do 
preceituado quanto à redução de capital social, não podem ser distribuídos aos 
sócios bens da sociedade quando o capital próprio desta, incluindo o resultado 
líquido do exercício, tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos 
termos legais, seja inferior à soma do capital e das reservas que a lei ou o 
contrato não permitem distribuir aos sócios ou se tornasse inferior a esta soma 
em consequência da distribuição 
 
Tal significa que, para que a Sociedade Visada pudesse distribuir dividendos, 
seria necessário que, de acordo com a última informação individual 
disponibilizada por esta sociedade a 31 de dezembro de 2016, realizasse, 
primeiro, resultados que lhe permitissem compensar o montante negativo de 
cerca de EUR 254 milhões existente, correspondente à diferença verificada 
entre o valor do seu capital próprio (EUR -86,7 milhões) e o valor da soma do 
capital social e das reservas legais (EUR 167,3 milhões). Dada a magnitude dos 
valores em causa, mesmo num cenário teórico de uma hipotética redução de 
capital da Sociedade Visada por absorção de perdas, tal distribuição de 
dividendos seria muito pouco provável.  
 
Por outro lado, e de acordo com o artigo 33.º do Código das Sociedades 
Comerciais, “não podem ser distribuídos aos sócios os lucros do exercício que 
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sejam necessários para cobrir prejuízos transitados”, tendo a Sociedade Visada 
apresentado, a 31 de dezembro de 2016 e em base individual, resultados 
transitados negativos no valor de  EUR 163,4 milhões.  
 
Acresce que a Sociedade Visada apresenta, a nível consolidado em 31 de 
dezembro de 2016, capitais próprios negativos de EUR 105,2 milhões, num 
cenário em que já havia acordado a venda das participações que detinha nas 
concessões rodoviárias e em que, portanto, os ativos potencialmente geradores 
de cash flow futuro que ainda integram o património da Sociedade Visada e 
suas participadas ficaram substancialmente reduzidos aos ativos imobiliários 
cujo valor, a 31 de dezembro de 2016, ascendia a EUR 45,4 milhões e que, nos 
últimos 2 anos, geraram um EBITDA anual médio de EUR 1,9 milhões, 
aproximadamente. 
 
Não é por isso razoável considerar que a Sociedade Visada possa, mediante a 
rentabilização destes ativos, vir a colocar-se em posição de distribuição de 
dividendos em prazo que agora se possa estimar, em especial quando, como 
anunciado pela própria Sociedade Visada, a mesma tem que coordenar essa 
rentabilização de ativos com a reestruturação do seu passivo e a gestão dos 
litígios que atualmente a oneram e que envolvem responsabilidades fiscais 
contingentes na ordem dos EUR 26,4 milhões e responsabilidades judiciais, nos 
EUA, até ao limite de USD 12,5 milhões. 
 

Com base no acima exposto, no entendimento da Oferente, a conclusão que se impõe 
é a de que, não só não existem elementos que, objetivamente, permitam atribuir um 
valor económico diferenciado às Ações Preferenciais Sem Voto, como, mais do que 
isso, todos os elementos relevantes depõem antes no sentido de que a única solução 
justificada e equitativa é a de recusar aquele tratamento diferenciado, pelo que a 
contrapartida oferecida pelas Ações Preferenciais Sem Voto deverá ser exatamente 
igual à contrapartida oferecida pela aquisição das Ações Ordinárias. 
 
 
3. Evolução do valor contabilístico das Ações SDCI 
 
A evolução dos capitais próprios consolidados da SDCI encontra-se evidenciada no 
quadro abaixo. 
 

 
 
Verifica-se que a Sociedade Visada tem vindo a apresentar um capital próprio 
consolidado negativo desde o final de 2014, do qual resulta naturalmente um valor 
contabilístico por ação negativo.  
Pode assim concluir-se que a contrapartida oferecida é superior ao valor patrimonial 
das Ações. 
 

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

Total do capital próprio -105.232.090,00 € -66.199.521,00 € -9.446.646,00 €

Nº de ações 160.000.000 160.000.000 160.000.000

Valor contabilístico por ação -0,658 € -0,414 € -0,059 €

Fonte: Relatórios e Contas da Sociedade Visada
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4. Impossibilidade de recurso a outros critérios de análise  

 
A recente redução substancial do universo de atividades que a Sociedade Visada e as 
suas participadas passarão a exercer, na sequência da sua diminuição drástica de 
atividade no setor da construção em 2014 e da sua saída por completo da atividade 
de exploração de concessões rodoviárias no 1º bimestre de 2017, inviabiliza a 
possibilidade de recurso a uma análise dos múltiplos de mercado face a empresas 
comparáveis destes setores. 
 
Neste contexto, para além da especificidade do mix de ativos e atividades atuais da 
SDCI – que incluem a participação minoritária na Soares da Costa Construção SGPS, a 
participação na SDC América, cuja única atividade consiste na gestão de processos de 
contencioso, e as atividades da área de imobiliário – que, por si só, impossibilita a 
identificação de empresas cotadas que possam ser consideradas como suas 
comparáveis, toda a informação financeira histórica disponível da Sociedade Visada 
não reflete esta sua nova realidade. 

 
Por outro lado, a ação SDCI não é, desde 2012, alvo de cobertura por parte de 
nenhum analista de research de ações de banco de investimento e/ou broker, pelo 
que não é igualmente possível efetuar-se qualquer análise baseada nas opiniões de 
analistas financeiros sobre o preço alvo por ação. 
 
 

 
2.4. Modo de pagamento da contrapartida 

A contrapartida em numerário será creditada em conta para os destinatários da 
Oferta que a tenham aceitado, prevendo-se que se torne disponível no segundo dia 
útil após a data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada ao 
apuramento dos resultados da Oferta, ou seja, no dia 5 de junho de 2017. 
 
A liquidação física e financeira da Oferta ocorrerá nos termos do Sistema de 
Liquidação e Compensação previstos no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e de 
acordo com o previsto no aviso relativo à Sessão Especial de Mercado Regulamentado 
referente à Oferta, prevendo-se que a referida liquidação venha a ocorrer em 7 de 
junho de 2017.  
 
 
2.5. Caução ou garantia para a contrapartida 

O montante total da contrapartida encontra-se assegurado nos termos do n.º 2 do 
artigo 177.º do Cód.VM. 
 
Para este efeito, a Oferente tem depositados junto do Banco Comercial Português os 
fundos necessários para fazer face ao pagamento de €4.320.000,00 (quatro milhões, 
trezentos e vinte mil euros), correspondente ao valor máximo a pagar como 
contrapartida para as Ações. 
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2.6. Modalidade da Oferta 

A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente, nos termos e condições 
previstos neste Prospeto e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade 
das Ações que não sejam diretamente detidas pela Oferente e que forem objeto de 
válida aceitação pelos destinatários da Oferta.  
 
Tendo em conta que a Oferente não detém quaisquer ações representativas do 
capital social da Sociedade Visada, os valores mobiliários objeto da Oferta são 
160.000.000 Ações. 
 
Condições de lançamento da Oferta 
 
Tal como é referido no Anúncio Preliminar, o lançamento da Oferta encontrava-se 
sujeito: 
 

(i) À obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (adiante designada por “CMVM”) nos termos do n.º 2 do 
artigo 114.º do Cód.VM; 

(ii) À declaração pela CMVM da derrogação do dever de lançamento, pela 
Oferente e/ou por quaisquer pessoas que com ela estão em qualquer das 
situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, de oferta pública de 
aquisição subsequente, em resultado da aquisição de Ações no âmbito da 
presente Oferta, nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 189.º 
do Cód.VM, ainda que subordinada à subsistência dos respetivos 
pressupostos; 

(iii) A concretização da alienação pela Sociedade Visada das participações 
indirectamente detidas por esta nas Sociedades Intevias – Serviços de 
Gestão, S.A., Scutvias – Autoestradas da Beira Interior, S.A., MRN- 
Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A., Portvias – Portagem da vias, S.A. 
(sociedades que operam no âmbito da Concessão Beira Interior), Auto-
Estradas XXI – Subconcessionária da Auto-Estrada Transmontana S.A., 
Operestradas XXI, S.A. e Exproestradas XXI – Transmontana, S.A. (sociedades 
que operam no âmbito da sub-concessão da Autoestrada Transmontana), nos 
termos que se encontram descritos no comunicado da Sociedade Visada do 
dia 23 de dezembro de 2016, com pagamento, pelo respetivo comprador, do 
preço devido pelas mesmas participações sociais; 

(iv) A aquisição pela Oferente dos Créditos a Adquirir, por efeito da verificação 
das condições suspensivas a que a mesma aquisição se encontra sujeita, tal 
como referidas no comunicado da Sociedade Visada divulgado no dia 23 de 
dezembro de 2016;  

(v) À obtenção das aprovações e autorizações legais e administrativas que se 
venham a revelar exigíveis nos termos da lei portuguesa aplicável. 

 
As condições referidas em (i), (iii) e (iv) supra encontram-se verificadas na presente 
data. 
 
Quanto à condição referida em (ii) supra, a Oferente apresentou, em 12 de janeiro 
de 2017, um requerimento à CMVM para que fosse emitida a declaração de 
derrogação do dever de lançamento de oferta pública de aquisição subsequente, nos 



22 
 

termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM, 
em caso de ultrapassagem, diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do 
Cód.VM, por força da aquisição de Ações no âmbito da presente Oferta, dos limiares 
de imputação de direitos de voto na Sociedade Visada a que se refere o n.º 1 do 
artigo 187.º do Cód. VM. 
 
Em resposta ao requerimento apresentado pela Oferente, em 5 de maio de 2017, 
i.e., em momento anterior à obtenção do registo da Oferta, a CMVM pronunciou-se 
no sentido de não ser possível deferir o pedido de derrogação apresentado pela 
Oferente, porquanto, de acordo com o entendimento da CMVM, a derrogação do 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição obrigatória apenas pode ser 
declarada após o apuramento e divulgação dos resultados da Oferta, pois apenas 
nesse momento será possível aferir o preenchimento dos pressupostos legais de que a 
mesma depende e emitir a correspondente declaração, uma vez concluído encontrar-
se plenamente salvaguardada a posição jurídica dos acionistas minoritários. Não 
obstante, a CMVM declarou igualmente que, dado a presente Oferta ser geral e, 
naquela data, a contrapartida proposta não determinar a necessidade de convocação 
de auditor, a derrogação poderá vir a ser concedida desde que a Oferente e/ou as 
entidades que com ele se encontram em algumas das situações previstas no artigo 
20.º do Cód.VM não adquiram Ações a preço superior à contrapartida da Oferta até 
ao termo desta e não se verifique qualquer circunstância suscetível de determinar 
que a mesma se tenha tornado não justificada ou não equitativa. 
 
Tendo em conta o exposto anteriormente, considera a Oferente ser de prosseguir 
com o lançamento da Oferta, na medida em que entende estarem reunidos os 
pressupostos para poder vir a beneficiar, mediante requerimento, da derrogação do 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição subsequente nos termos e para 
os efeitos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM, caso ultrapasse, 
diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, em resultado da 
aquisição de Ações no âmbito da presente Oferta, qualquer dos limiares de 
imputação de direitos de voto na Sociedade Visada previstos no n.º 1 do artigo 187.º 
do Cód.VM, uma vez que a Oferta é geral e que, na presente data, a contrapartida 
proposta não determina a necessidade de convocação de auditor. Assim, e desde que 
a Oferente e/ou as entidades que com ela se encontram em alguma das situações 
previstas no artigo 20.º do Cód.VM não adquiram Ações a preço superior à 
contrapartida da Oferta até ao termo desta, é expectável, no entender da Oferente, 
que a CMVM venha a emitir a declaração prevista no n.º 2 do artigo 189.º do Cód.VM. 
 
Relativamente à condição referida em (v) supra, na sequência de análise realizada 
após a data de publicação do Anúncio Preliminar, a Oferente concluiu que a Oferta 
não se encontra sujeita à obtenção de quaisquer aprovações ou autorizações legais 
ou administrativas, nos termos da lei aplicável. Em particular, no que se refere 
especificamente à Autoridade da Concorrência, teve a Oferente a oportunidade de 
concluir que, não obstante a aquisição de mais de 50% dos direitos de voto da 
Sociedade Visada corresponda a uma operação de concentração, tal como definida no 
artigo 36.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio, não se verificam no caso os pressupostos 
de que, nos termos do artigo 37.º da mesma Lei, depende a sujeição das operações 
de concentração a notificação prévia à Autoridade da Concorrência. Esta mesma 
conclusão da Oferente foi transmitida formalmente à Autoridade da Concorrência por 
comunicação datada de 10 de janeiro. 
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Deste modo, deixou de ser aplicável a condição prévia ao lançamento referida em (v) 
supra. 
 
Condições de eficácia da Oferta 
 
A eficácia da Oferta ficará condicionada à aquisição pela Oferente, no âmbito da 
Oferta, de um número de Ações representativas de mais de 50% do capital social e 
dos direitos de voto da Sociedade Visada.  
 
Tendo em conta que a Oferente não detém quaisquer ações representativas do 
capital social da Sociedade Visada, a Oferente necessitará de adquirir durante a 
pendência da Oferta um total de pelo menos 80.000.001 Ações (entre Ações 
Ordinárias e Ações Preferenciais Sem Voto) para que a Oferta seja considerada 
eficaz. 
 
Pressupostos da decisão de lançamento da Oferta 
 
Para os devidos efeitos, e designadamente do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, a 
Oferente declara que, para além do que se referiu no Anúncio Preliminar a respeito 
das condições de lançamento da Oferta, entretanto verificadas, a decisão de 
lançamento da Oferta se fundou e teve ainda como pressuposto que, entre a data de 
divulgação do Anúncio Preliminar e o termo do prazo da Oferta, não ocorreu, nem 
ocorrerá, qualquer circunstância com impacto significativo na situação patrimonial, 
económica e financeira da Sociedade Visada, vista em termos consolidados. São 
exemplos de situações que podem ter tal impacto as seguintes:  
 
a) A adoção, sem o consentimento da Oferente, de deliberações pelos órgãos 

competentes da Sociedade Visada ou de sociedades que com elas se encontrem 
em relação de domínio ou de grupo, com sede em Portugal ou no estrangeiro 
(doravante, abreviadamente, sociedades em relação de domínio ou de grupo) que 
aprovem: 
(i) emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos 

equiparados que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações 
representativas do capital social da Sociedade Visada; 

(ii) emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos 
equiparados que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações 
representativas do capital social de sociedades em relação de domínio ou de 
grupo; 

(iii) a dissolução, transformação, fusão ou cisão ou qualquer outra alteração do 
contrato de sociedade da Sociedade Visada, ou de sociedades em relação de 
domínio ou de grupo; 

(iv) a emissão de valores mobiliários representativos de dívida, pela Sociedade 
Visada ou por sociedades em relação de domínio ou de grupo; 

(v) qualquer distribuição de bens ou reservas a acionistas pela Sociedade 
Visada; 

(vi) a amortização, ou extinção por outra via, de ações da Sociedade Visada ou 
de sociedades em relação de domínio ou de grupo; 
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(vii) a aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, de 
alienação ou de oneração, de ações da Sociedade Visada ou de sociedades 
que se encontrem em relação de domínio ou de grupo; 

(viii) a aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, de 
alienação ou de oneração de outras participações sociais ou valores 
mobiliários; 

(ix) a aquisição, alienação ou oneração, bem como promessa de aquisição, de 
alienação, ou de oneração de ativos da, ou pela, Sociedade Visada, ou de, 
ou por, sociedades em relação de domínio ou de grupo, incluindo trespasse 
ou cessão de titularidade, uso, usufruto, exploração, ou promessa de 
trespasse ou cessão de titularidade, uso, usufruto ou exploração ou assunção 
de compromissos de alienação ou cedência de tais ativos; 

 
b) A conclusão da Oferta despoletar o vencimento de qualquer obrigação da 

Sociedade Visada ou de sociedade que com esta se encontre em relação de 
domínio ou de grupo ou atribuir direito de denúncia ou resolução de qualquer 
acordo relevante celebrado pela Sociedade Visada ou por sociedade que com esta 
se encontre em relação de domínio ou de grupo;  

 
c) A propositura de quaisquer ações ou o desenvolvimento de quaisquer diligências, 

de qualquer natureza, contra a Sociedade Visada ou as sociedades que com esta 
estejam em relação de domínio ou de grupo e que tenham por objetivo ou por 
efeito possível a execução de bens que integrem o património das mesmas 
sociedades ou a limitação, ainda que transitória, da sua liberdade de disposição 
dos mesmos bens, incluindo, sem limitação, no que se refere a quaisquer 
penhoras, arrestos ou arrolamentos e, bem assim, a processos de insolvência, de 
recuperação, de revitalização ou quaisquer outros que tenham ou possam ter, 
efeitos equivalentes; ou 

 
d) A prática ou abstenção, pela Sociedade Visada ou por sociedade que com esta 

esteja em relação de domínio ou de grupo ou por qualquer outra entidade, de 
qualquer decisão ou ato ou a ocorrência de qualquer evento ou circunstância que 
possa resultar numa alteração patrimonial desfavorável relevante, não emergente 
do curso normal dos negócios, na situação da Sociedade Visada ou de sociedades 
que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, relativamente à 
situação evidenciada nos respetivos documentos de prestação de contas 
consolidados referentes a 30 de junho de 2016 ou, quando existam, relativamente 
ao último balanço anual, semestral ou trimestral publicado subsequentemente a 
essa data ou outros factos autonomamente divulgados. 

 
Igualmente para os efeitos, entre outros, do artigo 128.º do Cód.VM, a Oferente 
desde já esclarece, por referência ao que se refere nos parágrafos anteriores, que: 
 
a) Não considerará como relevantes para que se possa prevalecer do disposto nos 

referidos parágrafos anteriores a concretização, na pendência da Oferta, de 
qualquer operação que se encontre já prevista no plano de reestruturação 
financeira da Sociedade Visada, tal como divulgado pela mesma Sociedade Visada 
através do seu comunicado divulgado em 23 de dezembro de 2016; e 
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b) Apesar de se tratar da eventual concretização de um risco já divulgado pela 
Sociedade Visada e, portanto, já conhecido pela Oferente na presente data, 
constitui entendimento da Oferente que constituirá um facto com potencial 
impacto significativo na situação patrimonial, económica e financeira da 
Sociedade Visada a eventual condenação desta no pagamento de qualquer 
montante no âmbito do processo judicial em curso a respeito da liquidação de 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas promovida pela Administração 
Fiscal em 2005 na sequência da operação de reestruturação e de reorganização 
societária concluída em 2002, conforme melhor descrito na nota 37 dos 
documentos de prestação de contas consolidadas da Sociedade Visada referentes 
ao exercício de 2016. A verificação de tal situação na pendência da Oferta será 
pois, no entendimento do Oferente, reconduzível ao regime da alteração das 
circunstâncias, sendo neste caso intenção do Oferente solicitar a autorização da 
CMVM, nos termos do artigo 128.º do Código dos Valores Mobiliários, para a 
revogação da Oferta. 

 
É ainda pressuposto da Oferta, designadamente para os efeitos do artigo 128.º do 
Cód.VM, a não ocorrência de qualquer alteração substancial nos mercados financeiros 
nacionais e internacionais e das respetivas instituições financeiras, não assumida nos 
cenários oficiais divulgados pelas autoridades da Zona Euro, e que tenha um impacto 
substancial negativo na Oferta, excedendo os riscos a ela inerentes ou nos valores 
mobiliários por esta visados. 
 
Ao lançar a Oferta, a Oferente não renuncia a quaisquer direitos, nomeadamente o 
direito de solicitar à CMVM a modificação ou revogação da Oferta no que respeita a 
factos ou atos que não estejam consistentes com os pressupostos constantes do 
Anúncio Preliminar e do Anúncio de Lançamento, nomeadamente aqueles atos ou 
factos cujos efeitos ou consequências ainda não estejam integralmente verificados 
ou não sejam totalmente conhecidos pela Oferente no momento de divulgação do 
Anúncio Preliminar e do Anúncio de Lançamento. 
 
Nos termos do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, mediante aprovação da CMVM, a 
qual deverá ser solicitada num período de tempo razoável, a Oferta poderá ser 
modificada ou revogada, em caso de alteração imprevisível e substancial das 
circunstâncias que, de modo cognoscível pelos destinatários, hajam fundado a 
decisão de lançamento da Oferta.  
 
Despesas e custos a ser suportados pelos destinatários da Oferta 
 
Serão da conta dos destinatários da Oferta todos os encargos inerentes à venda das 
Ações, designadamente as comissões devidas pela realização das transações em 
Sessão Especial do Mercado Regulamentado, as comissões de corretagem, os quais 
deverão ser indicados pelos intermediários financeiros no momento da entrega das 
ordens de venda, bem como os impostos que couberem na situação tributável do 
vendedor.  
 
Os preçários de intermediação financeira estão disponíveis para consulta no sítio da 
internet da CMVM (www.cmvm.pt). 
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Regime fiscal  
 
O texto abaixo é um sumário, para efeitos informativos, do regime fiscal de 
tributação do rendimento das pessoas singulares e coletivas, vigente à data do 
presente Prospeto, aplicável aos rendimentos derivados de ações emitidas por uma 
sociedade anónima residente em Portugal, nomeadamente aos dividendos 
distribuídos e às mais-valias obtidas aquando da sua alienação. 
 
O enquadramento descrito é uma abordagem geral às principais implicações fiscais, 
que poderão estar sujeitas a alterações, a todo o momento, com eventual efeito 
retroativo. Esta descrição não dispensa o aconselhamento legal ou fiscal e a consulta 
das leis e regulamentos relevantes por parte dos destinatários da Oferta. 
 
Não foram tomados em consideração regimes transitórios eventualmente aplicáveis, 
designadamente aplicáveis a determinado tipo de investidores. As consequências 
fiscais podem variar de acordo com as disposições constantes da Convenção sobre 
Dupla Tributação (CDT) considerada aplicável, ou de características particulares dos 
investidores. 
 
A. Pessoas singulares residentes ou não residentes com estabelecimento estável 

em Portugal ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das Ações 
 
Rendimentos decorrentes da titularidade de Ações 
 
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em 
sede de IRS. É retido IRS, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à 
disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória, caso os 
rendimentos não sejam obtidos no âmbito de uma atividade empresarial e 
profissional. 
 
Os titulares dos dividendos podem optar por englobar estes rendimentos, 
declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos, desde que 
obtidos fora do âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais. Tal 
implica o englobamento de todos os rendimentos de capitais. Nesse caso, os 
dividendos serão tributados em apenas metade do seu montante, à taxa que 
resultar da aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento 
global do ano em apreço, até 48% (acrescido de uma taxa adicional de 
solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o rendimento coletável que exceda 
os € 80.000 e € 250.000, respetivamente), tendo o imposto retido na fonte a 
natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. No caso 
de exercício de opção pelo englobamento, sobre a parte do rendimento coletável 
de IRS que exceda, por sujeito passivo, o limite superior do 2.º escalão de IRS 
(atualmente fixado em € 20.261,00), incidirá ainda uma sobretaxa de até 3,21%. 
 
No caso de os dividendos serem imputáveis a uma atividade geradora de 
rendimentos empresariais e profissionais, o englobamento é obrigatório. A 
tributação final será efetuada nos termos do regime simplificado, sendo a base 
tributável equivalente a 95% do montante ilíquido dos dividendos, ou do regime 
de contabilidade organizada, sendo a base tributável equivalente a metade do 
montante ilíquido dos dividendos, à taxa que resultar da aplicação dos escalões 
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progressivos de tributação do rendimento global do ano em apreço, até 48% 
(acrescido de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá 
sobre o rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 250.000, 
respetivamente), tendo o imposto retido na fonte a natureza de pagamento por 
conta do imposto devido em termos finais. Sobre a parte do rendimento coletável 
de IRS que exceda, por sujeito passivo, o limite superior do 2.º escalão de IRS 
(atualmente fixado em € 20.261,00), incidirá ainda uma sobretaxa de até 3,21%. 
No caso de não residentes com estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis 
os dividendos, a taxa de tributação é de 25%. 
 
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando 
os dividendos sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome 
de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados. Se for 
identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas.  
 
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 
onerosa de Ações 
 
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 
alienação de ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado 
à taxa especial de IRS de 28%, sem prejuízo do seu englobamento (o que implica o 
englobamento de todos os incrementos patrimoniais) por opção dos respetivos 
titulares e tributação a taxas progressivas que podem atingir 48% (acrescido de 
uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o 
rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 250.000, respetivamente). No 
caso de exercício de opção pelo englobamento, sobre a parte do rendimento 
coletável de IRS que exceda, por sujeito passivo, o limite superior do 2.º escalão 
de IRS (atualmente fixado em Euros 20.261,00), incidirá ainda uma sobretaxa de 
até 3,21%.  
 
Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado no parágrafo 
anterior não relevam as perdas apuradas quando a contraparte da operação 
estiver sujeita no país, território ou região em que se encontre domiciliada para 
efeitos fiscais a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com a redação dada 
pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro, ou, quando não constem dessa 
lista, não disponham de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC ou, 
existindo, a taxa aplicável seja inferior a 12,6%, sempre que existam relações 
especiais, entre pessoas ou entidades aí residentes e residentes em território 
português. 
 
No caso de apuramento de um saldo negativo entre as mais e menos-valias 
resultantes de operações realizadas no mesmo ano, o reporte do saldo negativo 
poderá ser efetuado, aos rendimentos da mesma natureza, nos cinco anos 
seguintes, desde que haja opção pelo englobamento. 
 
O valor de aquisição, tratando-se de ações cotadas em bolsa, é o custo 
documentalmente provado ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos 
dois anos anteriores à data de alienação, se outro menos elevado não for 
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declarado. Ao valor de aquisição das ações acrescem as despesas necessárias e 
efetivamente praticadas inerentes à aquisição e à alienação. 
 
Para efeitos de apuramento das mais-valias ou menos-valias, o valor de aquisição 
é corrigido pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados por portaria do 
membro do Governo responsável pela área das finanças, sempre que tenham 
decorrido mais de 24 meses entre a data da aquisição e a data da alienação. 
 
Tratando-se de ações da mesma natureza e que confiram idênticos direitos, as 
ações alienadas são as adquiridas há mais tempo. 
 
 
No caso de o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias ser imputável a 
uma atividade geradora de rendimentos empresariais e profissionais (rendimentos 
da Categoria B), o englobamento é obrigatório. A tributação final será efetuada 
nos termos do regime simplificado, sendo a base tributável equivalente a 95% do 
montante do saldo positivo, ou do regime de contabilidade organizada, sendo a 
base tributável equivalente à totalidade do saldo positivo, à taxa que resultar da 
aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento global do ano 
em apreço, até 48% (acrescido de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 
5%, que incidirá sobre o rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 
250.000, respetivamente). Sobre a parte do rendimento coletável de IRS que 
exceda, por sujeito passivo, o limite superior do 2.º escalão de IRS (atualmente 
fixado em € 20.261,00), incidirá ainda uma sobretaxa de até 3,21%. No caso de 
não residentes com estabelecimento estável ao qual seja imputável o saldo 
positivo entre as mais-valias e as menos-valias, a taxa de tributação é de 25%. 
 
Aquisição de Ações a título gratuito 
 
Está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a aquisição a título gratuito (por 
morte ou em vida) das ações por pessoas singulares residentes para efeitos fiscais 
em Portugal. O cônjuge, unido de facto, ascendentes ou descendentes beneficiam 
de isenção de Imposto do Selo em tais aquisições. 
 
 

B. Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados 
das Ações 
 
Rendimentos decorrentes da titularidade de Ações 
 
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em 
sede de IRS. É retido IRS, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à 
disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória. 
 
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma CDT em vigor entre Portugal 
e o país de residência fiscal do titular das ações, caso se verifiquem as condições 
substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas 
na legislação fiscal portuguesa para o efeito. 
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A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando 
os dividendos sejam pagos ou colocados à disposição: 
 
(i)  em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de 

terceiros não identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, 
aplicam-se as regras gerais acima descritas (tributação à taxa de 28%); ou 

 
(ii)  de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território 

português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um 
regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro. 

 
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 
onerosa de Ações 
 
As mais-valias na transmissão a título oneroso de ações obtidas por pessoas 
singulares não residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as 
mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de ações (e outros 
valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%.  
 
Às mais-valias realizadas na transmissão a título oneroso de ações obtidas por 
pessoas singulares não residentes é, porém, aplicável uma isenção de IRS, salvo 
no caso (i) de pessoas singulares domiciliadas em país, território ou região 
sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, 
de 13 de fevereiro, com a redação dada pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de 
dezembro; ou (ii) quando o ativo da sociedade cujas partes de capital são 
alienadas seja constituído, em mais de 50%, por bens imóveis situados em 
Portugal ou que, sendo sociedades gestoras ou detentoras de participações 
sociais, se encontrem em relação de domínio, tal como esta é definida no artigo 
13.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, a título de 
dominantes, com sociedades dominadas, igualmente residentes em território 
português, cujo ativo seja constituído, em mais de 50%, por bens imóveis aí 
situados. 
 
Nos termos das CDT em vigor, o Estado Português está geralmente limitado na sua 
competência para tributar as mais-valias referidas no presente ponto, mas esse 
tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente. 
 
Aquisição de Ações a título gratuito 
 
Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por morte ou em 
vida) de ações por pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em 
Portugal. 
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C. Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou pessoas 
coletivas não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual 
sejam imputáveis os rendimentos derivados das Ações 
 
Rendimentos decorrentes da titularidade de Ações 
 
Os dividendos colocados à disposição dos titulares das ações são tributáveis em 
sede de IRC. É retido IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à 
disposição, tendo esta retenção na fonte a natureza de pagamento por conta do 
imposto devido em termos finais. O IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% 
sobre os primeiros € 15.000 de matéria coletável no caso de pequenas ou médias 
empresas (sendo esta última taxa reduzida para 12,5% no caso de micro, 
pequenas ou médias empresas localizadas em territórios do interior). Poderá 
acrescer derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos 
órgãos municipais em cada ano, de até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável 
uma derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda 
€ 1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que 
exceda € 7.500.000 e até € 35.000.000, e à taxa de 7% sobre a parte do lucro 
tributável que exceda € 35.000.000. 
 
Caso o titular das ações não seja uma entidade sujeita ao regime da 
transparência fiscal e detenha, diretamente, ou direta e indiretamente, ações 
representativas de pelo menos 10% do capital social ou dos direitos de voto, os 
dividendos não concorrem para a determinação do lucro tributável, contanto que 
as ações permaneçam na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante o 
período de um ano. Caso um período de detenção mínimo de um ano já tenha 
decorrido no momento em que os dividendos sejam colocados à disposição haverá 
lugar a dispensa de retenção na fonte de IRC.  
 
Não existe obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os lucros 
colocados à disposição de sujeitos passivos isentos de IRC quanto a estes 
rendimentos, como é o caso, a título exemplificativo, dos fundos de pensões, dos 
fundos de poupança-reforma, poupança-educação e poupança-reforma/educação, 
dos fundos de capital de risco, fundos de poupança em ações, fundos de 
investimento mobiliário, fundos de investimento imobiliário, sociedades de 
investimento mobiliário e sociedades de investimento imobiliário, desde que, em 
qualquer dos casos relativos aos fundos e sociedades de investimento, os mesmos 
se constituam e operem de acordo com a legislação portuguesa. 
 
Caso seja aplicável o regime simplificado, os dividendos serão tributados em 95% 
do respetivo montante ilíquido, à taxa de 21%. 
 
Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 23%, dos lucros distribuídos por 
entidades sujeitas a IRC a entidades que beneficiem de isenção total ou parcial 
de IRC (abrangendo, neste último caso, os rendimentos de capitais) se as ações 
não forem detidas por tais entidades, de modo ininterrupto, pelo período mínimo 
de um ano, o qual pode ser completado após a colocação à disposição. Esta taxa 
é elevada em 10 pontos percentuais quanto às entidades que apresentem prejuízo 
fiscal no período de tributação em que ocorre a colocação à disposição do 
rendimento. 
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A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando 
os dividendos sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome 
de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados. Se for 
identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas. 
 
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 
onerosa de Ações 
 
As mais e menos-valias realizadas concorrem para a formação do lucro tributável 
em sede de IRC. O IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% sobre os primeiros € 
15.000 de matéria coletável no caso de pequenas ou médias empresas (sendo esta 
última taxa reduzida para 12,5% no caso de micro, pequenas ou médias empresas 
localizadas em territórios do interior). Poderá acrescer derrama municipal, a uma 
taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano, de até 
1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% 
sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000, à 
taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000 e até € 
35.000.000, e à taxa de 7% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 
35.000.000.  
 
Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição 
das ações detidas há pelo menos dois anos na data da transmissão onerosa é 
objeto de atualização mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização 
monetária aprovados anualmente por Portaria do Ministro das Finanças. 
 
Não concorrem para a determinação do lucro tributável as mais-valias e menos-
valias realizadas mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o título por 
que se opere e independentemente da percentagem da participação transmitida, 
de partes sociais detidas ininterruptamente por um período não inferior a um 
ano, desde que o titular das ações não esteja sujeito ao regime de transparência 
fiscal previsto no artigo 6.º do Código do IRC e detenha diretamente, ou direta e 
indiretamente, uma participação não inferior a 10% do capital social ou direitos 
de voto da entidade emitente. 
 
A exclusão de tributação supra mencionada não é aplicável às mais-valias e 
menos-valias realizadas mediante transmissão onerosa de partes sociais, quando o 
valor dos bens imóveis ou dos direitos reais sobre bens imóveis situados em 
território português, com exceção dos bens imóveis afetos a uma atividade de 
natureza agrícola, industrial ou comercial que não consista na compra e venda de 
bens imóveis, represente, direta ou indiretamente, mais de 50% do ativo da 
sociedade. Para o efeito, apenas devem ser considerados os imóveis adquiridos 
em ou após 1 de janeiro de 2014. 
 
Não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as 
menos-valias e outras perdas relativas a partes de capital, na parte do valor que 
corresponda aos lucros distribuídos que tenham beneficiado da dedução para 
efeitos de eliminação da dupla tributação económica nos quatro anos anteriores. 
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Verifica-se a aplicação de uma isenção de IRC relativamente a determinados 
sujeitos passivos, como é o caso, a título exemplificativo, dos fundos de pensões, 
dos fundos de poupança-reforma, poupança-educação e poupança-
reforma/educação, dos fundos de capital de risco, fundos de poupança em ações, 
fundos de investimento mobiliário, fundos de investimento imobiliário, 
sociedades de investimento mobiliário e sociedades de investimento imobiliário, 
desde que, em qualquer dos casos relativos aos fundos e sociedades de 
investimento, os mesmos se constituam e operem de acordo com a legislação 
portuguesa. 
 
Caso seja aplicável o regime simplificado, o saldo positivo entre as mais-valias e 
as menos-valias será tributado em 95% do respetivo montante, à taxa de 21%. 
 
 
 
Aquisição de Ações a título gratuito 
 
A variação patrimonial positiva não refletida no resultado do exercício resultante 
da aquisição de ações a título gratuito por pessoas coletivas residentes sujeitas a 
IRC, bem como por estabelecimentos estáveis de entidades não residentes aos 
quais a mesma seja imputável, concorre para a formação do lucro tributável em 
sede de IRC. O IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% sobre os primeiros € 
15.000 de matéria coletável no caso de pequenas ou médias empresas (sendo esta 
última taxa reduzida para 12,5% no caso de micro, pequenas ou médias empresas 
localizadas em territórios do interior). Poderá acrescer derrama municipal, a uma 
taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano, de até 
1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% 
sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000, à 
taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000 e até € 
35.000.000, e à taxa de 7% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 
35.000.000. 
 

D. Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados 
das Ações 
 
Rendimentos decorrentes da titularidade de Ações 
 
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em 
sede de IRC. É retido IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à 
disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória. 
 
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma CDT em vigor entre Portugal 
e o país de residência fiscal do titular das ações, caso se verifiquem as condições 
substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas 
na legislação fiscal portuguesa para o efeito. 
 
A pedido do beneficiário, pode ser devolvido o IRC retido e pago na parte em que 
seja superior ao que resultaria da aplicação das taxas gerais deste imposto e de 
derrama estadual de que seja beneficiária entidade residente noutro Estado 
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membro da UE ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que 
exista obrigação de cooperação administrativa em matéria fiscal equivalente à 
estabelecida na UE e que sejam preenchidas as condições estabelecidas no artigo 
2.º da Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro de 2011. Neste 
caso, serão tomados em consideração todos os rendimentos, incluindo os obtidos 
em território português. 
 
Estão isentos de IRC os dividendos colocados à disposição de uma entidade 
residente (i) noutro Estado membro da UE, (ii) em Estado integrante do Espaço 
Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio 
da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia ou (iii) 
num Estado com o qual Portugal tenha celebrado e se encontre em vigor uma CDT 
que preveja a troca de informações; desde que a mesma esteja sujeita e não 
isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, de 30 de 
novembro (com as necessárias adaptações, quando aplicável) ou de um imposto 
de natureza idêntica ou similar ao IRC desde que, nas situações previstas em (iii), 
a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a 60% da taxa de IRC (ou seja, 
12,6%), e que detenha, direta ou direta e indiretamente, durante um período 
ininterrupto de pelo menos um ano, ações representativas de pelo menos 10% do 
capital social ou dos direitos de voto da empresa.  
 
São também isentos de IRC os dividendos que uma entidade residente em 
território português coloque à disposição de uma sociedade residente na 
Confederação Suíça, nos termos e condições referidos no artigo 15.º do Acordo 
entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça, que prevê medidas 
equivalentes às previstas na Diretiva n.º 2003/48/CE, do Conselho, de 3 de junho, 
relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros, sempre 
que: 
a) a sociedade beneficiária dos lucros tenha uma participação mínima direta de 

25% no capital da sociedade que distribui os dividendos desde há pelo menos 
dois anos; e 

b) nos termos das CDT celebradas por Portugal e pela Suíça com quaisquer 
Estados terceiros, nenhuma das entidades tenha residência fiscal nesse Estado 
terceiro; e 

c) ambas as entidades estejam sujeitas a imposto sobre o rendimento das 
sociedades sem beneficiarem de uma qualquer isenção e ambas revistam a 
forma de sociedade limitada. 

 
Se esse período (um ano ou dois anos, consoante a situação) já se houver 
completado na data da colocação à disposição dos lucros ou reservas, haverá 
lugar a dispensa de retenção na fonte de IRC. Na eventualidade de apenas se 
completar após a data da colocação à disposição, o IRC retido na fonte será 
reembolsável. Para efeitos de dispensa de retenção na fonte de IRC ou do seu 
reembolso, consoante os casos, é necessário cumprir as formalidades previstas na 
legislação fiscal portuguesa. 
 
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando 
os dividendos sejam pagos ou colocados à disposição: 
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(i)  em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de 
terceiros não identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, 
aplicam-se as regras gerais acima descritas; ou 

(ii)  de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território 
português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um 
regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro. 

 
Estão isentos de IRC os dividendos obtidos por fundos de pensões relativamente a 
ações detidas, de modo ininterrupto, há pelo menos um ano, desde que os fundos 
se constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos 
noutro Estado membro da UE ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso 
desde que esse Estado esteja vinculado a troca de informações no domínio da 
fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da UE, que não sejam 
imputáveis a estabelecimento estável situado em território português, desde que 
garantam exclusivamente o pagamento de prestações de reforma por velhice ou 
invalidez, sobrevivência, pré-reforma ou reforma antecipada, benefícios de saúde 
pós-emprego e, quando complementares e acessórios destas prestações, a 
atribuição de subsídios por morte, sejam geridos por instituições de realização de 
planos de pensões profissionais às quais seja aplicável a Diretiva n.º 2003/41/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 2003, e sejam o 
beneficiário efetivo dos rendimentos. 
 
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão 
onerosa de Ações 
 
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias provenientes da 
transmissão a título oneroso de ações e outros ativos financeiros realizadas por 
pessoas coletivas não residentes em território português e sem estabelecimento 
estável em Portugal ao qual as mesmas sejam imputáveis está sujeito a IRC à taxa 
de 25%. 
 
Não obstante, as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações estão 
isentas de tributação, salvo se: 
 

(i) a entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 25% 
por entidades residentes para efeitos fiscais em território português e não 
cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos e condições: 
a) For residente noutro Estado membro da UE, num Estado membro do 

Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação 
administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no 
âmbito da UE ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e se 
encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que 
preveja a troca de informações; 

b) Estiver sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da 
Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um 
imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC desde que a taxa legal 
aplicável à entidade não seja inferior a 60% da taxa do IRC; 
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c) Detiver direta ou direta e indiretamente uma participação não inferior 
a 10% do capital social ou dos direitos de voto da sociedade objeto de 
alienação, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à alienação; 

d) Não for parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou 
artificiais, com o principal objetivo, ou com um dos principais 
objetivos, de obtenção de uma vantagem fiscal.  

 
(ii) a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou 

região, sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante 
da Portaria n.º 150/2004, com a redação dada pela Portaria n.º 345-
A/2016, de 30 de dezembro; ou 

(iii) o ativo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, 
em mais de 50%, por bens imóveis situados em Portugal ou que, sendo 
sociedades gestoras ou detentoras de participações sociais, se encontrem 
em relação de domínio, tal como esta é definida no artigo 13.º do Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, a título de dominantes, com 
sociedades dominadas, igualmente residentes em território português, cujo 
ativo seja constituído, em mais de 50%, por bens imóveis aí situados.  

 
 
Nos termos das CDT em vigor, o Estado Português está geralmente limitado na 
sua competência para tributar as mais-valias referidas no presente ponto, mas 
esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente. 
 
Estão isentas de IRC as mais-valias obtidas por fundos de pensões que se 
constituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro 
Estado membro da UE ou do Espaço Económico Europeu, nas condições 
referidas a propósito da isenção aplicável aos dividendos quanto à natureza, 
legislação aplicável e benefícios garantidos. 
 
Aquisição de Ações a título gratuito 
 
O incremento patrimonial resultante da aquisição de ações a título gratuito por 
pessoas coletivas não residentes sem estabelecimento estável ao qual as ações 
sejam imputáveis é tributado à taxa de 25%. 
 
Nos termos das CDT em vigor, o Estado Português está geralmente limitado na 
sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal 
convencional deve ser aferido casuisticamente. 

 
 
2.7. Assistência 

O Millennium investment banking é o intermediário financeiro responsável pela 
prestação dos serviços de assistência à Oferente na preparação, lançamento e 
execução desta Oferta. 
 
Para a realização da Oferta foi celebrado um contrato de assistência entre a 
Oferente e o Intermediário Financeiro com vista à organização e lançamento da 
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Oferta, nos termos e para os efeitos dos artigos 113.º e 337.º do Cód.VM e de um 
eventual subsequente processo de aquisição potestativa previsto no artigo 194. º do 
Cód.VM. Tal contrato contém os compromissos da Oferente e do Millennium 
investment banking, no que respeita à sua atuação no âmbito da Oferta e do referido 
eventual processo de aquisição potestativa. O contrato contém ainda informação 
relativa às comissões, despesas e procedimentos operacionais inerentes à Oferta e ao 
referido eventual processo de aquisição potestativa.  
 
 
2.8. Objetivos da aquisição 

 

Manutenção ou modificações a efetuar na condução dos negócios, atividade e 

estratégia financeira da Sociedade Visada e entidades relacionadas após a 

conclusão da Oferta 

 
Tal como comunicado no Anúncio Preliminar, uma das condições de lançamento a 
que a presente Oferta se encontrava sujeita era a da efectiva concretização da 
venda, pela Sociedade Visada, das participações sociais indirectamente detidas pela 
mesma Sociedade Visada nas sociedades Intevias – Serviços de Gestão, S.A., Scutvias 
– Autoestradas da Beira Interior, S.A., MRN- Manutençao de Rodovias Nacionais, S.A., 
Portvias – Portagem da vias, S.A. (sociedades que operam no âmbito da Concessão 
Beira Interior), Auto – Estradas XXI Transmontana, S.A., Operestradas XXI, S.A. e 
Exproestradas XXI, S.A. (sociedades que operam no âmbito da sub-concessão da 
Autoestrada Transmontana). A operação de alienação dessas participações ficou 
totalmente concluída no dia 27 de fevereiro de 2017, e, por essa via, a Sociedade 
Visada deixou de exercer, indiretamente, a actividade de exploração de concessões 
rodoviárias, o que implicou uma redução substancial do universo de actividades a que 
a Sociedade Visada e as suas participadas directas ou indirectas se dedicam.  
 
Tal como comunicado ao mercado em 21 de abril de 2017, foram, também, 
igualmente vendidas pela Sociedade Visada todas as participações detidas na SDC 
Hidroenergia e nas sociedades participadas desta detentoras de licenças de 
construção e operação de centrais de produção de energia hidroelétrica. 
 
O universo de ativos e de atividades da SDCI é atualmente constituído essencialmente 
pela área de negócios de imobiliário, pela participação de 33,3% no capital da SDC 
Construção SGPS, pela participação na sociedade de direito norte-americano SDC 
America Inc e pela gestão de processos fiscais. 
 
Na área de negócios de imobiliário, a SDC Investimentos gere imóveis de rendimento, afetos 
sobretudo a escritórios, e de desenvolvimento, em terrenos com fins diversos, destinados a 
habitação, espaços industriais, desenvolvimento turístico e comerciais. 
 
Os principais ativos detidos (pelas participadas Ciagest, Habitop e Navegaia) são: 
 

 O edifício onde se integrava a antiga sede do grupo, na Rua de Santos Pousada, Porto, 
constituído por escritórios e terminal rodoviário, atualmente arrendados, e por centro 
comercial e complexo de cinemas, atualmente desativados, além de facilidades de 
estacionamento; 



37 
 

 Um conjunto de lotes de terreno urbanizável e de apartamentos na península de 
Tróia, Setúbal; 

 Terrenos para desenvolvimento ou para venda nas Antas, Porto e em S. Félix da 
Marinha, Espinho. 

 
Entrou na fase final de desenvolvimento e comercialização o edifício de apartamentos 
desenvolvido pela participada Cais da Fontinha, em Vila Nova de Gaia. 

 
O valor dos ativos da área de negócios de imobiliário da SDCI ascendia, em 31 de 
dezembro de 2016, a 45,4 milhões de euros, tendo sido concretizadas já durante o 
ano de 2017 (até ao dia 28 de abril) dações em cumprimento no valor de 
aproximadamente 2,9 milhões de euros. 
 
É de destacar que no processo de redução do passivo consolidado foram entregues a 
instituições financeiras, em cumprimento do serviço de dívida, até 28 de abril de 
2017, ativos imobiliários no valor de 17,2 milhões de Euros.  
 
A gestão da participação na SDC Construção SGPS, que representa 33,3% do respetivo 
capital social, centra-se no acompanhamento acionista, sem, atualmente, qualquer 
intervenção nos órgãos sociais da empresa e na gestão dos negócios da empresa e 
suas Participadas. . Entretanto, como a seguir se descreve, foi alcançada uma muito 
significativa redução em responsabilidades conjuntas ou cruzadas perante terceiros. 
 
Em 9 agosto de 2016, a SDC Construção SGPS, SA deliberou em assembleia geral de 
acionistas, com o voto favorável da SDCI, apresentar a sociedade e a sua participada 
Sociedade de Construções Soares da Costa (“Soares da Costa”) ao Processo Especial 
de Revitalização (“PER”) previsto no Código de Insolvência e de Recuperação de 
Empresas. Posteriormente apresentaram-se também a PER as participadas Clear, 
Construções Eletromecânicas, SA (“Clear”) e Soares da Costa Serviços Partilhados, SA 
(“Serviços Partilhados”). As propostas de Planos de Recuperação foram submetidas e 
votadas pelos credores em janeiro de 2017 e mereceram, todas, aprovação por 
maioria. As aprovações dos PER da SDC Construção, Clear e Serviços Partilhados 
foram homologadas. Em 4 de maio de 2017 foi proferida decisão judicial de não 
homologação da aprovação do PER da Soares da Costa, aguardando-se os 
desenvolvimentos do respetivo processo.  
 
As condições propostas e aprovadas dos Planos não permitem perspetivar o 
recebimento de dividendos da SDC Construção num horizonte temporal de pelo 
menos 18 anos. Nesse contexto, no caso de os Planos virem a ser homologados, a 
Investéder estará disponível para, na qualidade de acionista maioritária da SDCI, 
apoiar o desenvolvimento de um eventual novo processo negocial dirigido à alienação 
da participação e dos créditos detidos pela SDCI na SDC Construção SGPS ao acionista 
maioritário desta sociedade. A ocorrência e o resultado desse processo revestem 
elevada incerteza.  
 
A gestão da SDC America Inc. e suas Participadas – que não desenvolvem qualquer 
atividade corrente - centra-se na gestão nos processos judiciais, maioritariamente 
movidos contra a Sociedade, por responsabilidade civil em processos de construção 
de edifícios, concluidos até 2008, muito habituais no contexto do mercado em 
questão, e na negociação de acordos de regularização que anulem ou mitiguem as 
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contingências a que a empresa e os seus acionistas estão expostos, maioritariamente 
cobertas por garantia bancária no valor de USD 12,5 milhões. 
 
Finalmente, os ativos residuais na área de negócios Concessões incluem um conjunto 
de participações em outras sociedades sem atividade, excecionada a participação nos 
processos da ELOS contra o Estado português relativos ao projeto de alta velocidade 
ferroviária. Estas participações são apenas geradoras de despesas, contribuindo 
negativamente para o EBITDA consolidado. Nos termos de acordos celebrados com 
instituições financeiras, os valores de indemnização que venham eventualmente a ser 
recebidos do Estado nos processos da ELOS serão integralmente canalizados para 
essas instituições, depois de liquidadas comissões de garantia em atraso de 
pagamento. 
 
Neste novo contexto, a Oferente pretende que a Sociedade Visada e as suas 
participadas passem a concentrar a sua actividade nas demais áreas de negócio a que 
actualmente se dedicam, mantendo as grandes linhas estratégicas oportunamente 
definidas pelo Conselho de Administração da Sociedade Visada, privilegiando a gestão 
e a rentabilização do património imobiliário detido, o que deverá ser compatibilizado 
com (i) o acompanhamento e o esforço de mitigação das contingências de natureza 
judicial e fiscal que actualmente oneram a Sociedade Visada e que esta já tornou 
públicas, (ii) o continuado acompanhamento da situação da Soares da Costa 
Construção, SGPS, SA, atentas as posições de accionista minoritária e de credora que 
a Sociedade Visada detém sobre aquela sociedade e (iii) a continuada promoção do 
processo de reestruturação financeira da Sociedade Visada, de forma a dar sequência 
aos esforços que vêm sendo desenvolvidos no sentido de assegurar condições mínimas 
essenciais à sustentabilidade da mesma. 
 
Processo de Reestruturação das Responsabilidades Financeiras da Sociedade 
Visada 
 
Como foi sendo objeto de sucessivos comunicados divulgados pela SDCI ao mercado, 
desde fevereiro de 2014 que a SDCI vem atuando no sentido de dotar o grupo de 
sociedades que domina de uma estrutura de ativos e de passivos que possa assumir-se 
sustentável.  
 
Foi assim que, desde fevereiro de 2014, se sucederam as iniciativas desenvolvidas 
pela SDCI no sentido de, através da alienação de ativos nas melhores condições 
possíveis, ir progressivamente reduzindo as responsabilidades financeiras daquele 
grupo de sociedades.  
 
Foi também nesse contexto que, já em 2016, a SDCI, conforme divulgado por 
comunicado de 23 de dezembro de 2016, logrou concluir um processo negocial 
(entretanto já inteiramente concretizado em 27 de fevereiro de 2017) que lhe 
permitiu alienar as participações indiretamente detidas pela SDCI na área de 
exploração de concessões rodoviárias, reunindo condições para afetar parte 
significativa do encaixe financeiro assim realizado ao seu processo de reestruturação 
financeira. 
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Paralelamente, e também como divulgado ao mercado, a SDCI foi negociando com as 
instituições financeiras credoras do grupo SDCI uma possível solução de 
reestruturação do seu passivo financeiro.  
 
Não obstante todos os esforços desenvolvidos pela Sociedade Visada, resultaram 
frustradas todas as iniciativas anteriormente tentadas de implementação de uma 
solução sustentável de reestruturação financeira do grupo SDCI. 
 
Foi assim neste contexto que, em setembro de 2016, a SDCI e a Oferente (numa fase 
inicial, ainda representada pelos seus promotores e atuais titulares da totalidade do 
seu capital social) iniciaram a sua colaboração tendo em vista a concretização de 
uma solução alternativa de reestruturação financeira do Grupo SDCI, assente na 
disponibilidade assumida pela Oferente para adquirir os créditos detidos sobre o 
Grupo SDCI por um conjunto de instituições de crédito e para, nesse contexto, 
mediante reembolso parcial dos mesmos créditos em termos comportáveis para a 
SDCI em função do encaixe financeiro que iria realizar com a venda das suas 
participações indiretas na área das concessões rodoviárias, conceder ao Grupo SDCI 
um período de carência de 6 meses para que, durante esse período, a SDCI e a 
Oferente pudessem negociar em boa-fé uma solução de redimensionamento e de 
reembolso/remuneração dos créditos adquiridos pela Oferente que se mostrasse 
compatível com o objetivo fundamental de criação de condições essenciais à 
pretendida sustentabilidade financeira do Grupo SDCI. 
 
Os compromissos recíprocos assumidos pela SDCI e pela Oferente relativamente a 
esta solução alternativa de reestruturação, cujos termos essenciais se encontram 
descritos no parágrafo anterior, foram objeto de formalização através da subscrição 
inicial de uma carta de intenção, datada de 3 de outubro de 2016, a que se seguiu a 
celebração de um Acordo de Princípio (expressamente referido no comunicado da 
SDCI de 23 de dezembro de 2016) em 13 de dezembro de 2016. 
 
Assim, em execução destes compromissos, e perante o insucesso de todas as 
anteriores tentativas de reestruturação financeira do Grupo SDCI através de um 
processo negocial que envolvesse, simultaneamente, todas as instituições financeiras 
detentoras de créditos sobre aquele Grupo, a opção da SDCI e da Investéder recaiu, 
desta vez, no desenvolvimento de processos individuais com cada uma das mesmas 
instituições de crédito.  
 
Essa opção exigiu, assim, o desenvolvimento, em simultâneo, de processos negociais 
com as seguintes entidades: Caixa Geral de Depósitos (incluindo a Caixa Leasing e 
Factoring), Banco Comercial Português, Banco BPI, Banco Popular Portugal, Caixa 
Central de crédito Agrícola Mútuo, Banco Santander Totta (inclusive a respeito de 
operações anteriormente contratualizadas com o Banco Banif e com o Banco Banif 
Investimento), Oitante (a respeito de operações anteriormente contratualizadas com 
o Banco Banif), Bankinter (a respeito de operações anteriormente contratualizadas 
com o Barclay’s Bank), Novo Banco, Banco Haitong, Lisgarante, A Banca, Caixa Banco 
de Investimento, Banco BIC e Montepio Geral. 
 
Em termos sumários, em momento anterior à concretização das operações 
contratadas na sequência das negociações atrás referidas, o Grupo SDCI mantinha em 
dívida às instituições de crédito indicadas no parágrafo anterior um montante que 
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ascendia a cerca de EUR 284.500.000,00, tendo ainda responsabilidades contingentes 
relativas a obrigações da SDC Construção e suas participadas no montante global de 
cerca de EUR 253.200.000,00. 
 
De acordo com a informação disponibilizada no Relatório e Contas de 2016 da 
Sociedade Visada, à data de 28 de abril de 2017, após a concretização daquelas 
operações, a situação era a seguinte: 
 
 
(i) O passivo financeiro líquido do Grupo SDCI perante instituições de crédito 

ficou reduzido a EUR 17.466.526; e  
 
(ii) A dívida das sociedades do Grupo SDCI à Oferente ascende a EUR 

130.663.951. 
 

(iii) As responsabilidades contingentes do Grupo SDCI por obrigações da SDC 
Construção e suas participadas ficaram reduzidas a uma garantia bancária no 
valor de USD 12.500.000 e hipotecas de ativos no valor de cerca de EUR 
9.400.000; 
 

 
Os créditos detidos pela Oferente sobre o Grupo SDCI, como referidos em (ii), 
correspondem a créditos que aquela adquiriu junto de diversas instituições de crédito 
credoras da Sociedade Visada e de algumas suas participadas, no contexto e de forma 
a viabilizar o processo de reestruturação financeira destas, em conformidade com o 
que a tal respeito se dispunha no Acordo de Princípio celebrado entre a Oferente e a 
SDCI em 13 de dezembro de 2016, tal como acima referido.  

Ainda nos termos do Acordo de Princípio, a generalidade destes créditos foi 
diretamente adquirida pela Oferente junto das instituições de crédito titulares dos 
créditos em causa. Noutras situações de alcance mais limitado, foi considerado 
conveniente que a condução e a formalização dos processos negociais promovidos 
com algumas das instituições de crédito fossem concretizadas, num primeiro 
momento, pela própria SDCI (ou uma sociedade que integrasse o seu grupo), evitando 
a interposição direta de uma terceira entidade. Para esse efeito, a SDCI identificou 
uma sua participada indireta (a Mercados Novos – Imóveis Comerciais, Lda) que se 
interpôs nestes processos negociais tendentes à aquisição dos créditos detidos sobre 
o Grupo SDCI por algumas das instituições de crédito acima referidas com o objectivo 
único de, em momento posterior, transferir para a Investéder todos os direitos que 
adquirisse e todas as obrigações que assumisse neste contexto, nos termos e para os 
efeitos do regime legal do mandato sem representação, previsto nos artigos 1180.º e 
seguintes do Código Civil. 

Por essa via, a Oferente transformou-se na maior credora da Sociedade Visada, 
encontrando-se actualmente em curso um prazo de seis meses após a data da 
concretização da alienação das participações nas sociedades que operam no âmbito 
da Concessão Beira Interior (prazo que se estende até 16 de agosto de 2017) durante 
o qual, também nos termos previstos no Acordo de Princípio, a Sociedade Visada 
beneficia de um período de carência de capital e de juros relativamente aos créditos 
hoje detidos pela Oferente, destinando-se este prazo de seis meses a ser utilizado 
para negociação de um plano de redimensionamento e de reembolso/remuneração 
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dos referidos créditos, em termos que levem em conta a potencial capacidade da 
Sociedade Visada e das suas participadas de geração de cash flow e o conjunto de 
responsabilidades efetivas e contingentes que oneram as mesmas sociedades. 

A Oferente tem assim o propósito de participar ativamente, na dupla qualidade de 
acionista maioritária e de principal credora da Sociedade Visada, na definição do 
referido plano e na sua posterior execução, assumindo o objetivo fundamental de 
criação de condições mínimas de sustentabilidade financeira para a Sociedade Visada 
e suas participadas, o que deverá ser acompanhado da implementação das operações 
de saneamento, incluindo ao nível da restruturação/reforço dos seus capitais 
próprios, que se mostrem apropriadas à inversão da tendência de crescimento 
acentuado do nível de capitais próprios negativos verificada nos últimos exercícios, a 
que já se fez referência no Capítulo 2.3 deste Prospeto. 

Antecipa-se, para esse efeito, como muito provável que, para prossecução dos 
objetivos de redimensionamento e de reestruturação dos créditos detidos pela 
Oferente sobre a Sociedade Visada e suas participadas, se torne como necessário 
apresentar, a curto prazo, à Assembleia Geral da Sociedade Visada soluções de 
redução e/ou aumento de capital social (incluindo por via da conversão em capital da 
totalidade ou de parte dos créditos hoje detidos pela Oferente), contribuindo por 
esta via para a concretização da estratégia e dos principais objetivos de natureza 
financeira tidos em vista.  

Sublinha-se ainda a este respeito que, uma eventual concretização de uma solução 
de aumento do capital social por via de conversão em capital de créditos hoje 
detidos pela Oferente, representará uma diluição automática da participação 
atualmente detida por todos os restantes acionistas da Sociedade Visada, a qual 
poderá vir a ser muito significativa, atento o montante daqueles créditos.    

 

 
Políticas de recursos humanos a adotar na Sociedade Visada após a conclusão da 

Oferta 

 
A Oferente não tem em vista a adoção de qualquer alteração relevante na política de 
recursos humanos da Sociedade Visada ou das sociedades por esta dominadas, uma 
vez já concluídos os efeitos, aliás sem significado, das alienações na área de negócios 
de Concessões. Com efeito tratava-se de participações minoritárias – como tal não 
relevando para o headcount do Grupo SDCI em base consolidada.  
 
Em 31 de dezembro de 2016 o Grupo SDCI tinha 16 Colaboradores em Portugal, dos 
quais 11 com funções executivas e 3 Colaboradores em São Tomé e Príncipe cuja 
dispensa se perspetiva venha a ocorrer em função da descontinuação da atividade 
corrente nesse país. Não se perspetiva nenhuma alteração das condições de trabalho 
de colaboradores da SDCI em Portugal, ou a sua relocalização.  
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Manutenção da negociação em mercado regulamentado das Ações e da qualidade 

de sociedade aberta da Sociedade Visada 

 
Caso a Oferente venha a atingir ou ultrapassar, diretamente ou nos termos do n.º 1 
do artigo 20.º do Cód.VM, (i) 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital 
social da Sociedade Visada, e (ii) 90% dos direitos de voto abrangidos pela Oferta, por 
efeito da Oferta ou de outras operações legalmente permitidas e relevantes para o 
cálculo de tal percentagem, a Oferente irá recorrer ao mecanismo da aquisição 
potestativa previsto no artigo 194.º do Cód.VM, o que implicará a imediata exclusão 
de negociação das Ações no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, ficando vedada 
a sua readmissão pelo prazo fixado na lei. 
 
Tendo em conta que a Oferente não detém quaisquer ações representativas do 
capital social da Sociedade Visada, a Oferente necessitará de adquirir durante a 
pendência da Oferta um total de pelo menos 144.000.000 Ações (entre Ações 
Ordinárias e Ações Preferenciais Sem Voto) para poder vir a recorrer ao mecanismo 
da aquisição potestativa descrito no parágrafo anterior. 
 
Mais se refere que a Oferente tem o entendimento de que, mesmo que os limiares 
acima referidos não sejam atingidos e que, portanto, não seja possível nesse 
contexto recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa aí previsto, a situação da 
Sociedade Visada continuará a aconselhar que seja seriamente ponderada a exclusão 
de negociação das Ações no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon. Com efeito, 
nesse sentido depõem, entre outros, a reduzida dimensão respetivo do ativo após 
verificação das condições de lançamento da Oferta, o baixo volume da sua atividade, 
a elevada dimensão do seu passivo e a inviabilidade de, em horizonte temporal 
razoável, permitir a remuneração, por qualquer forma, do investimento dos 
acionistas. Por isso, a Oferente manifesta a sua intenção de, nos termos legais e 
regulamentares aplicáveis, prosseguir tendo em vista a concretização, por outra via, 
desse objetivo, incluindo a possibilidade de, em caso de verificação dos pressupostos 
de aplicação de tal disposição legal, fazer uso do disposto na alínea b) do número 1 
do artigo 27.º do Cód.VM, requerendo à CMVM a perda da qualidade de sociedade 
aberta da Sociedade Visada, cuja declaração implicará a imediata exclusão de 
negociação das Ações do Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, ficando vedada a 
sua readmissão pelo prazo fixado na lei e de, posteriormente, poder vir a recorrer ao 
mecanismo alternativo de aquisição potestativa previsto no artigo 490.º do Código 
das Sociedades Comerciais. 
 
Financiamento da Oferta 

 
O montante potencial máximo dos fundos necessários à aquisição da totalidade das 
Ações é de € 4.320.000,00. 
 
Relativamente ao financiamento da totalidade da contrapartida oferecida no âmbito 
da presente Oferta, a Oferente declara ter já garantido a totalidade dos fundos 
necessários ao pagamento da contrapartida referida os quais se encontram 
depositados numa sua conta aberta junto do Banco Comercial Potuguês.  
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Impacto da Oferta na situação financeira da Oferente 
 
A Investéder corresponde a um veículo constituído em 16 de novembro de 2016 com o 
propósito específico de colaborar na viabilização da reestruturação financeira do 
Grupo SDCI e de lançamento de uma oferta pública de aquisição da totalidade do 
capital da SDCI, nos termos que se encontram acima descritos. 
 
Não se antecipa que a Investéder venha a exercer qualquer outra atividade ou a 
deter qualquer outro ativo (para além dos créditos que detém sobre o Grupo SDCI e 
da participação que pretende vir a adquirir no capital da Sociedade Visada por efeito 
da Oferta atualmente em curso ou de qualquer iniciativa que, com o mesmo 
objetivo, venha a ser adotada no futuro) ou a assumir quaisquer responsabilidades 
que não sejam instrumentais à prossecução, com sucesso, dos objetivos a que a 
Investéder se propôs e que se encontram sumariamente referidos no parágrafo 
anterior. 
 
A estruturação da operação de reestruturação financeira da SDCI e, bem assim, a 
participação que nessa operação ficou reservada para a Investéder, incluindo o 
esforço que esta fez na aquisição dos créditos acima referidos e ainda se propõe 
fazer na aquisição das ações representativas do capital da SDCI, assumiram desde o 
início como pressuposto fundamental, plenamente alcançado nas negociações 
mantidas com as diversas instituições de crédito, que a Investéder não aceitaria 
incorrer em qualquer situação de potencial desequilíbrio financeiro.  
 
Por essa razão, todas as operações foram estruturadas e contratadas de forma a 
assegurar que a Investéder não poderia incorrer em responsabilidades para as quais 
não tivesse confiança razoável de acesso aos meios financeiros que, em tempo 
oportuno, lhe permitissem acorrer à satisfação dessas mesmas responsabilidades 
(incluindo, naturalmente, as que decorrem do visado sucesso da Oferta), sendo que, 
para este efeito, a Investédr conta, fundamentalmente, com as seguintes fontes de 
recursos: 
 

(i) Os meios financeiros que lhe foram inicialmente disponibilizados em 

virtude do reembolso parcial dos créditos adquiridos pela Investéder junto 

das diversas instituições financeiras sobre o Grupo SDCI, conforme acima 

descrito, acrescidos dos eventuais meios financeiros adicionais que possam 

vir a ser libertados pelo Grupo SDCI à Investéder no contexto e em 

conformidade com a negociação a promover entre as partes até ao dia 16 

de Agosto de 2017 nos termos que se encontram previstos no Acordo de 

Princípio celebrado entre a Oferente e a SDCI em 13 de dezembro de 

2016; 

(ii) A expectativa razoável de fundos a que, em caso de necessidade, a 

Investéder poderá vir a aceder em operações residuais de endividamento 

junto de terceiros, tomando por base os activos que detém e virá a deter 

(incluindo em especial as acções representativas do capital da SDCI que 

adquirirá no contexto da Oferta e os créditos detidos sobre o Grupo SDCI); 

e 
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(iii) A disponibilidade manifestada pelos sócios da Investéder para, por si ou 

através de terceiros a quem abram o capital da Oferente, assegurarem a 

dotação da Oferente de capitais próprios (em acréscimo ao seu capital 

inicial de EUR 5.000,00) na medida em que tal se mostre necessário, a 

título transitório, para acorrer a eventuais necessidades de tesouraria. 

 
 
 
2.9. Declarações de aceitação  

A Oferta irá iniciar-se às 8:30 horas do dia 15 de maio de 2017 e decorrerá até às 
15:00 horas do dia 2 de junho de 2017, podendo as respetivas ordens de venda ser 
recebidas até ao termo deste prazo.  
 
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 183.º do Cód.VM, o Período da Oferta 
pode ser prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou a requerimento da 
Oferente, em caso de revisão da Oferta, de lançamento de oferta concorrente ou 
quando a proteção dos interesses dos destinatários o justifique. 
 

A operação será executada na Euronext Lisbon, devendo a aceitação da Oferta por 
parte dos seus destinatários manifestar-se durante o Período da Oferta, através de 
ordens de venda transmitidas a sociedades corretoras, sociedades financeiras de 
corretagem ou intermediários financeiros habilitados a prestar o serviço de registo e 
depósito de valores mobiliários. 
 
De acordo com o artigo 126.º, o n.º 3 do artigo 133.º e o n.º 6 do artigo 185.º-A, 
todos do Cód.VM, os detentores de Ações que aceitem a Oferta poderão revogar a 
sua declaração de aceitação através de comunicação escrita dirigida ao intermediário 
financeiro que recebeu tal declaração:  
 

 Em geral, até quatro dias antes do Termo da Oferta, i.e., até às 15:00 horas do 
dia 29 de maio de 2017, inclusive; 

 No caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do prazo da 
oferta, i.e., até às 15:00 do dia 2 de junho de 2017; 

 No caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior ao termo 
da suspensão, com o direito à restituição do que tiver sido entregue. 

 
Os intermediários financeiros deverão enviar ao Millennium investment banking 
(intermediário financeiro responsável pela assistência à Oferta) informação diária 
relativamente às ordens de aceitação e revogação recebidas, com indicação das 
respetivas quantidades globais, para o endereço de correio eletrónico 
dtit.intershare@millenniumbcp.pt.  
 
Os intermediários financeiros que venham a receber ordens de aceitação devem 
comunicar diariamente à Euronext Lisbon as ordens dos seus clientes através do 
Sistema de Serviços Centrais de Ofertas Públicas, via Serviço de Centralização, entre 
as 8:00 horas e as 19:00 horas, exceto no caso do último dia do Período da Oferta em 
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que o período de transmissão através dos Serviços Centrais de Ofertas Públicas será 
entre as 8:00 horas e as 16:30 horas. 
 
 
2.10. Resultado da Oferta  

O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado 
que terá lugar na Euronext Lisbon e que se espera vir a ter lugar no dia 5 de junho de 
2017, o primeiro dia útil após o Termo da Oferta, em hora a designar no respetivo 
Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado, a publicar pela Euronext 
Lisbon, sendo esta entidade responsável pelo apuramento e divulgação dos resultados 
da Oferta. 
 
O resultado da Oferta será objeto de publicação no Boletim de Cotações da Euronext 
Lisbon e estará disponível no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt). 
 
Está previsto que a liquidação física e financeira ocorra no segundo dia útil seguinte 
à data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, nos termos do Sistema de 
Liquidação e Compensação previsto no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e de 
acordo com o previsto no Aviso da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, 
prevendo-se que a referida liquidação venha a ocorrer no dia 7 de junho de 2017.   
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CAPÍTULO 3 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERENTE, PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E 
ACORDOS 

3.1. Identificação da Oferente 

A Oferente é a Investéder, Investimentos, Lda., com sede na Rua Gonçalves Zarco, 
n.º 21, 1º A, 1400-033 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 514 178 167, com o 
capital social integralmente subscrito e realizado de € 5.000,00. 
 
A Oferente tem como objeto a conceção e o desenvolvimento de projetos e de 
investimentos na área industrial, energética, imobiliária e das concessões. 
Consultoria estratégica e prestação de serviços conexos. 
 
O capital social da Oferente é detido, em partes iguais, por António Manuel Pereira 
Caldas Castro Henriques e Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos, que são 
simultaneamente gerentes da Oferente e Administradores, com responsabilidades 
executivas, na Sociedade Visada.  
 
 
3.2. Imputação de direitos de voto 

À data do presente Prospeto, não existem pessoas ou entidades que estejam com a 
Oferente em alguma das relações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, com 
exceção para os Gerentes da Oferente que se passam a indicar: 
 

 António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques; e  

 Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos. 
 
 

3.3. Participações da Oferente no capital social da Sociedade Visada 

Na presente data, não são imputáveis à Oferente quaisquer ações ou direitos de voto 
referentes às Ações, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM. 
 
À data do presente Prospeto, nem a Oferente nem quaisquer pessoas ou entidades 
que estão com a mesma em qualquer das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º 
do Cód.VM, executaram quaisquer transações sobre as Ações nos últimos 6 meses.  
 
À data do presente Prospeto, nem a Oferente nem quaisquer pessoas ou entidades 
que estão com a mesma em qualquer das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º 
do Cód.VM, são parte de qualquer acordo ou compromisso para adquirir, direta ou 
indiretamente, quaisquer Ações.  
 
A Oferente agindo diretamente, através do Millennium investment banking, ou de 
outros agentes nomeados para o efeito, poderá vir a adquirir Ações na Euronext 
Lisbon ou através de operações fora de mercado regulamentado desde que 
autorizadas pela CMVM, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 180.º 
do Cód.VM. As referidas aquisições poderão ocorrer a qualquer momento, desde que 
respeitem as regras e legislação aplicáveis. Tais aquisições serão efetuadas aos 
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preços praticados na altura e não superiores à contrapartida oferecida na Oferta. A 
informação relativa a tais aquisições será devidamente comunicada pelo Oferente, ou 
pelo Millennium investment banking de acordo com as regras e legislação aplicáveis, 
nomeadamente, nos termos do artigo 16.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 180.º do 
Cód.VM. 
 
 
3.4. Direitos de voto e participações da Sociedade Visada na Oferente 

À data do presente Prospeto, a Sociedade Visada, não é titular de qualquer 
participação nem detém quaisquer direitos de voto no capital social da Oferente.  
 
 
3.5. Acordos parassociais 

À data do presente Prospeto, a Oferente e as pessoas ou entidades que se encontram 
com a Oferente em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, 
não celebraram quaisquer acordos parassociais com impacto relevante na Sociedade 
Visada.  
 
Na presente data, não existem quaisquer acordos ou entendimentos estabelecidos 
com outras pessoas singulares ou coletivas para as quais a Oferente deva transferir, 
após o Termo da Oferta, qualquer quantidade de Ações adquiridas através da Oferta.  
 
 
3.6. Acordos celebrados com os titulares dos órgãos sociais da Sociedade Visada 

Não foram celebrados quaisquer acordos entre a Oferente ou qualquer das entidades 
referidas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM e os membros dos órgãos sociais da 
Sociedade Visada, nem foram estipuladas com relação à Oferta quaisquer vantagens 
especiais a favor destes membros, sem prejuízo do facto de a Oferente ser a 
principal credora da Sociedade Visada e ter celebrado, nessa qualidade, com esta 
Sociedade Visada, um Acordo de Princípio, nos termos melhor referidos no Capítulo 
2.8, e de os Senhores Dr António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques e Dr Pedro 
Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos, titulares em partes iguais do capital 
social da Oferente e membros do Conselho de Gerência desta, serem ambos 
administradores, com responsabilidades executivas, na Sociedade Visada. 
 
 
3.7. Representante para as relações com o mercado 

Uma vez que a Oferente não tem valores mobiliários admitidos à negociação, a 
mesma não dispõe de um representante para as relações com o mercado. 
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CAPÍTULO 4 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

O Anúncio Preliminar foi divulgado no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt) no 
dia 23 de dezembro de 2016. 
 
O relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada sobre a oportunidade 
e os termos e condições da Oferta, de 20 de janeiro de 2017, encontra-se disponível 
para consulta no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt). 
 
O Anúncio de Lançamento da Oferta foi tornado público nesta data e encontra-se 
disponível para consulta no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt). 
 
O órgão de administração da Sociedade Visada não está limitado nos termos do n.º 1 
do artigo 182.º do Cód.VM, uma vez que a exceção do n.º 6 do mesmo artigo se 
aplica, pelo facto de a Oferente não estar sujeita às mesmas regras. 
 
Acresce que nem a Oferente nem a Sociedade Visada comtemplam nos respetivos 
estatutos qualquer disposição referida pelo n.º 1 do artigo 182.º-A do Cód.VM. 
 
Nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 138.º do Cód.VM, os contratos 
de compra e venda referentes às Ações a serem transferidas no âmbito da Oferta a 
celebrar entre a Oferente e os detentores das Ações que aceitem a Oferta serão 
regidos pela lei Portuguesa e quaisquer conflitos que surjam em relação a esses 
contratos serão dirimidos pelos Tribunais da Comarca de Lisboa. 

 
A informação contida neste Prospeto relativa à Sociedade Visada provém ou é 
baseada em informação disponível publicamente, não verificada pela Oferente ou 
pelo intermediário financeiro responsável pela assistência à Oferta, pelo que estes 
não declaram que a mesma seja correta ou completa. A Oferente, os seus Gerentes e 
o Millennium investment banking não têm conhecimento de quaisquer factos ou 
circunstâncias que indiciem que qualquer declaração relativa à Sociedade Visada e a 
qualquer entidade com ela relacionada contida neste Prospeto não é verdadeira ou é 
materialmente enganosa. Adicionalmente, a Oferente e o intermediário financeiro 
responsável pela assistência à Oferta não assumem qualquer responsabilidade pelo 
eventual não cumprimento por parte da Sociedade Visada e/ou de qualquer entidade 
com ela relacionada da obrigação de divulgar quaisquer eventos que possam 
eventualmente ter ocorrido, em virtude dos quais a informação aqui contida e em 
que a Oferente e o Millennium investment banking se basearam seja suscetível de 
ser inexata ou enganosa. 
 
Este Prospeto não constitui uma recomendação da Oferente ou do intermediário 
financeiro responsável pela assistência à Oferta, nem um convite à venda de Ações à 
Oferente ou ao intermediário financeiro responsável pela assistência à Oferta. Este 
Prospeto não constitui uma análise da qualidade da Oferta nem uma recomendação à 
venda de Ações pelos seus detentores. Qualquer decisão de venda deverá ser 
baseada na informação contida neste Prospeto, considerado como um todo, e deverá 
ser executada após avaliação das condições económicas e financeiras da Sociedade 
Visada e da Oferente, bem como de quaisquer outras informações relativas à 
Sociedade Visada, a qualquer entidade com ela relacionada e à Oferente. Nenhuma 
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decisão de venda deverá ser tomada sem uma análise prévia do Prospeto, como um 
todo, pelos acionistas e pelos seus consultores. 
 
O Anúncio de Lançamento da Oferta, bem como o presente Prospeto, encontram-se 
disponíveis para consulta no sítio da CMVM na internet (www.cmvm.pt). 
 
O Prospeto encontra-se ainda disponível para consulta, sem custos, nos seguintes 
locais: 

 Na sede da Oferente, sita na Rua Gonçalves Zarco, n.º 21, 1º A, em Lisboa; 

 Na sede do Banco Comercial Português, S.A., sita na Praça D. João I, 28, no 
Porto. 

 
Uma versão em suporte de papel do presente Prospeto será entregue, gratuitamente, 
aos titulares de Ações que o solicitem nos locais supra indicados. 
 
 
 


