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CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 

Entidade com capital aberto ao investimento do público 
Sede: Rua Áurea, 219 a 241,1100-062 Lisboa 
Capital Institucional: 2.020.000.000,00 Euros 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
 sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500 792 615 

 (Entidade Visada) 
 

 

Relatório do Conselho de Administração Executivo da Caixa Económica Montepio Geral, 

(doravante “CEMG” ou “Entidade Visada”) elaborado nos termos do número 1 do 

artigo 181º do Código dos Valores Mobiliários sobre a oportunidade e as condições da 

Oferta Pública Geral e Voluntária de Aquisição de unidades de participação representativas 

do Fundo de Participação da CEMG, preliminarmente anunciada pelo Montepio Geral - 

Associação Mutualista, com sede na Rua Áurea, 219 a 241, Lisboa, registada na Direcção 

Geral da Segurança Social Inscrição n.º 3/81, a fls. 3 verso e 4 do livro I das Associações 

de Socorros Mútuos, com o número único de identificação fiscal e de pessoa colectiva 500 

766 681 (doravante “MGAM” ou “Oferente”). 

Nos termos do disposto no número 1 do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários, o 

Conselho de Administração Executivo da CEMG vem apresentar em anexo o seu 

Relatório sobre a oportunidade e as condições da Oferta Pública Geral e Voluntária de 

Aquisição de unidades de participação representativas do Fundo de Participação da 

CEMG, anunciada pelo MGAM, cujo anúncio preliminar foi publicado em 4 de Julho de 

2017. 

 

Lisboa, 25 de julho de 2017. 
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Aviso / Advertência 

O presente Relatório foi elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração Executivo 

da Caixa Económica Montepio Geral nos termos do número 1 do artigo 181.º do Código 

dos Valores Mobiliários, na sequência da análise, pelo Conselho de Administração 

Executivo, do Projeto de Prospeto da Oferta e do Projeto de Anúncio de Lançamento da 

Oferta, recebidos no dia 24 de julho de 2017, referentes à Oferta Pública Geral e 

Voluntária de Aquisição de unidades de participação representativas do Fundo de 

Participação da Caixa Económica Montepio Geral, preliminarmente anunciada pelo 

Montepio Geral Associação Mutualista, S.A. e cujo anúncio preliminar foi publicado em 4 

de Julho de 2017. 

O presente Relatório foi elaborado com base na informação disponibilizada ao Conselho 

de Administração Executivo da Caixa Económica Montepio Geral. Os detentores de 

unidades de participação do Fundo de Participação da Caixa Económica Montepio Geral 

devem considerar o presente Relatório no âmbito do seu processo individual de decisão 

sobre a aceitação, ou rejeição, da oferta, sempre sem prejuízo da necessária avaliação e juízo 

individual e ponderado por cada um dos detentores de unidades de participação do Fundo 

de Participação da Caixa Económica Montepio Geral. 

O presente Relatório inclui opiniões do Conselho de Administração Executivo da Caixa 

Económica Montepio Geral e que como tal devem ser consideradas.  

O presente Relatório foi dado a conhecer ao Conselho Geral e de Supervisão da Caixa 

Económica Montepio Geral. 

O presente Relatório inclui algumas previsões e estimativas. As previsões e estimativas, 

implicam riscos e incertezas na medida em que respeitam a eventos futuros e de verificação 

incerta. Nessa medida, a inclusão de tais previsões e estimativas e a referência a quaisquer 

eventos futuros não representa qualquer garantia quanto à sua verificação. Este relatório 

inclui igualmente declarações que refletem expectativas do Conselho de Administração 

Executivo da Caixa Económica Montepio Geral não devendo, em caso algum, tais 

expectativas ser consideradas como garantia da verificação dos factos ou circunstâncias a 

que as mesmas se referem. 

A Caixa Económica Montepio Geral não está obrigada a atualizar ou a executar qualquer 

revisão de quaisquer previsões ou estimativas contidas neste Relatório por forma a refletir 

quaisquer eventos ou circunstâncias que ocorram após a presente data, sem prejuízo da 

revisão que possa vir a ocorrer em virtude de uma eventual revisão dos termos e condições 

da Oferta. 

Este documento não deve ser entendido como contendo toda a informação prestada ao 

mercado sobre a Caixa Económica Montepio Geral e sobre a Oferta pelo que se 

recomenda a consulta do Prospeto da Oferta e do Anúncio de Lançamento da Oferta, bem 

como de comunicados anteriores, publicações e informação financeira divulgados pela 

Caixa Económica Montepio Geral e que estão disponibilizados em www.cmvm.pt e em 

www.montepio.pt/informacao-investidores.  

O presente documento está sujeito ao Direito português.  

http://www.cmvm.pt/
http://www.montepio.pt/informacao-investidores
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GLOSSÁRIO 

 

Anúncio Preliminar Anúncio preliminar da Oferta, elaborado pelo Montepio 
Geral - Associação Mutualista e publicado em 4 de Julho 
de 2017; 
 

CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 
 

CVM Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-
lei nº 486/99, de 13 de Novembro, em vigor na presente 
data; 
 

Entidade Visada ou 
CEMG 

Caixa Económica Montepio Geral, com sede na Rua 
Áurea, 219 a 241,1100-062, Lisboa, com o capital 
institucional: 2.020.000.000,00 Euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o 
número único de matrícula e identificação fiscal 500 792 
615; 
 

Euronext Lisbon Mercado regulamentado de valores mobiliários em 
Portugal, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade 
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A; 
 

Oferente ou MGAM Montepio Geral - Associação Mutualista, com sede na Rua 
Áurea, 219 a 241, Lisboa, registada na Direcção-Geral da 
Segurança Social Inscrição n.º 3/81, a fls. 3 verso e 4 do 
livro I das Associações de Socorros Mútuos, com o 
número único de identificação fiscal e de pessoa coletiva 
500 766 681; 
 

Oferta ou OPA Oferta Pública Geral e Voluntária de Aquisição de 
Unidades de Participação representativas do Fundo de 
Participação da CEMG; 
 

Projeto de Anúncio de 
Lançamento 
 

Projeto de anúncio de lançamento relativo à Oferta que o 
MGAM entregou à CEMG em 24 de julho de 2017; 

Projeto de Prospeto da 
Oferta  
 

Projeto de prospeto relativo à Oferta que o MGAM 
entregou à CEMG em 24 de julho de 2017; 

Relatório O presente relatório do Conselho de Administração 
Executivo relativo à Oferta, elaborado nos termos e para 
os efeitos do artigo 181º do CVM; 
 

Unidades de Participação 400.000.000 (quatrocentos milhões) unidades de 
participação, escriturais e nominativas, com o valor 
nominal unitário de € 1,00 (um euro), representativas do 
Fundo de Participação integrante do património social da 
CEMG. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.1. O presente Relatório foi elaborado pelo Conselho de Administração Executivo da 

CEMG, nos termos do número 1 do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários, 

tendo por base o Projeto de Prospeto da Oferta e o Projeto de Anúncio de 

Lançamento da Oferta referentes à Oferta Pública Geral e Voluntária de Aquisição 

de unidades de participação representativas do Fundo de Participação da CEMG, 

lançada pelo MGAM, S.A. e cujo Anúncio Preliminar foi publicado em 4 de Julho de 

2017. 

 

1.2. O presente Relatório foi dado a conhecer ao Conselho Geral e de Supervisão da 

Caixa Económica Montepio Geral. 

 

1.3. Na elaboração do presente Relatório, o Conselho de Administração Executivo guiou-

se por padrões de isenção face à Oferta e de observância dos seus deveres perante a 

CEMG, os detentores das Unidades de Participação, os trabalhadores e demais 

“stakeholders” da CEMG. 

 

1.4. O Conselho de Administração Executivo entende que a Oferta, não obstante não ter 

sido solicitada, é amigável, sendo realizada pelo MGAM, que detém, na presente 

data, a totalidade do capital institucional da Entidade Visada, no montante de € 

2.020.000,00 (dois mil e vinte milhões de euros), detendo por isso 100% (cem por 

cento) dos respectivos direitos de voto e, nessa qualidade, tem prestado um apoio 

permanente e de relevo inquestionável à estratégia de desenvolvimento e afirmação 

da CEMG. 

 

1.5. O Conselho de Administração Executivo constata, com apreciação positiva, que é 

objectivo do Oferente dar continuidade à actividade e estratégia da CEMG, 

mantendo as suas principais linhas de orientação de longo prazo definidas para o 

triénio 2016-2018.  

 

1.6. O Oferente manifesta, no Projeto de Prospeto da Oferta que pretende dar 

continuidade à atividade e estratégia da CEMG, mantendo as suas principais linhas 

de orientação de longo prazo definidas para o triénio 2016-2018, pelo que o 

Conselho de Administração Executivo não antecipa qualquer impacto negativo da 

Oferta na execução do plano de negócios da CEMG ou no seu desempenho 

operacional e considera que os elementos constantes da Oferta reflectem um 

posicionamento de continuidade estratégica para a CEMG. 

 

1.7. No Projeto de Prospeto da Oferta, o Oferente refere que é sua intenção que os 

negócios da Entidade Visada continuem a ser conduzidos e operados a partir das 

suas instalações existentes, não estando prevista a necessidade de alterar as condições 

de trabalho, nem se antecipando a realocação de trabalhadores, em virtude (ou em 

consequência) do resultado da Oferta, pelo que o Conselho de Administração 
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Executivo não antecipa qualquer impacto negativo da Oferta sobre os interesses dos 

trabalhadores da CEMG. 

 

1.8. A contrapartida oferecida é de € 1,00 (um euro) por Unidade de Participação, a pagar 

em numerário, sendo o valor total da Oferta de €86.535.319,00 (oitenta e seis 

milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezanove euros), considerando 

apenas as Unidades de Participação relativamente às quais, por não serem já detidas 

pelo MGAM na data do Projeto de Prospeto da Oferta, poderá haver uma aceitação 

na Oferta. Esta contrapartida representa um prémio de 101% relativamente à cotação 

de fecho da Unidade de Participação no dia do Anúncio Preliminar e um prémio de 

116% face à cotação média ponderada dos seis meses anteriores ao dia do Anúncio 

Preliminar, pelo volume das Unidades de Participação no mercado regulamentado da 

Euronext Lisbon, considerando o Volume Weighted Average Price (VWAP) publicado 

pela Bloomberg com referência ao período em questão, sendo ainda de referir que a 

contrapartida da Oferta não considera um prémio de controlo uma vez que o 

Oferente já detém, e sempre deteve, o controlo da CEMG. 

 

1.9. Considerando a visibilidade quanto ao cumprimento dos objetivos do plano de 

negócios, a capacidade da geração de caixa da CEMG, bem como o potencial de 

crescimento do sector, o Conselho de Administração Executivo é de opinião que o 

preço da Oferta se encontra num intervalo de valorização da Entidade Visada que se 

considera contemplar de modo relevante os interesses dos destinatários da Oferta 

tendo em conta: 

 

(i) que o Oferente declarou no seu Projeto de Prospeto da Oferta que a Oferta 

visa assegurar um tratamento equitativo aos detentores das Unidades de 

Participação, dando-lhes a possibilidade de alienarem estes valores 

mobiliários integrantes do património social da CEMG ao Oferente, por um 

preço correspondente ao valor unitário de subscrição bem como, ao valor 

nominal das ações a que as referidas Unidades de Participação 

corresponderão na sequência da transformação da CEMG em sociedade 

anónima;  

 

(ii) que a contrapartida da Oferta, de € 1,00 (um euro), representa um prémio de 

101% relativamente à cotação de fecho da Unidade de Participação, de € 

0,497, no dia do Anúncio Preliminar; 

 

(iii) que a contrapartida da Oferta representa um prémio de 92%, 94% e 116% 

em relação ao preço médio ponderado das Unidades de Participação da 

Entidade Visada, nos um, três e seis meses, respectivamente, anteriores ao 

Anúncio Preliminar da Oferta (calculado com base nas cotações registadas no 

Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon), considerando o Volume 

Weighted Average Price (VWAP) publicado pela Bloomberg com referência aos 

períodos em questão; e  
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(iv) que o valor da contrapartida oferecida pelo MGAM é mais elevado que o 

mínimo legal que vigoraria caso se tratasse de oferta obrigatória, dados os 

valores médios acima referidos e a informação do Oferente sobre aquisições 

por si efetuadas; 

 

(v) que a contrapartida da Oferta não considera um prémio de controlo uma vez 

que o Oferente já detém, e sempre deteve, o controlo da CEMG; 

 

1.10. Os detentores de Unidades de Participação deverão ter em consideração possíveis 

implicações para a liquidez das Unidades de Participação subsequentemente à Oferta, 

designadamente a possibilidade, expressamente prevista pelo Oferente, de após a sua 

transformação em sociedade anónima, vir a promover o mecanismo de perda da 

qualidade de sociedade aberta previsto no artigo 27.º, n.º 1, al. b), e números 3 e 4, do 

CVM, na sequência da transformação da CEMG em sociedade anónima, cuja 

conclusão o Oferente considera que deverá ocorrer em momento posterior próximo 

ao encerramento da Oferta. Nos termos da lei, a perda de qualidade de sociedade 

aberta, quando admissível, é eficaz a partir da publicação da decisão favorável da 

CMVM e determina a imediata exclusão da negociação em mercado regulamentado 

das acções ou unidades de participação da sociedade emitente e dos valores 

mobiliários que dão direito à sua subscrição ou aquisição, ficando vedada a sua 

readmissão no prazo de um ano.  

 

1.11. Cabe ainda salientar que o Oferente refere: (i) que após a conclusão da Oferta 

poderá, a qualquer momento, através de operações realizadas em mercado ou fora de 

mercado, adquirir Unidades de Participação adicionais (caso existam Unidades de 

Participação sobrantes após a liquidação da Oferta), por um preço diferente daquele 

pago na Oferta, de acordo com, e na medida do permitido pela, lei aplicável, bem 

como (ii) se reserva o direito de acionar o mecanismo de aquisição tendente ao 

domínio total previsto no artigo 490.º n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais 

após a transformação da Entidade Visada em sociedade anónima, caso estejam 

preenchidos os requisitos legalmente previstos.  

 

1.12. A implementação de qualquer dos referidos mecanismos poderá, na medida que for 

aplicável, ter um impacto adverso na posição dos detentores de Unidades de 

Participação que decidam não aceitar a Oferta. 

 

1.13. Em face do referido no presente Relatório, o Conselho de Administração 

Executivo recomenda que cada um dos detentores de Unidades de 

Participação tome a sua decisão individual quanto à aceitação, ou não 

aceitação, da Oferta em função da análise dos seus próprios interesses e 

objetivos, designadamente, horizonte temporal de investimento e 

conveniência de realização de liquidez. 
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2. A OFERTA 

 

2.1. O Oferente 

De acordo com a informação constante do Anúncio Preliminar, do Projeto de Prospeto da 

Oferta e do Projeto de Anúncio de Lançamento da Oferta, o Oferente é o MGAM.  

É referido no Projeto de Prospeto da Oferta e no Projeto de Anúncio de Lançamento da 

Oferta que, tanto quanto é do conhecimento do Oferente, são-lhe imputáveis, na data da 

disponibilização dos referidos projetos, a totalidade do capital institucional da Entidade 

Visada, no montante de € 2.020.000,00 (dois mil e vinte milhões de euros), detendo por 

isso 100% (cem por cento) dos respetivos direitos de voto. O Oferente refere ainda que a 

percentagem de Unidades de Participação detidas pelo Oferente e por outras pessoas ou 

entidades que se encontrem consigo em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 

20.º do Cód.VM, é de 78,4% (setenta e oito vírgula quatro por cento) do total de Unidades 

de Participação representativas do Fundo de Participação da CEMG. 

Cabe ainda referir que, no final do dia 25 julho de 2017, a CEMG não detinha / Unidades 

de Participação próprias. Refira-se que o Montepio Investimento S.A. (que se encontra em 

relação indireta de domínio, na aceção do artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, 

com a Entidade Visada) detinha, a essa data, em carteira própria, 80.918 Unidades de 

Participação. 

2.2. Qualificação da Oferta 

O Oferente qualifica a Oferta como geral e voluntária. 

No Projeto de Prospeto da Oferta o Oferente refere que, atendendo, por um lado, à sua 

natureza jurídica de associação e, por outro lado, ao facto de a Oferta incidir somente sobre 

21,6% (vinte e um vírgula seis por cento) do total de Unidades de Participação 

representativas do Fundo de Participação da Entidade Visada, a Oferta não se encontra 

sujeita ao regime estabelecido no artigo 182.º do CVM. Adicionalmente, considerando a 

natureza jurídica de caixa económica da Entidade Visada, o Projeto de Prospeto da Oferta 

refere que é entendimento do Oferente não ser aplicável o disposto no artigo 182.º-A do 

CVM na Oferta. 

2.3. Intermediário Financeiro 

O intermediário financeiro encarregue da assessoria ao Oferente é o Banco Finantia, S.A., 

tendo o Oferente investido o referido intermediário financeiro com os necessários poderes 

para proceder à recepção das declarações de aceitação que vierem a ser emitidas pelos 

detentores de Unidades de Participação interessados. 

2.4. As Unidades de Participação 

O Projeto de Prospeto da Oferta refere que o objeto da Oferta é constituído pela totalidade 

das Unidades de Participação representativas do Fundo de Participação integrante do 
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património social da CEMG que na data de encerramento da Oferta se encontrem 

integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes e livres de quaisquer ónus, 

encargos e responsabilidades, bem como de quaisquer limitações ou vinculações, 

nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou, sociais ou à sua 

transmissibilidade e que não sejam detidas diretamente pelo Oferente.  

Mais refere o Projeto de Prospeto que, considerando que, nessa data, o Oferente detinha 

313.464.681 (trezentos e treze milhões, quatrocentas e sessenta e quatro mil, seiscentos e 

oitenta e uma) Unidades de Participação, a Oferta, ainda que geral, apenas poderá ser aceite 

pelos titulares das restantes 86.535.319 (oitenta e seis milhões, quinhentas e trinta e cinco 

mil, trezentas e dezanove) Unidades de Participação, representativas de 21,6% (vinte e um 

vírgula seis por cento) do total de Unidades de Participação representativas do Fundo de 

Participação da CEMG.  

Para os efeitos do disposto no artigo 128.º do CVM, o Oferente declara expressamente no 

Projeto de Prospeto da Oferta e no Projeto de Anúncio de Lançamento da Oferta que a 

decisão de lançar a Oferta se fundou no pressuposto de que, entre a data do Anúncio 

Preliminar e a data do encerramento da Oferta, não ocorreu, nem ocorrerá:  

(i) nenhuma circunstância ou evento com impacto significativo na situação 

patrimonial, económica e financeira da Entidade Visada, em termos consolidados, 

ou em sociedades que se encontrem numa relação de domínio ou de grupo com a 

Entidade Visada nos termos do artigo 21.º do CVM; nem  

 

(ii) uma alteração substancial nos mercados financeiros nacional e internacional nem 

nas respectivas instituições, que não tenha sido contemplada nos cenários oficiais 

divulgados pelas autoridades até à presente data e que tenha um impacto negativo 

significativo na Oferta, excedendo os riscos inerentes à mesma. 

O lançamento da Oferta encontra-se sujeito à obtenção do registo prévio da Oferta junto 

da CMVM, nos termos do disposto no artigo 114.º do CVM. 

2.5. Contrapartida 

A contrapartida oferecida é de € 1,00 (um euro) por Unidade de Participação, a pagar em 

numerário, sendo o valor total da Oferta de € 86.535.319,00 (oitenta e seis milhões, 

quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezanove euros), considerando apenas as 

Unidades de Participação relativamente às quais poderá haver uma aceitação na Oferta. 

No Projeto de Prospeto da Oferta, o Oferente refere que a Oferta visa assegurar um 

tratamento equitativo aos detentores das Unidades de Participação, dando-lhes a 

possibilidade de alienarem estes valores mobiliários integrantes do património social da 

CEMG ao Oferente, por um preço correspondente ao valor unitário de subscrição bem 

como, ao valor nominal das ações a que as referidas Unidades de Participação 

corresponderão na sequência da transformação da CEMG em sociedade anónima.  
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2.6. Prazo 

Nos termos legais, o prazo da Oferta, que não se encontra ainda definido no Projeto de 

Prospeto da Oferta nem no Projeto de Anúncio de Lançamento da Oferta, apenas se 

iniciará após o lançamento da Oferta, a realizar mediante a publicação do Anúncio de 

Lançamento e do Prospeto da Oferta, o que depende, entre outras condições, do registo da 

Oferta pela CMVM.  

Nos termos legais, o prazo da Oferta poderá oscilar entre 2 e 10 semanas e deverá constar 

do Anúncio de Lançamento e do Prospeto da Oferta. 

2.7. Exclusão de negociação em mercado regulamentado 

No Projeto de Prospeto da Oferta e no Projeto de Anúncio de Lançamento da Oferta o 

Oferente previu expressamente a possibilidade de após a sua transformação em sociedade 

anónima, vir a promover o mecanismo de perda da qualidade de sociedade aberta previsto 

no artigo 27.º, n.º 1, al. b), e números 3 e 4, do CVM, na sequência da transformação da 

CEMG em sociedade anónima, cuja conclusão o Oferente considera que deverá ocorrer 

em momento posterior próximo ao encerramento da Oferta. 

Ao abrigo do previsto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 190/2015 de 10 de 

Setembro, o Banco de Portugal determinou a transformação em sociedade anónima da 

CEMG, o que fez através de carta datada de 21 de Novembro de 2016.  

Apesar de o processo de transformação ter já sido substancialmente realizado, não teve 

ainda lugar a escritura pública de transformação e o registo comercial da mesma.  

Uma das consequências directas do processo de transformação da CEMG em sociedade 

anónima tal como configurada pelo Banco de Portugal é a conversão das Unidades de 

Participação do seu Fundo de Participação em acções. 

Nos termos da lei, a perda de qualidade de sociedade aberta, quando admissível, é eficaz a 

partir da publicação da decisão favorável da CMVM e determina a imediata exclusão da 

negociação em mercado regulamentado das acções da sociedade emitente e dos valores 

mobiliários que dão direito à sua subscrição ou aquisição, ficando vedada a sua readmissão 

pelo prazo de um ano. 

Cabe ainda salientar que o Oferente refere: (i) que após a conclusão da Oferta poderá, a 

qualquer momento, através de operações realizadas em mercado ou fora de mercado, 

adquirir Unidades de Participação adicionais (caso existam Unidades de Participação 

sobrantes após a liquidação da Oferta), por um preço diferente daquele pago na Oferta, de 

acordo com, e na medida do permitido pela, lei aplicável, bem como (ii) se reservar o 

direito de acionar o mecanismo de aquisição tendente ao domínio total previsto no artigo 

490.º n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais após a transformação da Entidade Visada 

em sociedade anónima, caso estejam preenchidos os requisitos legalmente previstos. 
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3. POSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO SOBRE A 

OFERTA 

O Conselho de Administração Executivo da CEMG procedeu a uma análise do Projeto de 

Prospeto da Oferta e do Projeto de Anúncio de Lançamento da Oferta e apresenta no 

presente Relatório o seu parecer sobre a oportunidade e as condições da Oferta, os planos 

estratégicos do Oferente e as repercussões na CEMG e nos seus “stakeholders”.  

Neste parecer, o Conselho de Administração Executivo da CEMG tomou em consideração 

que a oferta pública de aquisição é voluntária e que o Oferente detém, na presente data, a 

totalidade do capital institucional da Entidade Visada, no montante de € 2.020.000,00 (dois 

mil e vinte milhões de euros), detendo por isso 100% (cem por cento) dos respectivos 

direitos de voto. 

O Conselho de Administração Executivo entende que a Oferta, não obstante não ter sido 

solicitada, é amigável, sendo realizada pelo MGAM, que detém, na presente data, a 

totalidade do capital institucional da Entidade Visada, no montante de € 2.020.000,00 (dois 

mil e vinte milhões de euros), detendo por isso 100% (cem por cento) dos respectivos 

direitos de voto e, nessa qualidade, tem prestado um apoio permanente e de relevo 

inquestionável à estratégia de desenvolvimento e afirmação da CEMG. 

 

3.1. Contrapartida da Oferta 

O Conselho de Administração, na formulação da sua opinião, procedeu à análise das 

condições visíveis de curto e médio prazo, assim como o potencial de longo prazo, 

considerando o enquadramento do plano estratégico da CEMG, juntamente com dados do 

mercado de capitais, conforme detalhadas nas seguintes secções: 

3.1.1.  Evolução e liquidez da cotação da Unidade de Participação 

 

 

Fonte: Bloomberg 
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Data UP CEMG 
PSI20 
Index 

STOXX 
Europe 600 

Banks 

31/12/2014 -9% -25% 3% 

31/12/2015 -33% -17% 0% 

30/12/2016 -57% -27% -7% 

03/07/2017 -50% -19% 2% 

Fonte: Bloomberg 

Desde a admissão à negociação em mercado regulamentado das Unidades de Participação 

(17 de dezembro de 2013), o índice PSI-20 registou, até ao dia anterior à data de publicação 

do Anúncio Preliminar (3 de julho de 2017), uma perda acumulada de 19% que compara 

com um ganho acumulado de 2% registado pelo índice STOXX Europe 600 Banks no 

mesmo período. Já as Unidades de Participação da CEMG registaram uma perda 

acumulada de 50% pelo que se considera que a contrapartida oferecida incorpora um 

prémio face à performance média registada pelo PSI-20 no período em análise. 

 

 

Fonte: Bloomberg 

Uma análise à evolução do volume transacionado, em n.º de Unidades de Participação no 

período compreendido entre a data de admissão à negociação em mercado regulamentado 

(17 de dezembro de 2013) e o dia anterior à data de publicação do Anúncio Preliminar (3 

de julho de 2017) permite concluir que se trata de um título com liquidez limitada (o 

volume médio diário de Unidades de Participação transacionadas no período foi de cerca 

de 146.406). 

3.1.2. Comparação com o mínimo legal para ofertas obrigatórias  

O Preço da Oferta de € 1,00 (um Euro) por Unidade de Participação é superior ao preço 

médio ponderado das Unidades de Participação na Euronext Lisbon, nos seis meses 

imediatamente anteriores à data da publicação do Anúncio Preliminar O Oferente não 

qualifica a Oferta como uma oferta pública de aquisição obrigatória, mas ainda assim é de 

referir que o preço da Oferta supera o preço mínimo fixado na regulamentação para ofertas 
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públicas de aquisição obrigatórias, constante do número 1 do artigo 188º CVM, uma vez 

que o Projeto de Prospeto da Oferta refere não haver aquisições relevantes do Oferente a 

preço superior. 

O preço médio ponderado pelo volume das Unidades de Participação neste período, que 

vai desde 5 de Janeiro de 2017 a 4 de Julho de 2017, foi de € 0,464.  

3.1.3. Relação do preço com a cotação em diferentes momentos temporais 

Performance no mercado1 
Preço 
(€) 

Prémio da 
contrapartida 

(%) 

Contrapartida a pagar 1,000 - 

Cotação de fecho na Data do Anúncio Preliminar (04/07/2017) 0,497 101% 

PMP 1M (05/06/2017 - 04/07/2017) 0,521 92% 

PMP 3M (05/04/2017 - 04/07/2017) 0,516 94% 

PMP 6M (05/01/2017 - 04/07/2017) 0,464 116% 
1 Considerando o Volume Weighted Average Price (VWAP) publicado na Bloomberg com referência 
aos períodos considerados 
 

O preço da Oferta de € 1,00 (um Euro) por Unidade de Participação representa:  

(i) um prémio de 92%, 94% e 116% em relação ao preço médio ponderado pelo 

volume das Unidades de Participação da Entidade Visada, nos um, três e seis 

meses, respectivamente, anteriores ao Anúncio Preliminar da Oferta (calculado 

com base nas cotações registadas no Mercado Regulamentado da Euronext 

Lisbon, considerando o Volume Weighted Average Price (VWAP) publicado 

pela Bloomberg com referência aos períodos em questão); e  

 

(ii) um prémio de 101% relativamente à cotação de fecho da Unidade de 

Participação no dia de divulgação do Anúncio Preliminar. 

 

3.1.4. Síntese da apreciação 

Considerando a visibilidade quanto ao cumprimento dos objectivos do plano de negócios, 

a capacidade da geração de caixa da CEMG, bem como o potencial de crescimento do 

sector, o Conselho de Administração Executivo é de opinião que o preço da Oferta se 

encontra num intervalo de valorização da Entidade Visada que se considera contemplar de 

modo relevante os interesses dos destinatários da Oferta tendo em conta: 

(iii) que o Oferente declarou no seu Projeto de Prospeto da Oferta que a Oferta 

visa assegurar um tratamento equitativo aos detentores das Unidades de 

Participação, dando-lhes a possibilidade de alienarem estes valores mobiliários 

integrantes do património social da CEMG ao Oferente, por um preço 

correspondente ao valor unitário de subscrição bem como, ao valor nominal 

das ações a que as referidas Unidades de Participação corresponderão na 

sequência da transformação da CEMG em sociedade anónima;  
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(iv) que a contrapartida da Oferta, de € 1,00 (um Euro), representa um prémio de 

101% relativamente à cotação de fecho das Unidades de Participação no dia de 

divulgação do Anúncio Preliminar, de €0,497; 

 

(v) que a contrapartida da Oferta representa um prémio de 92%, 94% e 116% em 

relação ao preço médio ponderado das Unidades de Participação da Entidade 

Visada, nos um, três e seis meses, respectivamente, anteriores ao Anúncio 

Preliminar da Oferta (calculado com base nas cotações registadas no Mercado 

Regulamentado da Euronext Lisbon) , considerando o Volume Weighted Average 

Price (VWAP) publicado pela Bloomberg com referência aos períodos em 

questão); e  

 

(vi) que o valor da contrapartida oferecida pelo MGAM é mais elevado que o 

mínimo legal que vigoraria caso de oferta obrigatória se tratasse, dados os 

valores médios acima referidos e a informação do Oferente sobre aquisições 

por si efetuadas; 

 

(vii) que a contrapartida da Oferta não considera um prémio de controlo uma vez 

que o Oferente já detém, e sempre deteve, o controlo da CEMG; 

Adicionalmente, o Conselho de Administração Executivo constata a limitada liquidez das 

Unidades de Participação ao longo dos últimos 3 anos, pelo que a Oferta constitui uma 

oportunidade de liquidez ao dispor dos detentores de Unidades de Participação. 

O Conselho de Administração recomenda que cada detentor de Unidades de 

Participação tome a decisão de aceitar, ou não aceitar, a Oferta, em função da 

análise dos seus próprios interesses e objectivos, designadamente horizonte 

temporal de investimento e eventual necessidade de realização de liquidez para as 

Unidades de Participação por si detidas. 

 
3.2. Plano Estratégico do Oferente para a Entidade Visada 

De acordo com a informação incluída no Anúncio Preliminar e no Projeto de Prospeto da 

Oferta, o objetivo último do Oferente é assegurar que, na sequência da referida 

transformação da Entidade Visada em sociedade anónima, o capital social da CEMG venha 

a ser detido, na maior extensão possível, por entidades da economia social.  

No que respeita à actividade da Entidade Visada, o Oferente declara ainda pretender com a 

presente Oferta dar continuidade à actividade e estratégia da CEMG, mantendo as suas 

principais linhas de orientação de longo prazo definidas para o triénio 2016-2018. A 

execução do preconizado Plano Estratégico visa assegurar o já anunciado empenho na 

melhoria do bem-estar das famílias, nas necessidades financeiras das Pequenas e Médias 

Empresas portuguesas e no apoio à economia social nacional. 
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No Projeto de Prospeto da Oferta o Oferente declara igualmente que procurar-se-á 

também, através da manutenção das referidas linhas de condução estratégica, melhorar a 

competitividade e eficiência da CEMG, oferecendo ao mesmo tempo um serviço simples e 

de confiança, assente na tradição, solidariedade e solidez que caracterizam a CEMG e que 

os pilares essenciais das medidas em curso, passarão pela transformação digital programada 

até 2018, pelo rejuvenescimento e reforço das competências do quadro de pessoal através 

da atualização contínua das suas formações, pela captação das sinergias relacionadas com o 

recente processo de otimização da rede comercial concluído em 2016 e, pela redução de 

custos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSEs). 

Refere-se igualmente no Projeto de Prospeto da Oferta que o enfoque na convergência 

digital e na agilização da plataforma comercial, levará ao fortalecimento do modelo de 

negócio da CEMG e consequente geração de capital endógeno (resultados). Esta geração 

de resultados será potenciada pela recuperação do produto bancário core, pelas melhorias de 

eficiência conseguidas (ao nível de FSEs) e pelo reforço da gestão do risco (recuperação/ 

alienação de NPLs e deleverage imobiliário).  

O Conselho de Administração Executivo constata, com apreciação positiva, que é 

objectivo do Oferente garantir a continuidade dos planos estratégicos da CEMG, 

mantendo as suas principais linhas de orientação de longo prazo definidas para o triénio 

2016-2018, pelo que o Conselho de Administração Executivo, não antecipa qualquer 

impacto negativo da Oferta na execução do plano de negócios da CEMG ou no seu 

desempenho operacional e considera que os elementos constantes da Oferta reflectem um 

posicionamento de continuidade estratégica para a CEMG. 

3.3. Repercussões da Oferta nos Interesses dos Trabalhadores da CEMG 

No Projeto de Prospeto da Oferta o Oferente refere que é sua intenção que os negócios da 

Entidade Visada continuem a ser conduzidos e operados a partir das suas instalações 

existentes, não estando prevista a necessidade de alterar as condições de trabalho, nem se 

antecipando a realocação de trabalhadores, em virtude (ou em consequência) do resultado 

da Oferta, pelo que o Conselho de Administração Executivo não antecipa qualquer 

impacto negativo da Oferta sobre os interesses dos trabalhadores da CEMG. 

O Conselho de Administração Executivo informa ter divulgado o conteúdo do Anúncio 

Preliminar aos trabalhadores da CEMG e que, tanto quanto é do seu conhecimento, não 

recebeu dos mesmos qualquer parecer quanto às repercussões da oferta a nível do emprego 

até à data do presente relatório. 
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4. INTENÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO QUE 

SÃO SIMULTANEAMENTE DETENTORES DE UNIDADES DE 

PARTICIPAÇÃO, QUANTO À ACEITAÇÃO DA OFERTA 

O Conselho de Administração Executivo da CEMG é composto por um Presidente e seis 

vogais, sendo o Presidente designado pela Assembleia Geral.  

Os membros dos órgãos da CEMG exercem as suas funções por períodos de três anos, 

sendo permitida a eleição de qualquer titular por mais de três mandatos sucessivos, sem 

prejuízo das limitações decorrentes da lei. Em Assembleia Geral Extraordinária de 5 de 

Agosto de 2015 foram eleitos para o mandato que termina a 31 de Dezembro de 2018 os 

membros do Conselho de Administração Executivo, que iniciaram funções a 7 de agosto 

de 2015. 

A tabela infra contém uma indicação do número de Unidades de Participação detidas de 

forma directa ou indirecta, por cada um dos membros do Conselho de Administração 

Executivo desta e a respectiva intenção de aceitação, ou não aceitação, da Oferta.  

As intenções referidas no quadro representam a posição de cada um dos membros do 

Conselho de Administração Executivo aí identificado, na presente data, no quadro actual 

de circunstâncias e perante os termos da Oferta que se descreveram neste Relatório e que 

constam do Projeto de Prospeto da Oferta e do Projeto de Anúncio de Lançamento da 

Oferta, pelo que estão sujeitas a alteração caso ocorra alguma modificação do actual quadro 

de circunstâncias ou sejam alterados os termos da Oferta: 

Nome Cargo 
N.º de Unidades 
de Participação 

detidas 
Intenção 

José Manuel Félix Morgado Presidente 0 Não aplicável 

João Carlos Martins da Cunha 
Neves 

Membro 0 Não aplicável 

Luís Gabriel Moreira Maia 
Almeida 

Membro 45.190 Decisão ainda 
não tomada 

Fernando Ferreira Santo Membro 0 Não aplicável 

João Belard da Fonseca Lopes 
Raimundo 

Membro 0 Não aplicável 

Jorge Manuel Viana de Azevedo 
Pinto Bravo 

Membro 0 Não aplicável 

Luís Miguel Resende de Jesus Membro 0 Não aplicável 
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5. INFORMAÇÃO SOBRE A VOTAÇÃO DO PRESENTE RELATÓRIO PELO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO 

Nos termos previstos no nº3 do artigo 181º do CVM, informa-se que o presente Relatório 

foi aprovado em reunião do Conselho de Administração Executivo da CEMG realizada em 

25 de julho de 2017, não tendo a deliberação que procedeu à sua aprovação recebido 

quaisquer votos negativos expressos. 

O presente Relatório foi dado a conhecer ao Conselho Geral e de Supervisão da Caixa 

Económica Montepio Geral. 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Até à presente data, o Conselho de Administração Executivo não recebeu por parte dos 

trabalhadores, directamente ou através dos seus representantes, qualquer parecer quanto às 

repercussões da Oferta ao nível do emprego.  


