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Tratando-se de oferta pública de troca através da qual o Oferente se propõe aceitar acções 
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Comissão, de 29 de Abril). Assim e de modo a permitir uma mais fácil identificação entre a 
estrutura do prospecto das ofertas públicas de aquisição e a do presente prospecto, abaixo se 
apresenta uma tabela indicativa de correspondência entre os respectivos índices. 
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ADVERTÊNCIAS 

A forma e o conteúdo do presente prospecto obedecem ao preceituado no Código dos 
Valores Mobiliários (“CódVM”), ao disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2006 com 
as devidas adaptações conforme previstas no seu artigo n.º 20.º relativo às ofertas públicas 
de troca, no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, objecto da 
rectificação publicada no Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de Junho de 2004, tal como 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1787/2006 da Comissão, de 4 de Dezembro, 
publicado no Jornal Oficial n.º L 337, de 5 de Dezembro de 2006, pelo Regulamento (CE) 
n.º 211/2007 da Comissão, de 27 de Fevereiro, publicado no Jornal Oficial n.º L 61, de 28 
de Fevereiro de 2007 e pelo Regulamento (CE) 1289/2008 da Comissão, de 12 de 
Dezembro de 2008, publicado no Jornal Oficial n.º L 340 de 19 de Dezembro de 2008 e 
demais legislação aplicável. 
 
O presente prospecto diz respeito à oferta pública de troca de até 132.119.201 acções da 
Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. (adiante designada por “Sociedade 
Visada” ou TD-EC”) por até 132.119.201 acções da Teixeira Duarte, S.A. (adiante 
designada por “Oferente”, “Emitente” ou “TD”), na proporção de uma acção da 
Sociedade Visada por uma acção do Oferente (adiante designada por “Oferta Pública de 
Troca” ou “OPT”), e à admissão à negociação, no mercado regulamentado da Euronext 
Lisbon, da totalidade do capital social da Teixeira Duarte, S.A., emitido e a emitir no âmbito 
da OPT, representado por até 420.000.000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, 
com o valor nominal de 1,00 Euro. O presente prospecto foi objecto de aprovação por 
parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), e encontra-se 
disponível sob a forma electrónica em www.cmvm.pt, www.teixeiraduarte.pt e 
www.teixeiraduarte.pt/TDSA/pt/index.htm. 
 
A Oferta ficará condicionada à emissão, até ao seu termo, de decisão favorável da Euronext 
Lisbon quanto à admissão à negociação das acções do Oferente no Mercado regulamentado 
da Euronext Lisbon, decisão essa que será objecto de comunicação ao mercado até ao final 
do último dia do prazo da Oferta, ou seja, até ao final do dia 6 de Agosto de 2010. A 
admissão à negociação das acções do Oferente no mercado regulamentado da Euronext 
Lisbon encontra-se sujeita à prévia emissão das acções do Oferente que constituem a 
contrapartida da Oferta. 
 
As entidades que, no âmbito do disposto nos artigos 149.º e 243.º do CódVM, são 
responsáveis pela suficiência, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da 
informação contida no presente prospecto encontram-se indicadas no Capítulo 3 - 
Responsáveis pela informação. 
 
A presente Oferta Pública de Aquisição foi objecto de registo prévio na CMVM, em 16 de 
Julho de 2010, sob o número 9180.  
 
Nos termos do disposto nos números 6 e 7 do artigo 118.º do CódVM, o “registo de oferta 
pública de aquisição implica a aprovação do respectivo prospecto e baseia-se em critérios de legalidade” e “a 
aprovação do prospecto 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 n.º 5 do mesmo artigo estabelece que “a aprovação do 
prospecto é o acto que implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, 
veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação”.  
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Nos termos do artigo 234.º, n.º 2, do CódVM, a decisão de admissão de valores mobiliários 
à negociação pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 
S.A. “não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira 
do emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários admitidos”. 
 
O Millennium investment banking é o intermediário financeiro responsável pela prestação 
dos serviços de assistência ao Emitente e Oferente na preparação, lançamento e execução 
da Oferta e de assessoria ao processo de admissão à negociação das acções Teixeira Duarte, 
S.A. que constituem a contrapartida da Oferta, nos termos e para efeitos da alínea a) do n.º 
1 do artigo 113.º do CódVM. O Millennium investment banking é responsável, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 149.º do CódVM, pela prestação dos serviços de 
assistência previstos no artigo 337.º do CódVM, devendo assegurar o respeito pelos 
preceitos legais e regulamentares em especial quanto à qualidade da informação. Não 
obstante, o Millennium investment banking não realizou uma verificação autónoma de 
todos os factos ou informação constantes deste prospecto. 
 
A existência deste prospecto não assegura que a informação nele contida se mantenha 
inalterada desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se, entre a data da sua 
aprovação e a data de admissão à negociação das Acções no Mercado Regulamentado da 
Euronext Lisbon, for detectada alguma deficiência no prospecto ou ocorrer qualquer facto 
novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no prospecto, 
que seja relevante para a decisão a tomar pelos destinatários da Oferta, o Emitente deverá 
requerer imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou de rectificação do prospecto. 
 
No Capítulo 2 do presente prospecto (Factores de Risco) estão referidos riscos associados à 
actividade do Emitente, à Oferta e aos valores mobiliários objecto da Oferta. Os 
destinatários da Oferta devem ponderar cuidadosamente os riscos associados à detenção de 
valores mobiliários, bem como as demais advertências constantes deste prospecto antes de 
tomarem qualquer decisão de aceitação dos termos da Oferta. Para quaisquer dúvidas que 
possam subsistir quanto a estas matérias, os destinatários da Oferta deverão informar-se 
junto dos seus consultores jurídicos e financeiros. Os destinatários da Oferta devem 
também informar-se sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de 
residência que decorrem da aquisição, detenção ou alienação das acções do Emitente que 
lhes sejam aplicáveis. 

O presente prospecto não constitui uma oferta de valores mobiliários nem um convite, por 
parte do Millennium investment banking, à detenção, aquisição ou subscrição de valores 
mobiliários. O presente prospecto não configura igualmente uma análise quanto à 
qualidade dos valores mobiliários objecto da Oferta, nem uma recomendação à aceitação 
dos termos propostos. 

Qualquer decisão deverá basear-se na informação do prospecto no seu conjunto e ser 
efectuada após avaliação independente da condição económica, da situação financeira e dos 
demais elementos relativos ao Emitente. Nenhuma decisão deverá ser tomada sem prévia 
análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais consultores, do prospecto no seu 
conjunto, mesmo que a informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra 
parte deste prospecto ou para outros documentos incorporados no mesmo. 

A distribuição do presente prospecto ou a aceitação dos termos da Oferta, com 
consequente subscrição dos valores mobiliários aqui descritos, pode estar restringida em 
certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o presente prospecto se encontre deverão 
informar-se e observar essas restrições. 
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A Oferta, que se rege pelo disposto no CódVM, decorre exclusivamente no território 
português, não se efectuando noutros mercados, designadamente, nos Estados Unidos da 
América, Canadá, Austrália ou Japão, sem prejuízo de nela poderem participar todos os 
accionistas cuja participação não seja objecto de proibição por lei que lhes seja aplicável. 
Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutras jurisdições, nomeadamente no 
que diz respeito a pessoas qualificáveis como “US Persons” pelas leis dos Estados Unidos 
da América, é feita a seguinte menção em língua inglesa: 
 
“This public offer is being made in the Portuguese market in accordance with the Portuguese Securities Code 
(“Código dos Valores Mobiliários”) and is only addressed to persons to whom it may lawfully be made. In 
particular, in order to comply with relevant securities laws, it is not being made by any means or 
instrumentally, directly or indirectly, in or into any other jurisdictions, in particular, without limitation, the 
United States, Canada, Australia or Japan.  

This document is not an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada, Japan or in 
any jurisdiction in which such offer is unlawful. No person receiving a copy of this prospectus and/or any 
other document or subscription form related hereto in any jurisdiction other than Portugal may treat the 
same as constituting either an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe if, in the relevant 
jurisdiction, such an offer or solicitation cannot lawfully be made. In such circumstances, this prospectus 
and/or any other document or subscription form related thereto are for informational purposes only and 
none other.” 
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DECLARAÇÕES OU MENÇÕES RELATIVAS AO FUTURO 

O presente prospecto inclui declarações ou menções relativas ao futuro. Algumas destas 
declarações ou menções podem ser identificadas por palavras ou expressões como “antecipa”, 
“acredita”, “espera”, “planeia”, “pretende”, “tem intenção de”, “estima”, “projecta”, “irá”, 
“procura(-se)”, “antecipa(-se)”, “prevê(-se)”, “perspectiva(-se)” e similares. Com excepção das 
declarações sobre factos pretéritos constantes do presente prospecto, quaisquer declarações que 
constem do presente prospecto, incluindo, sem limitar, em relação à situação financeira, às receitas 
e rendibilidade (incluindo quaisquer projecções ou previsões financeiras ou operacionais), à 
estratégia da actividade, às perspectivas, planos e objectivos de gestão para operações futuras 
constituem declarações ou menções relativas ao futuro. Estas declarações relativas ao futuro, ou 
quaisquer outras projecções contidas no prospecto, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, 
incertezas e outros factores que podem conduzir a que os resultados concretos, a performance 
efectiva ou a concretização de objectivos da TD ou os resultados do sector, sejam 
significativamente diferentes dos que constam ou estão implícitos nas declarações ou menções 
relativas ao futuro. Estas declarações ou menções relativas ao futuro baseiam-se numa 
multiplicidade de pressupostos, convicções, expectativas, estimativas e projecções da TD em 
relação às suas actuais e futuras estratégias de negócio e do contexto em que o Grupo espera vir a 
desenvolver a sua actividade no futuro. Tendo em conta esta situação, os destinatários da Oferta 
deverão ponderar cuidadosamente estas declarações ou menções relativas ao futuro previamente à 
tomada de qualquer decisão de investimento relativamente às Acções TD. 
 

Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 8.º do CódVM, deve ser objecto de relatório de auditoria a 
informação financeira anual contida em documento de prestação de contas ou prospecto que deva 
ser submetido à CMVM, e, sempre que contenha previsões sobre a evolução dos negócios ou da 
situação económica e financeira da entidade a que respeita, o mesmo deve pronunciar-se 
expressamente sobre os respectivos pressupostos, critérios e coerência. 
 

Diversos factores poderão determinar que a performance futura ou os resultados do Grupo sejam 
significativamente diferentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente das declarações ou 
menções relativas ao futuro, incluindo os seguintes: 

− alterações nas condições económicas e de negócio em Portugal, bem como nas condições 
económicas e de negócio nas operações do Grupo no estrangeiro, nomeadamente em 
Angola, Argélia e Brasil; 

− flutuações e volatilidade das taxas de juro, dos spreads de crédito e das taxas de câmbio; 
− alterações nas políticas governamentais e no enquadramento regulamentar da actividade 

bancária; 
− alterações no ambiente competitivo do Grupo Teixeira Duarte; 
− flutuações dos mercados accionistas em geral; 
− outros factores  que se encontram descritos no Capítulo 2 - Factores de Risco; e 
− factores cujo potencial impacto não seja actualmente do conhecimento da TD. 

 

Caso alguns destes riscos ou incertezas se concretizem desfavoravelmente, ou algum dos 
pressupostos venha a revelar-se incorrecto, as perspectivas futuras descritas ou mencionadas neste 
Prospecto poderão não se verificar total ou parcialmente e os resultados efectivos poderão ser 
significativamente diferentes dos antecipados, esperados, previstos ou estimados no presente 
Prospecto. Estas declarações ou menções relativas ao futuro reportam-se apenas à data do presente 
Prospecto. A TD não assume qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer 
actualizações ou revisões a qualquer declaração relativa ao futuro constante do presente Prospecto 
de forma a reflectir qualquer alteração das suas expectativas decorrente de quaisquer alterações aos 
factos, condições ou circunstâncias em que os mesmos se basearam, salvo se, entre a data de 
aprovação do Prospecto e o fim do prazo da Oferta, for detectada alguma deficiência no Prospecto 
ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não 
considerado no Prospecto, que seja relevante para a decisão a tomar pelos destinatários da Oferta, 
caso em que deverá imediatamente requerer à CMVM aprovação de adenda ou rectificação do 
Prospecto. 
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DEFINIÇÕES 

Excepto se indicado diversamente de forma expressa, os termos a seguir mencionados têm, no 
presente prospecto, os significados aqui referidos: 
 
“Acções”, “Acções TD-EC” 
ou “Acções da  Sociedade Visada” As acções ordinárias, escriturais e nominativas, de valor 

nominal 0,50 Euros cada, representativas do capital social da 
Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.; 

 
“Acções TD” ou “Acções do 
Oferente” As acções ordinárias, escriturais e nominativas, de valor 

nominal 1,00 Euro cada representativas do capital social da 
Teixeira Duarte, S.A.; 

 
“CMVM” Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 
 
“Código das Sociedades  
Comerciais” ou “CSC” Código das Sociedades Comerciais aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, tal como posteriormente 
alterado;  

“Código dos Valores  
Mobiliários” ou “CódVM” Código dos Valores Mobiliários aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 486/99, de 13 de Novembro, tal como posteriormente 
alterado; 

“Emitente”, “Oferente”  
“Teixeira Duarte” ou “TD” Teixeira Duarte, S.A.; 
 
“Euro” ou “€” Euro, a moeda única Europeia; 
 
“Mercado Regulamentado da  
Euronext Lisbon” O mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon – 

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.; 
 
“Euronext Lisbon” Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A.; 
“Grupo” ou  
“Grupo Teixeira Duarte” Conjunto formado pela Teixeira Duarte, S.A. e as sociedades 

participadas que com ela se encontram em relação de 
domínio ou de grupo; 

 
“Interbolsa” Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e 

de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.; 
 
“Millennium investment banking” O Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com 

sede na Praça D. João I, 28, no Porto, com o capital social de 
4.694.600.000 Euros, matriculado na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula 
e de identificação de pessoa colectiva 501.525.882, agindo 
através da sua área de banca de investimento e, para efeitos 
desta oferta, com estabelecimento na Av. José Malhoa, 27, 
1099-010 Lisboa., na qualidade de intermediário financeiro 
responsável pela assistência ao Oferente;  
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“Novas Acções TD” As até 132.119.201 novas acções ordinárias, escriturais e 
nominativas, de valor nominal de 1,00 Euro cada, 
representativas do capital social da Teixeira Duarte, S.A., a 
emitir na sequência de deliberação dos accionistas tomada a 
17 de Dezembro de 2009, que constituem a contrapartida da 
presente Oferta; 

“Oferta”, “Oferta Pública de 
Troca” ou “OPT”: A oferta pública de troca a que o presente Prospecto respeita. 
 
“Sociedade Visada” ou “TD-EC” Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. 
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CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO 

A forma e o conteúdo do presente prospecto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 
Mobiliários (“CódVM”), ao disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2006 com as devidas 
adaptações conforme previstas no seu artigo n.º 20.º relativo às ofertas públicas de troca, no 
Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, objecto da rectificação publicada no 
Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de Junho de 2004, tal como alterado pelo Regulamento (CE) n.º 
1787/2006 da Comissão, de 4 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º L 337, de 5 de 
Dezembro de 2006, pelo Regulamento (CE) n.º 211/2007 da Comissão, de 27 de Fevereiro, 
publicado no Jornal Oficial n.º L 61, de 28 de Fevereiro de 2007 e pelo Regulamento (CE) 
1289/2008 da Comissão, de 12 de Dezembro de 2008, publicado no Jornal Oficial n.º L 340 de 19 
de Dezembro de 2008, e demais legislação aplicável. 
 
O presente prospecto diz respeito à oferta pública de troca de até 132.119.201 acções da Teixeira 
Duarte – Engenharia e Construções, S.A. (adiante designada por “Sociedade Visada” ou TD-EC”) 
por até 132.119.201 acções da Teixeira Duarte, S.A. (adiante designada por “Oferente”, Emitente” 
ou “TD”), na proporção de uma acção da Sociedade Visada por cada acção do Oferente (adiante 
designada por “Oferta Pública de Troca” ou “OPT”), e à admissão à negociação, no mercado 
regulamentado da Euronext Lisbon, da totalidade do capital social da Teixeira Duarte, S.A., emitido e 
a emitir no âmbito da presente Oferta, representado por até acções 420.000.000 acções ordinárias, 
escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1,00 Euro. O presente prospecto foi objecto de 
aprovação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), e encontra-se 
disponível sob a forma electrónica em www.cmvm.pt, www.teixeiraduarte.pt/TDSA/pt/index.htm 
e www.teixeiraduarte.pt. 
 
A Oferta ficará condicionada à emissão, até ao seu termo, de decisão favorável da Euronext Lisbon 
quanto à admissão à negociação das acções do Oferente no Mercado Regulamentado da Euronext 
Lisbon., decisão essa que será objecto de comunicação ao mercado até ao final do último dia do 
prazo da Oferta, ou seja, até ao final do dia 6 de Agosto de 2010. A admissão à negociação das 
acções do Oferente no mercado regulamentado da Euronext Lisbon encontra-se sujeita à prévia 
emissão das acções do Oferente que constituem a contrapartida da Oferta. 
 
Nesta parte, apresenta-se um sumário do presente prospecto com o objectivo de descrever as 
características essenciais e os riscos associados ao Emitente, à Oferta e aos valores mobiliários 
oferecidos como contrapartida da Oferta. 
 
O presente capítulo deverá ser entendido apenas como uma introdução ao prospecto, não 
dispensando a leitura integral do mesmo, considerando que a informação aqui incluída se encontra 
resumida e não pretende ser exaustiva. Adicionalmente, este prospecto deverá ser lido e 
interpretado em conjugação com todos os elementos de informação que nele são incorporados por 
remissão para outros documentos, fazendo esses documentos parte integrante do prospecto. 
 
Nos termos do n.º 4 do artigo 149.º do CódVM, nenhuma das pessoas ou entidades responsáveis 
pela informação contida no presente prospecto poderá ser tida por civilmente responsável 
meramente com base neste sumário do prospecto, ou em qualquer tradução deste, salvo se o 
mesmo contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes quando lido em conjunto com o 
prospecto ou com outros documentos incorporados no mesmo. 
 
As entidades que, no âmbito do disposto nos artigos 149.º e 243.º do CódVM, são responsáveis 
pela suficiência, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação contida no 
presente prospecto encontram-se indicadas no Capítulo 3 - Responsáveis pela informação. 
 
A presente Oferta Pública de Aquisição foi objecto de registo prévio na CMVM, em 16 de Julho de 
2010, sob o número 9180.  
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Nos termos do disposto nos números 6 e 7 do artigo 118.º do CódVM, o “registo de oferta pública de 
aquisição implica a aprovação do respectivo prospecto e baseia-se em critérios de legalidade” e “a aprovação do 
prospecto 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 
n.º 5 do mesmo artigo estabelece que a aprovação do prospecto “é o acto que implica a verificação da sua 
conformidade com as exigências de completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da 
informação”.  
 
Nos termos do artigo 234.º, n.º 2, do CódVM, a decisão de admissão de valores mobiliários à 
negociação pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. “não 
envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à 
viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários admitidos”. 
 
O Millennium investment banking é o intermediário financeiro responsável pela prestação dos 
serviços de assistência ao Emitente e Oferente na preparação, lançamento e execução da Oferta e 
de assessoria ao processo de admissão à negociação das acções Teixeira Duarte, S.A. que 
constituem a contrapartida da Oferta, nos termos e para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 113.º 
do CódVM. O Millennium investment banking é responsável, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 149.º do CódVM, pela prestação dos serviços de assistência previstos no artigo 
337.º do CódVM, devendo assegurar o respeito pelos preceitos legais e regulamentares em especial 
quanto à qualidade da informação. Não obstante, o Millennium investment banking não realizou 
uma verificação autónoma de todos os factos ou informação constantes deste prospecto. 
 
A existência deste prospecto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 
desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se, entre a data da sua aprovação e a data de 
admissão à negociação das Acções no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon, for detectada 
alguma deficiência no prospecto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome conhecimento de 
qualquer facto anterior não considerado no prospecto, que sejam relevantes para a decisão a tomar 
pelos destinatários da Oferta, o Emitente deverá requerer imediatamente à CMVM a aprovação de 
adenda ou de rectificação do prospecto. 
 
No Capítulo 2 do presente prospecto (Factores de Risco) estão referidos riscos associados à actividade 
do Emitente, à Oferta e aos valores mobiliários objecto da Oferta. Os destinatários da Oferta 
devem ponderar cuidadosamente os riscos associados à detenção de valores mobiliários, bem como 
as demais advertências constantes deste prospecto antes de tomarem qualquer decisão de aceitação 
dos termos da Oferta. Para quaisquer dúvidas que possam subsistir quanto a estas matérias, os 
destinatários da Oferta deverão informar-se junto dos seus consultores jurídicos e financeiros. Os 
destinatários da Oferta devem também informar-se sobre as implicações legais e fiscais existentes 
no seu país de residência que decorrem da aquisição, detenção ou alienação das acções do Emitente 
que lhes sejam aplicáveis. 
 
O presente prospecto não constitui uma oferta de valores mobiliários nem um convite, por parte 
do Millennium investment banking, à detenção, aquisição ou subscrição de valores mobiliários. O 
presente prospecto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade dos valores 
mobiliários objecto da Oferta, nem uma recomendação à aceitação dos termos propostos. 
 
Qualquer decisão deverá basear-se na informação do prospecto no seu conjunto e ser efectuada 
após avaliação independente da condição económica, da situação financeira e dos demais elementos 
relativos ao Emitente. Nenhuma decisão deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial 
investidor e pelos seus eventuais consultores, do prospecto no seu conjunto, mesmo que a 
informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte deste prospecto ou para 
outros documentos incorporados no mesmo. 
 
A distribuição do presente prospecto ou a aceitação dos termos da Oferta, com consequente 
subscrição dos valores mobiliários aqui descritos, pode estar restringida em certas jurisdições. 
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Aqueles em cuja posse o presente prospecto se encontre deverão informar-se e observar essas 
restrições. 
 
A Oferta, que se rege pelo disposto no Código dos Valores Mobiliários, decorre exclusivamente no 
território português, não se efectuando noutros mercados, designadamente, nos Estados Unidos da 
América, Canadá, Austrália ou Japão, sem prejuízo de nela poderem participar todos os accionistas 
cuja participação não seja objecto de proibição por lei que lhes seja aplicável. Tendo em conta as 
restrições legalmente aplicáveis noutras jurisdições, nomeadamente no que diz respeito a pessoas 
qualificáveis como “US Persons” pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita a seguinte 
menção em língua inglesa: 
 
“This public offer is being made in the Portuguese market in accordance with the Portuguese Securities Code (“Código 
dos Valores Mobiliários”) and is only addressed to persons to whom it may lawfully be made. In particular, in order 
to comply with relevant security laws it is not being made by any means or instrumentally, directly or indirectly, in or 
into any other jurisdictions, in particular, without limitation, the United States, Canada, Australia or Japan.  
 
This document is not an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada, Japan or in any 
jurisdiction in which such offer is unlawful. No person receiving a copy of this prospectus and/or any other document 
or subscription form related hereto in any jurisdiction other than Portugal may treat the same as constituting either an 
offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe if, in the relevant jurisdiction, such an offer or solicitation cannot 
lawfully be made. In such circumstances, this prospectus and/or any other document or subscription form related 
thereto are for informational purposes only and none other.” 
 
 
1.1 Factores de risco 

O investimento em acções, incluindo nas acções representativas do capital social do Emitente e 
Oferente, envolve riscos. Dever-se-á ter em consideração toda a informação contida neste 
prospecto e, em particular, os riscos que em seguida se descrevem, antes de ser tomada qualquer 
decisão de investimento. 
 
Tendo presente que a contrapartida na OPT consiste exclusivamente em acções, a emitir pelo 
Oferente, Teixeira Duarte, S.A., sociedade cujos únicos activos, à data do presente prospecto, 
consistem na detenção de 68,54% do capital social e dos direitos do voto da sociedade visada, 
Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., e atendendo ao facto de o Oferente não 
apresentar actividade relevante, em virtude da sua recente data de constituição (30 de Novembro de 
2009), apresenta-se, de seguida, a descrição dos principais factores de risco da sociedade Teixeira 
Duarte – Engenharia e Construções, S.A., empresa-mãe que, na presente data, consolida as 
operações do Grupo Teixeira Duarte. 
 
Qualquer dos riscos que se destacam no prospecto poderá ter um efeito substancial e negativo na 
actividade, resultados operacionais, situação financeira e perspectivas futuras do Grupo Teixeira 
Duarte. Adicionalmente, qualquer dos riscos que se destacam no prospecto poderá afectar de forma 
negativa o preço de mercado das acções representativas do capital social do Emitente e Oferente e, 
em resultado, os destinatários da Oferta poderão perder parte ou a totalidade do seu investimento. 
 
Os destinatários da Oferta deverão estar cientes de que os riscos descritos no prospecto não são os 
únicos a que o Grupo Teixeira Duarte está sujeito. O Emitente e Oferente apenas descreve aqueles 
riscos e incertezas relativos à actividade, resultados operacionais, situação financeira ou perspectivas 
futuras do Grupo Teixeira Duarte que considera serem significativos e de que actualmente tem 
conhecimento. Adicionalmente, poderão existir alguns riscos desconhecidos, incertezas, e outros 
riscos que, apesar de serem actualmente considerados como não relevantes, se venham a tornar 
relevantes no futuro. Todos estes factores poderão vir a afectar de forma adversa a evolução dos 
negócios, proveitos, resultados, património e liquidez do Grupo Teixeira Duarte. 
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A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer indicação 
relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à grandeza dos seus potenciais impactos. 
 
 
1.1.1 Factores de risco relacionados com a actividade do Emitente 

− O Grupo Teixeira Duarte está dependente do enquadramento económico e encontra-se 
sujeito aos principais riscos associados aos sectores de actividade e países onde opera 
 

− Capacidade do Grupo Teixeira Duarte para executar a reestruturação societária 
 

− O Grupo Teixeira Duarte encontra-se exposto a riscos de estratégia 
 

− O Grupo Teixeira Duarte poderá confrontar-se com dificuldades no seu negócio 
internacional 
 

− O Grupo Teixeira Duarte desenvolve operações em sectores de actividade de forte 
concorrência 
 

− O Grupo Teixeira Duarte poderá ter dificuldades na contratação e retenção de pessoal 
qualificado 
 

− Os clientes do Grupo Teixeira Duarte poderão não conseguir saldar as suas obrigações 
 

− O Grupo Teixeira Duarte é, ou poderá ser, parte em determinados litígios 
 

− Capacidade do Grupo Teixeira Duarte para financiar os investimentos planeados e as suas 
actividades 
 

− O Grupo Teixeira Duarte poderá ficar exposto a riscos não identificados ou a um nível não 
esperado de riscos, apesar das políticas de gestão de risco prosseguidas 
 

− O Grupo Teixeira Duarte encontra-se sujeito a riscos relacionados com a liquidez 
 

− A Teixeira Duarte está sujeita a riscos operacionais 
 

− A Teixeira Duarte está sujeita a riscos tecnológicos 
 

− A variação das taxas de juro pode ter um impacto significativo nos resultados do Grupo 
Teixeira Duarte 
 

− Variações nas taxas de câmbio podem ter repercussões na situação financeira do Grupo 
Teixeira Duarte 
 

− Variações adversas no preço do petróleo e das matérias-primas poderão afectar 
significativamente os resultados e situação financeira do Grupo Teixeira Duarte 
 

− As actividades desenvolvidas pelo Grupo estão sujeitas a regulamentação  
 

− A Teixeira Duarte, S.A. poderá ser alvo de uma oferta pública de aquisição 
 

− O aumento de impostos ou a redução de benefícios fiscais poderá ter um efeito adverso na 
actividade do Grupo Teixeira Duarte 
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− Ataques terroristas ou uma “pandemia” poderão ter consequências no volume de negócios e 
nos resultados do Grupo Teixeira Duarte e, por conseguinte, na condição financeira do 
Grupo 
 

− As demonstrações financeiras do Grupo Teixeira Duarte podem ser influenciadas pela 
valorização das participações financeiras detidas 
 

− Outros riscos associados à actividade do Grupo 
 
 

1.1.2 Factores de risco relacionados com os valores mobiliários objecto da Oferta 

− Possibilidade de os subscritores da Oferta serem chamados a responder pela diferença 
decorrente de erro na avaliação da respectiva entrada ou desvio no seu valor 

 
− A TD não pode assegurar aos destinatários da Oferta que o preço das suas acções ordinárias 

não irá descer 
 

− O preço de mercado das Acções TD pode vir a ser negativamente afectado por vendas 
adicionais de Acções TD por parte dos actuais accionistas que detenham posições 
significativas 
 

− Decisões de investimento ou de desinvestimento por parte de accionistas com posições 
significativas podem ter impacto na cotação da TD 
 

− Os accionistas de países que não adoptaram o Euro enfrentam um risco de investimento 
suplementar decorrente das flutuações da taxa de câmbio relativamente à sua participação no 
capital social da TD 
 

− Os direitos dos accionistas minoritários poderão ver-se limitados no quadro da lei portuguesa 
 

− Possibilidade de alteração do regime fiscal aplicável às mais-valias obtidas por pessoas 
singulares 
 
 

1.1.3 Factores de risco relacionados com a estrutura accionista da TD 

− A TD é controlada pela Teixeira Duarte - SGPS, S.A. 
 
 
A Oferta não foi objecto de notação de risco por qualquer sociedade de prestação de serviços de 
notação de risco (rating) registada na CMVM. 
 
 
1.2 Responsáveis pela informação 

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do CódVM são responsáveis pelo conteúdo da informação 
contida no prospecto: 
 
O Emitente 
 
Teixeira Duarte, S.A., com sede no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, matriculado 
na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e identificação 
fiscal 509.234.526, com o capital social integralmente realizado de 287.880.799 Euros. 
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Os membros do Conselho de Administração do Emitente 
 

Presidente: Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 
 
Administradores: Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte  

Joel Vaz Viana de Lemos  
Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino  
Carlos Gomes Baptista  
João José de Gouveia Capelão  
João José do Carmo Delgado  

 
João Salvador dos Santos Matias renunciou, em carta datada de 23 de Fevereiro de 2010, ao cargo 
de Administrador pelo facto de, nessa data, ter completado 65 anos de idade, o que lhe permitiu 
passar à situação de reforma. Uma vez que o Conselho de Administração entendeu não proceder à 
cooptação do renunciante – o que envolveria a designação de um novo membro para o subsituir 
nesse órgão de gestão -, nos termos do artigo 404.º do CSC, tal renúncia produziu  efeitos no final 
de Março de 2010. Deste modo, João Salvador dos Santos Matias é identificado como responsável, 
nos termos do artigo 149.º, alínea b), do Cód.VM, única e exclusivamente, pela informação 
financeira relativa aos exercícios de 2007 e 2008 em que o presente prospecto se baseia. 
 
Em 27 de Maio de 2010, foi aprovada, em Assembleia Geral, a manutenção da composição do 
Conselho de Administração descrito acima, o qual resulta da deliberação tomada por esse órgão em 
23 de Fevereiro de 2010. 
 
Os titulares do órgão de fiscalização e o Revisor Oficial de Contas do Emitente 
 
Os titulares do órgão de fiscalização e a sociedade de revisores oficiais de contas são: 
 
Os membros do Conselho Fiscal:  
 

Presidente António Gonçalves Monteiro 
 
Vogais: Mateus Moreira 

Miguel Carmo Pereira Coutinho 
 

Suplente: Horácio Lisboa Afonso 
 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS - 
SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 31 e registada na CMVM sob 
o n.º 2235, representada pelo Dr. António Francisco Escarameia Mariquito (ROC n.º 150), na 
qualidade de Auditor Externo ao Emitente e de Revisor Oficial de Contas do Emitente, bem como 
na qualidade de Auditor Externo e de Revisor Oficial de Contas da Teixeira Duarte – Engenharia e 
Construções, S.A. responsável pela Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria referente 
aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, pela verificação da consistência da informação financeira 
constante do prospecto com a informação contida nos documentos referidos anteriormente, pela 
revisão da preparação da informação financeira consolidada pro forma da TD-EC constante do 
prospecto, bem como pelo Parecer de Auditoria sobre informação financeira consolidada pro 
forma referente ao período findo em 31 de Dezembro de 2009. 
 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – 
SROC foi igualmente responsável pela: 
 

- verificação da conformidade da informação sobre capitalização e endividamento a 31 de 
Maio de 2010 contida no Capítulo 9 (Capitalização e endividamento do Emitente e 
Oferente das acções oferecidas em contrapartida na Oferta) com a informação financeira 
preparada pelo Grupo Teixeira Duarte a essa data; 
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- verificação das estimativas (incluindo opinião sobre a adequação dos pressupostos e bases 
contabilísticas utilizados na sua preparação) de resultados líquidos e capitais próprios 
relativos ao período semestral findo em 30 de Junho de 2010 e emissão do relatório 
elaborado nos termos referidos pelo Anexo II item 13 do Regulamento (CE) n.º 809-2004 
da Comissão, de 29 de Abril. 

 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções da SROC, o seu domicílio profissional é na 
Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14, 2790-447, Linda-a-Pastora. 
 
O Revisor Oficial de Contas responsável pelo relatório previsto nos artigos 28º e 29º do CSC 
 
A Carvalheda, Plácido & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, inscrita na 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 105, com sede na Praceta Conde de Arnoso, 1 
A, 5º B, Buraca, 2610-043 Amadora, representada por Plácido Norberto dos Inocentes (ROC nº 
772) foi, na sequência de designação pela Teixeira Duarte - SGPS, S.A., responsável pela elaboração 
do relatório do revisor oficial de contas previsto nos artigos 28.º e 29.º do CSC, bem como pela 
adenda ao referido relatório, documentos emitidos em 13 de Novembro de 2009 e 24 de Junho de 
2010, respectivamente. 
 
O intermediário financeiro responsável pela prestação dos serviços de assistência ao 
Emitente e à Oferta 
 
O Millennium investment banking, na qualidade de intermediário financeiro responsável pela 
prestação dos serviços de assistência ao Emitente e à Oferta. 
 
A Sociedade Visada é responsável, única e exclusivamente, pela informação por ela produzida, 
nomeadamente financeira, em que o presente prospecto se baseia, designadamente pelas suas 
contas relativas aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e período trimestral findo em 31 de Março de 
2010, bem como pela informação apresentada no Capítulo 9 (Capitalização e endividamento do 
Emitente e Oferente das acções oferecidas em contrapartida na Oferta) do presente prospecto. 
 
Os titulares do órgão de fiscalização da Sociedade Visada são responsáveis pelos documentos de 
prestação de contas da TD-EC em que o presente prospecto se baseia. 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 149.º do CódVM, a responsabilidade das pessoas acima referidas é 
excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo 
do prospecto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respectiva 
revogação ainda era possível. 
 
Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, a responsabilidade é ainda excluída se eventuais danos 
resultarem apenas do sumário de prospecto ou de qualquer das suas traduções, salvo se o mesmo 
contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes, quando lido em conjunto com os outros 
documentos que compõem o prospecto. 
 
De acordo com o n.º 2 do artigo 149.º do CódVM, a culpa é apreciada de acordo com elevados 
padrões de diligência profissional.  
 
Por força das alíneas a) e b) do artigo 150.º do CódVM, o Emitente responde independentemente 
de culpa, em caso de responsabilidade dos membros do seu órgão de administração, das pessoas 
que tenham certificado ou apreciado os documentos de prestação de contas em que o prospecto se 
baseia, do intermediário financeiro encarregado da assistência à oferta ou das demais entidades que 
sejam nomeadas como responsáveis por informação contida no presente prospecto.  
 
No que respeita à presente Oferta, nos termos do artigo 153.º do CódVM, o direito à indemnização 
“deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do conteúdo do prospecto e cessa, em 
qualquer caso, decorridos dois anos contados desde a data da divulgação do resultado da oferta”. 
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No que respeita à admissão à negociação das Acções TD, nos termos do artigo 243.º, alínea b), do 
CódVM, o direito à indemnização “deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência 
do prospecto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do prospecto 
de admissão ou da alteração que contém a informação ou previsão desconforme”. 
 
 
1.3 Características essenciais da Oferta Pública de Troca e das Acções que constituem a 
Contrapartida na Oferta 

1.3.1 Características da Oferta Pública de Troca 

 
A presente oferta pública de troca é geral e voluntária, obrigando-se o Oferente, nos termos e 
condições descritos neste Prospecto e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das 
Acções que forem objecto de válida aceitação da Oferta, com exclusão das que sejam directamente 
detidas pelo próprio Oferente, sendo oferecida uma Acção do Oferente por cada Acção da 
Sociedade Visada. 
 
Tanto quanto é do conhecimento do Oferente são-lhe imputáveis 68,70% do capital e dos direitos 
de voto da TD-EC, correspondentes a 287.880.799 Acções de que é directamente titular e a 
678.543 acções detidas por entidades que com ele se encontram em alguma das situações previstas 
no n.º 1 do artigo 20.º do CódVM. 
 
A Oferta tem por objecto a totalidade das acções ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor 
nominal unitário de € 0,50 (cinquenta cêntimos de Euro), representativas do capital social da 
Sociedade Visada que não sejam detidas pelo Oferente, pelo que os valores mobiliários objecto da 
Oferta são 132.119.201 Acções. 
 
Para além da possibilidade de revogação ou modificação, nos termos consentidos pelo CódVM, a 
presente Oferta encontra-se subordinada à emissão, até ao seu termo, de decisão favorável da 
Euronext Lisbon quanto à admissão à negociação das Acções TD no Mercado Regulamentado da 
Euronext Lisbon, decisão essa que será objecto de comunicação ao mercado até ao final do último 
dia do prazo da Oferta, ou seja, até ao final do dia 6 de Agosto de 2010. A admissão à negociação 
das acções do Oferente no mercado regulamentado da Euronext Lisbon encontra-se sujeita à prévia 
emissão das acções do Oferente que constituem a contrapartida da Oferta. A presente Oferta não 
se encontra subordinada a quaisquer outras condições. 
 
O capital social da Sociedade Visada é composto por 420.000.000 acções ordinárias, escriturais e 
nominativas, com o valor nominal de 0,50 Euros cada, as quais se encontram admitidas à 
negociação no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon, com o código ISIN PTTDU0AM0007. 
Tendo em conta que as 287.880.799 Acções detidas pela TD se encontram bloqueadas até ao final 
do prazo da Oferta, apenas poderão ser objecto de aceitação nesta Oferta um máximo de 
132.119.201 Acções. 
 
As Acções TD a emitir para efeitos do pagamento da contrapartida oferecida na presente Oferta 
Pública de Troca são no máximo 132.119.201 acções ordinárias, escriturais e nominativas, com 
valor nominal de 1,00 Euro cada e destinam-se a ser admitidas à negociação no Mercado 
Regulamentado da Euronext Lisbon. 
 
As Acções TD a emitir destinam-se a ser subscritas pelos accionistas da TD-EC que sejam 
aceitantes da presente Oferta. Assim sendo, o aumento de capital da TD deliberado para os efeitos 
da Oferta poderá ficar, no caso de subscrição incompleta, limitado às subscrições recolhidas.  
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O prazo da Oferta é de três semanas e decorrerá entre as 8.30 horas do dia 19 de Julho de 2010 e as 
15.00 horas do dia 6 de Agosto de 2010, sendo esta a última hora até à qual as aceitações poderão 
ser recebidas.   
 
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 126.º, no n.º 6 do artigo 185.º-A e no n.º 3 do artigo 
133.º do CódVM, os destinatários da Oferta têm o direito de revogar a declaração de aceitação 
através de comunicação escrita dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu: 

− em geral, em qualquer momento até cinco dias antes do termo do prazo da Oferta ou 
em prazo inferior constante dos documentos da Oferta; 

− no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do período de 
aceitações; 

− no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior ao termo da 
suspensão, com direito à restituição do que tenha sido entregue. 

 
Assim, na presente oferta, e de acordo com o estipulado pelo Oferente, os destinatários têm o 
direito de revogar a declaração de aceitação até ao último dia do período de aceitações, ou seja, até 
às 15.00 horas do dia 6 de Agosto de 2010. 
 
O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado a ter lugar na 
Euronext Lisbon previsivelmente no próximo dia 9 de Agosto de 2010, em hora a designar no 
respectivo Aviso de Sessão Especial, sendo esta entidade igualmente responsável pela divulgação do 
Resultado da Oferta. 
 
Prevê-se que a liquidação da Oferta ocorra no terceiro dia útil seguinte à data da Sessão Especial de 
Mercado Regulamentado destinada a apurar os resultados da Oferta, ou seja, no dia 12 de Agosto 
de 2010. 
 
 
1.3.2 Características das Acções que constituem a Contrapartida na Oferta e Respectiva 
Admissão à Negociação 

Em 17 de Dezembro de 2009, os accionistas da TD deliberaram aprovar a emissão de até 
132.119.201 Novas Acções TD, destinadas a servir de contrapartida na presente Oferta Pública de 
Troca. 
 
A emissão de até 132.119.201 Acções TD destina-se a servir de contrapartida na Oferta Pública de 
Troca de acções da TD-EC lançada pelo Emitente no âmbito da qual este se compromete a 
entregar uma Acção TD, a emitir, representativa do seu capital social, por cada acção da TD-EC 
que ainda não seja detida pelo próprio Emitente. 
 
Decorre do exposto que o número exacto de Novas Acções TD a emitir apenas será determinado 
após o encerramento da Oferta Pública de Troca e em função do apuramento dos resultados 
daquela Oferta que serão divulgados no dia 9 de Agosto de 2010 e nos quais se fará também 
referência ao resultado da emissão de Novas Acções TD.  
 
A Teixeira Duarte, S.A. não irá auferir qualquer receita monetária em resultado da emissão de 
Novas Acções TD, uma vez que a mesma é realizada por novas entradas em espécie de Acções. 
 
Foram objecto de pedido de admissão à negociação ao mercado regulamentado da Euronext Lisbon 
as até 420.000.000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, de valor nominal unitário de 1,00 
Euro, representativas da totalidade do capital social da TD, actualmente composto por 287.880.799 
acções emitidas a que acrescem as até 132.119.201 Novas Acções TD a emitir, as quais serão 
atribuídas e subscritas, no âmbito da Oferta Pública de Troca, mediante novas entradas em espécie 
constituídas por acções ordinárias da TD-EC, prevendo-se que a admissão ocorra tão brevemente 
quanto possível após o respectivo registo comercial, nomeadamente no dia 16 de Agosto de 2010 
ou em data aproximada. 
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1.4 Diluição 

Nos termos da legislação aplicável, não é conferido direito de subscrição preferencial aos actuais 
accionistas da TD no presente aumento de capital, a realizar por entradas em espécie, pelo que, em 
caso de aceitação completa por parte dos accionistas da TD-EC titulares das acções objecto da 
Oferta, todos os actuais accionistas da TD sofrerão uma diluição da sua participação, sendo a 
diluição equivalente a 31,46%, resultante do quociente entre a quantidade de novas acções emitidas 
e a quantidade total de acções representativas do capital social da TD. A título exemplificativo, um 
accionista da TD que detenha, à data do presente prospecto, uma participação correspondente a 
1% do actual capital social, verá a sua participação reduzida para cerca de 0,6854% do capital social 
em resultado do pleno sucesso da presente Oferta. 

 
1.5 Dados financeiros seleccionados do Emitente e Oferente das acções oferecidas em 
contrapartida na Oferta 

Balanço consolidado 2007 2008 2009
2009          

Pro forma
1º Trimestre 

2010

TOTAL DO ACTIVO LÍQUIDO 3.222.510 3.178.037 3.512.519 2.624.607 2.738.853
Activos não correntes 2.447.506 2.284.947 2.504.897 1.616.985 1.638.001

Goodwill 46.746 58.646 58.084 58.084 57.726
Activos intagíveis 7.379 9.807 10.183 10.183 11.088
Activos fixos tangíveis 419.144 506.670 545.685 545.685 559.959
Propriedades de investimento 362.074 418.296 492.066 492.066 498.658
Investimentos em associadas 860.101 891.625 977.196 89.284 92.131
Activos financeiros disponíveis para venda 678.140 266.753 284.880 284.880 272.928
Outros investimentos 12.762 9.576 9.968 9.968 10.276
Activos por impostos diferidos 44.576 117.389 98.626 98.626 102.312
Clientes 8.731 - 16.832 16.832 21.666
Outros devedores 690 790 410 410 486
Outros activos não correntes 7.163 5.395 10.967 10.967 10.771

Activos correntes 775.004 893.090 1.007.622 1.007.622 1.100.852
Existências 288.070 365.717 391.778 391.778 394.376
Clientes 251.060 270.734 323.926 323.926 373.422
Outros devedores 43.604 49.267 43.821 43.821 66.553
Caixa e equivalentes a caixa 114.628 105.478 132.051 132.051 138.017
Outros investimentos - - - - 5.141
Outros activos correntes 77.642 101.894 116.046 116.046 123.343

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 834.385 338.932 511.582 590.619 617.453
Capital 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Ajustamentos de partes de capital em associadas -37.738 -112.959 -71.246 -2.865 676
Ajustamentos de conversão cambial -38.883 -50.472 -41.413 -41.413 -33.072
Reservas e resultados transitados 409.985 543.702 202.964 134.583 249.740
Resultado líquido consolidado 122.252 -347.244 116.629 195.666 92.314
Capital próprio atribuível a accionistas 665.616 243.027 416.934 495.971 519.658

Interesses minoritários 168.769 95.905 94.648 94.648 97.795

TOTAL DO PASSIVO 2.388.125 2.839.105 3.000.937 2.033.988 2.121.400
Passivos não correntes 1.667.278 1.802.076 1.858.363 1.042.245 1.066.324
Empréstimos 1.444.281 1.421.049 1.492.360 681.160 663.470
Provisões 10.583 8.382 15.083 15.083 17.888
Fornecedores 781 - - - -
Locações financeiras 37.509 247.106 233.752 233.752 229.691
Passivos por impostos diferidos 45.940 53.070 66.782 61.864 63.557
Outros credores 49.384 25.342 25.423 25.423 25.286
Outros passivos não correntes 78.800 47.127 24.963 24.963 66.432

Passivos correntes 720.847 1.037.029 1.142.574 991.743 1.055.076
Empréstimos 348.165 536.331 632.432 475.300 529.585
Provisões 6.231 3.011 5.292 5.292 5.266
Fornecedores 187.378 222.631 234.512 234.512 205.292
Locações financeiras 5.650 13.395 18.920 18.920 18.066
Outros credores 6.546 31.508 44.574 44.574 55.869
Outros passivos correntes 166.877 230.153 206.844 213.145 240.998

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 3.222.510 3.178.037 3.512.519 2.624.607 2.738.853  
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Demonstração Consolidada dos Resultados 2007 2008 2009
2009          

Pro forma
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

PROVEITOS OPERACIONAIS 1.066.727 1.377.181 1.385.404 1.385.404 295.368 307.003
Vendas e prestações de serviços 1.011.513 1.291.073 1.282.493 1.282.493 278.148 296.862
Outros proveitos operacionais 55.214 86.108 102.911 102.911 17.220 10.141

CUSTOS OPERACIONAIS -996.821 -1.246.087 -1.231.563 -1.231.563 -268.425 -284.965
Custo das vendas -402.400 -553.469 -446.275 -446.275 -94.750 -89.291
Variação de produção -969 52.683 6.093 6.093 -2.581 -748
Fornecimentos e serviços externos -311.022 -411.211 -449.745 -449.745 -92.220 -108.721
Custos com pessoal -184.248 -217.887 -235.811 -235.811 -55.747 -57.860
Amortizações e depreciações -43.088 -54.930 -55.304 -55.304 -13.468 -12.801
Provisões e perdas por imparidade -57 -1.818 -628 -628 -12 -1.669
Outros custos operacionais -55.037 -59.455 -49.893 -49.893 -9.647 -13.875

RESULTADOS OPERACIONAIS 69.906 131.094 153.841 153.841 26.943 22.038

Custos e perdas financeiros -124.049 -191.212 -135.021 -135.021 -46.225 -47.547
Proveitos e ganhos financeiros 39.351 70.793 71.411 71.411 27.878 44.100
Resultados relativos a actividades de investimento 148.565 -475.020 61.430 141.850 6.510 78.903
Resultados de associadas 108.011 58.647 52.954 133.374 5.840 78.373
Outros 40.554 -533.667 8.476 8.476 670 530

RESULTADOS FINANCEIROS 63.867 -595.439 -2.180 78.240 -11.837 75.456

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 133.773 -464.345 151.661 232.081 15.106 97.494

Impostos sobre o rendimento -6.182 51.368 -36.687 -38.070 -1.731 -4.431

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 127.591 -412.977 114.974 194.011 13.375 93.063
Atribuível a:
Detentores de capital 122.252 -347.244 116.629 195.666 15.790 92.314
Interesses minoritários 5.339 -65.733 -1.655 -1.655 -2.415 749

Resultado por acção
Básico 0,29 -0,83 0,28 0,47 0,04 0,22
Diluído 0,29 -0,83 0,28 0,47 0,04 0,22  
 
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados 2007 2008 2009
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

Fluxos das actividades operacionais 64.537 136.705 15.305 16.018 -5.927
Fluxos das actividades de investimento -335.757 -168.651 -87.122 -48.051 952.449
Fluxos das actividades de financiamento 284.584 22.142 99.631 56.253 -944.655

 
 
 

Outros Indicadores Económico-Financeiros 2007 2008 2009
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

Trabalhadores 10.717 13.157 13.530 13.412 12.742
Vendas e prestações de serviços 1.011.513 1.291.073 1.282.493 278.148 296.862
Proveitos operacionais 1.066.727 1.377.181 1.385.404 295.368 307.003
EBITDA 113.051 187.842 209.773 40.423 36.508
Margem EBITDA 11% 15% 16% 15% 12%
EBIT (resultados operacionais) 69.906 131.094 153.841 26.943 22.038
Activos fixos tangíveis + propriedade de investimento 781.218 924.966 1.037.751 962.802 1.058.617
Inv. em associadas + activos disponíveis para venda + outros inv. 1.551.003 1.167.954 1.272.044 1.118.410 380.476
Investimento 490.311 435.623 195.361 51.105 21.176
Dívida líquida 1.066.727 1.377.181 1.992.741 1.907.850 1.055.038
Dívida líquida / EBITDA 9,44 7,33 9,50 47,20 28,90
Total do capital próprio 834.385 338.932 511.582 307.733 617.453
Resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital* 122.252 -347.244 116.629 15.790 92.314

Dividendos por acção (€) 1 0,018 0,000 0,000 - -

EBITDA = EBIT + amortizações e depreciações + provisões e perdas por imparidade

Margem EBITDA = EBITDA / vendas e prestações de serviços
1 Valor do dividendo ilíquido declarado por acção  
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1.6 Identificação do Emitente / Oferente e informação adicional 

1.6.1 Identificação do Emitente 

O Emitente adopta a forma de sociedade comercial anónima e foi constituído por documento 
particular outorgado no dia 30 de Novembro de 2009, sob a firma Teixeira Duarte, S.A. e registado 
na conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e de 
identificação de pessoa colectiva 509 234 526, tendo actualmente o capital social integralmente 
realizado de 287.880.799 de Euros. O Emitente desenvolve a sua actividade a partir da respectiva 
sede sita no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras (telefone: +351 217 912 300). 
  
Nos termos do n.º 3 do artigo 228.º do CódVM, a CMVM dispensou o Oferente do preenchimento 
dos requisitos do número 1 do artigo 228.º do CódVM. 
 
 
1.6.2 Capital social 

O capital social da TD, à data do presente prospecto, é de 287.880.799 Euros, encontrando-se 
representado por 287.880.799 de acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal 
unitário de €1,00 Euro. Em 17 de Dezembro de 2009, os accionistas da TD deliberaram aprovar a 
emissão de até 132.119.201 Novas Acções TD, com realização em espécie mediante a entrega de 
até 132.119.201 acções da Sociedade Visada nos termos da OPT. As Acções TD encontram-se 
inscritas no sistema centralizado (CVM) gerido pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de 
Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A., com sede na Avenida da 
Boavista, 3433 - 4100-138 Porto. 
 
A Sociedade Visada não tem, na data do presente prospecto, quaisquer valores mobiliários 
convertíveis, passíveis de troca ou acompanhados de cupões de subscrição (warrants).  
 
 
1.6.3 Documentação acessível ao público 

Encontram-se à disposição do público, para consulta, mediante solicitação e sem encargos, na sede 
da TD, sita no Lagoas Park, Edifício 2,  2740-265, Porto Salvo, Oeiras e no site 
www.teixeiraduarte.pt/TDSA/pt/index.htm, os estatutos do Emitente e a informação incluída por 
remissão conforme descrito no ponto 19.2. 
 
A informação incluída por remissão mencionada acima pode igualmente ser consultada em formato 
electrónico através do site oficial da CMVM (www.cmvm.pt). 
 
O presente prospecto encontra-se disponível para consulta nos seguintes locais: 
 

− Sede da TD, sita no Lagoas Park, Edifício 2,  2740-265, Porto Salvo, Oeiras; 
− Sítio da TD na Internet, em www.teixeiraduarte.pt/TDSA/pt/index.htm; 
− Sítio da TD-EC na Internet, em www.teixeiraduarte.pt; 
− Euronext Lisbon, sita na Av. da Liberdade, nº 196 - 7º, 1250-147 Lisboa; 
− Sede do Millennium investment banking, sita na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto e no 

seu estabelecimento, sito na Av. José Malhoa, n.º 27, 1099-010 Lisboa; 
− Sítio oficial da CMVM na Internet, em www.cmvm.pt. 
 
Uma versão em papel será entregue, gratuitamente, aos titulares de Acções que o solicitem na 
sede do Oferente. 
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CAPÍTULO 2 – FACTORES DE RISCO 

O investimento em acções, incluindo em acções representativas do capital social do Emitente e 
Oferente, envolve riscos. Dever-se-á ter em consideração toda a informação contida neste 
prospecto e, em particular, os riscos que em seguida se descrevem, antes de ser tomada qualquer 
decisão de investimento. 
 
Tendo presente que a contrapartida na OPT consiste exclusivamente em acções, a emitir pela 
Teixeira Duarte, S.A., sociedade cujos únicos activos, à data do presente prospecto, consistem na 
detenção de 68,54% do capital social e dos direitos de voto da sociedade visada, Teixeira Duarte – 
Engenharia e Construções, S.A., e atendendo ao facto de o Oferente não apresentar actividade 
relevante, em virtude da sua recente data de constituição (30 de Novembro de 2009), apresenta-se, 
de seguida, a descrição dos principais factores de risco da sociedade Teixeira Duarte – Engenharia e 
Construções, S.A., empresa-mãe que consolida, na presente data, as operações do Grupo Teixeira 
Duarte. 
 
Qualquer dos riscos que se destacam no prospecto poderá ter um efeito substancial e negativo na 
actividade, resultados operacionais, situação financeira e perspectivas futuras do Grupo Teixeira 
Duarte. Adicionalmente, qualquer dos riscos que se destacam no prospecto poderá afectar de forma 
negativa o futuro preço de mercado das acções representativas do capital social do Emitente e 
Oferente e, em resultado, os destinatários da Oferta poderão perder parte ou a totalidade do seu 
investimento. 
 
Os destinatários da Oferta deverão estar cientes de que os riscos descritos no prospecto não são os 
únicos a que o Grupo Teixeira Duarte está sujeito. O Emitente e Oferente apenas descreve aqueles 
riscos e incertezas relativos à actividade, resultados operacionais, situação financeira ou perspectivas 
futuras do Grupo Teixeira Duarte que considera serem significativos e de que actualmente tem 
conhecimento. Adicionalmente, poderão existir alguns riscos desconhecidos, incertezas, e outros 
riscos que, apesar de serem actualmente considerados como não relevantes, se venham a tornar 
relevantes no futuro. Todos estes factores poderão vir a afectar de forma adversa a evolução dos 
negócios, proveitos, resultados, património e liquidez do Grupo Teixeira Duarte. 
 
A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer indicação 
relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à grandeza dos seus potenciais impactos. 
 
 
2.1 Factores de risco relacionados com a actividade do Emitente 

O Grupo Teixeira Duarte está dependente do enquadramento económico e encontra-se 
sujeito aos principais riscos associados aos sectores de actividade e países onde opera 
 
A actividade do Grupo Teixeira Duarte está dependente do enquadramento económico e das 
consequências que determinada situação macro-económica possa vir a ter nos níveis de confiança 
dos vários agentes económicos, nos volumes de investimento, exportações e comércio global, bem 
como nos níveis de emprego e padrões de consumo. 
 
A evolução das áreas de actividade onde o Grupo opera, nomeadamente da área da construção, mas 
também, por exemplo, das áreas imobiliária, de hotelaria e de comercialização de combustíveis, está 
historicamente correlacionada, de uma forma mais ou menos directa, com o desempenho macro-
económico dos países ou mercados onde o Grupo Teixeira Duarte actua, designadamente, com o 
Produto Interno Bruto (PIB). Deste modo, a actividade do Grupo, bem como os seus resultados, 
podem ser significativamente afectados pelo desempenho das economias onde o Grupo Teixeira 
Duarte opera, nomeadamente por efeito do crescimento ou retracção do mercado da construção, 
área de negócio com maior representatividade nos proveitos operacionais do Grupo (cerca de 54% 
e 52%, em 2009 e 2008, respectivamente). 
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Sendo o negócio da construção a principal actividade do Grupo Teixeira Duarte, nomeadamente 
nos sub-ramos da Geotecnia e fundações, das Obras Públicas, da Construção Civil e Industrial e da 
Metalomecânica, apresenta-se, de seguida, uma descrição dos principais riscos inerentes ao referido 
negócio:  
 
O negócio da construção de elevada escala e dimensão, envolve uma grande afectação de 
recursos, humanos e materiais, que implicam uma estrutura de custos fixos elevada não só pela 
necessária aposta nas equipas e na sua formação, mas também um investimento significativo para 
aquisição e manutenção de equipamentos. 
 
Os custos financeiros associados a muitos dos concursos, tanto na elaboração de propostas, como 
nos seguros e nas garantias e cauções por vezes necessárias prestar, também constituem outro 
factor de risco e penalização inerente à actividade, sobretudo se atendermos também às 
penalizações muitas vezes associadas às grandes empreitadas públicas em que a TD-EC participa. 
 
Acresce que, a retracção do investimento público, bem como do privado de maior volume, tem 
afectado a receita, que é também por vezes penalizada pelos prazos e atrasos nos pagamentos. 
 
Por outro lado, a natureza do serviço prestado implica muitas vezes alterações das circunstâncias 
inicialmente negociadas, fruto das vicissitudes das empreitadas em causa (alterações climatéricas; 
descoberta de características da natureza adversas e diferentes do previsto; fenómenos naturais, 
sociais e económicos em resultado do impacto da obra) e das alterações dos projectos, muitas vezes 
por novas opções dos donos de obra que obrigam a uma grande agilidade na eficiência da execução 
das mesmas. 
 
Outro aspecto importante resulta do significativo número de fornecedores de bens e equipamentos 
e de prestadores de serviços com que a empresa lida nesta área de actuação e que podem implicar 
riscos por acções ou omissões a eles imputáveis, incluindo interrupções ou atrasos no serviço 
prestado ou no fornecimento de bens.  
 
Do ponto de vista comercial, a globalização tem viabilizado a entrada de outros grandes Grupos 
Construtores nos principais e mais antigos mercados de actuação da Teixeira Duarte –  
nomeadamente em Portugal e Angola – obrigando a um maior esforço na apresentação de soluções 
e propostas, bem como a uma optimização de custos que permitam acompanhar a força da 
competitividade dessas entidades. 
 
Nas regiões e áreas em que tem actuado no sector dos Cimentos, Betões e Agregados, a TD-EC 
e as suas participadas sofreram fortes penalizações pelo reflexo das conjunturas políticas e 
económicas de alguns países em que a empresa opera, como a Namíbia, nomeadamente fruto da 
crise internacional que afectou de maneira muito forte países como a Ucrânia, a Rússia e Espanha. 
 
As Concessões são normalmente projectos de longo prazo que envolvem cada vez mais vertentes, 
como as ligadas a projecto, concepção, construção, financiamento e exploração e que quer por tal 
complexidade e necessidade de parcerias, quer pela longevidade dos processos, implicam um risco 
forte na avaliação de activos e projectos a longo prazo, num mundo cada vez mais dinâmico e com 
alterações inesperadas. 
 
A Imobiliária esteve na origem e núcleo da chamada crise do subprime e os reflexos dessa 
conjuntura internacional estão presentes em Portugal, onde as exigências para novos projectos 
aumentam a todos os níveis (administrativo, económico, social, ambiental, entre outros), a cada vez 
maior evidência de excedentes na oferta faz diminuir os preços e a própria procura está muito 
penalizada por maiores dificuldades no recurso ao crédito. 
 
A Hotelaria no Algarve tem sido muito penalizada por novos destinos acessíveis e pelas mudanças 
de rotas de grandes agências internacionais, sendo que os hotéis em África estão naturalmente 
expostos às idiossincrasias dos respectivos países e da concorrência que aumenta numa dimensão 



28 

nunca antes verificada. Adicionalmente, e dado os níveis de endividamento de algumas das 
empresas participadas que operam neste sector, os resultados e, consequentemente, a situação 
patrimonial das referidas empresas, poderão sofrer impactos adversos em consequência de 
evoluções desfavoráveis nas taxas de juro. 
 
O Comércio Alimentar em Angola está muito exposto às características próprias do país e das 
dificuldades logísticas de abastecimento, de transporte e de deslocação, bem como à difícil 
conjuntura internacional que afectou muitos dos fornecedores essenciais ao desenvolvimento do 
projecto. 
 
A Comercialização de Viaturas desenvolve-se num mercado muito saturado, onde 
internacionalmente grandes “players” do sector faliram e foram fortemente afectados, com 
inevitáveis reflexos a nível mundial e que já antes haviam levado o Grupo Teixeira Duarte a alienar 
a actividade que nesta área desenvolvia em Portugal. 
 
Em Angola, a competitividade está a subir muito e o investimento efectuado pelo Grupo obriga a 
uma forte optimização de processos e custos, num mercado que está cada vez mais caro e difícil. 
 
A Comercialização de Combustíveis no Grupo Teixeira Duarte assume dois riscos de naturezas 
diferentes, conforme se refira à actividade em Portugal (onde se opera na área da distribuição e 
comercialização de combustíveis líquidos e de gás) e no Brasil (onde uma participada indirecta se 
dedica à prospecção de petróleo). 
 
Com efeito, no mercado nacional os riscos centram-se em três aspectos: (i) a reduzida quota de 
mercado na área dos combustíveis líquidos; (ii) o facto de os principais fornecedores serem 
simultaneamente os principais concorrentes, com grandes quotas de mercado (iii) e a delicada 
gestão do crédito concedido aos redistribuidores, nomeadamente pela consignação do produto 
entregue. 
 
No estrangeiro, o risco concentra-se no forte investimento inerente às obrigações de prospecção 
que resultam das concessões adjudicadas, nomeadamente o cumprimento dos “Programas 
Exploratórios Mínimos (PEM)”, face a uma expectativa de obtenção de produto, que não só não é 
certa como não se sabe quando pode ocorrer e, ocorrendo, depende depois da quantidade, 
qualidade, condições de comercialidade do produto e das variações dos mercados internacionais.  
 
Comum a estas duas realidades – nacional e estrangeira – tem sido o forte abalo no mercado dos 
combustíveis, em especial fruto das especulações em torno do preço do petróleo. 
 
Relativamente às participações financeiras, nomeadamente as qualificadas detidas em 
sociedades cotadas, o risco resulta da actual fragilidade dos mercados financeiros e do possível 
impacto da volatilidade das respectivas cotações nas contas do Grupo Teixeira Duarte, podendo 
mesmo em certas circunstâncias afectar os resultados, como sucedeu no exercício de 2008. 
 
Os riscos descritos, a ocorrerem, poderão vir a ter um impacto negativo sobre os resultados do 
Grupo Teixeira Duarte e sobre a sua situação financeira. 
 
Por fim, importa igualmente referir que, durante o ano de 2009, cerca de 91,4% do volume de 
negócios do Grupo se encontrava repartido pelos mercados português, angolano, argelino e 
brasileiro (91,9% e 91,7%, em 2008 e 2007, respectivamente), sendo, consequentemente, os 
desempenhos macro-económicos destes mercados de particular importância para o Grupo. 
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Capacidade do Grupo Teixeira Duarte para executar a reestruturação societária 
 
A presente operação enquadra-se nos objectivos anteriormente anunciados pela TD-EC no sentido 
de proceder a uma reestruturação societária do Grupo Teixeira Duarte. 
 
Tal como descrito em maior detalhe no ponto 4.8 do presente prospecto (Objectivos da aquisição), o 
modelo passa por: 

− Promover o lançamento da presente Oferta Pública de Troca, que visa permitir a retirada 
da TD-EC da negociação em bolsa, passando o Grupo Teixeira Duarte a ser representado 
em bolsa pela TD, a qual, pela natureza da operação de troca, reproduzirá, em caso de 
aceitação completa da OPT, a estrutura accionista da TD-EC; 

− Solicitar a admissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon das 
acções da Teixeira Duarte, S.A., antes do início da oferta pública de troca, sendo a 
deliberação favorável da Euronext Lisbon uma condição desta; 

− Subsequente promoção, com sujeição aos respectivos requisitos legais, da perda da 
qualidade de sociedade aberta da Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A., de 
modo a esta ficar, assim, substituída pela Teixeira Duarte, S.A. como sociedade cotada de 
topo do Grupo Teixeira Duarte; 

− Ulterior planeamento e execução, no seio de nova sociedade cotada TD, de medidas de 
reestruturação empresarial do Grupo Teixeira Duarte envolvendo, designadamente, (i) a 
concentração essencial da Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. na sua 
actividade empresarial principal, i.e., o exercício da indústria de construção civil e obras 
públicas e (ii) a transmissão progressiva para outras subsidiárias da Teixeira Duarte, S.A. de 
entidades do Grupo Teixeira Duarte que operam em outros sectores de actividade.  

 
Assim sendo, a capacidade do Grupo Teixeira Duarte para executar com sucesso a reestruturação 
societária preconizada, encontra-se dependente de factores externos, nomeadamente, do nível de 
aceitação da presente OPT, pelo que os referidos objectivos poderão não ser atingidos, o que, a 
suceder, poderá mitigar as vantagens que esta operação, ainda que de forma indirecta, implicaria 
para as actividades desenvolvidas pelo Grupo Teixeira Duarte e, em última análise, os seus 
resultados, situação patrimonial e o futuro valor de mercado das acções do Emitente e Oferente. 
 
O Grupo Teixeira Duarte encontra-se exposto a riscos de estratégia 
 
O Grupo encontra-se exposto a riscos de estratégia, existindo a possibilidade de tomar decisões 
estratégicas inadequadas, de falhas na implementação de decisões ou da falta de capacidade de 
resposta face à evolução das condições de mercado.  
 
O Grupo Teixeira Duarte poderá confrontar-se com dificuldades no seu negócio 
internacional 
 
O negócio internacional do Grupo Teixeira Duarte representa uma fatia significativa do volume de 
negócios do Grupo (61,2% em 2009, 57,1% em 2008 e 51,6% em 2007). Não é possível garantir o 
pleno sucesso das operações nos mercados externos nos quais o Grupo opera. Adicionalmente, tais 
operações estão expostas aos riscos decorrentes de eventuais desenvolvimentos adversos a nível 
económico nos países em que estão estabelecidas. Estes factores poderão afectar de forma adversa 
a actividade, situação financeira e resultados do Grupo Teixeira Duarte. Algumas das operações 
internacionais do Grupo expõem-no também a riscos cambiais (ver factor de risco “Variações nas 
taxas de câmbio podem ter repercussões na situação financeira do Grupo Teixeira Duarte”). 
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O Grupo Teixeira Duarte desenvolve operações em sectores de actividade de forte 
concorrência 
 
O Grupo Teixeira Duarte actua em diversos sectores de actividade, dos quais se destaca, pela sua 
contribuição para os proveitos operacionais do Grupo, o sector da construção, mas também outros 
como a comercialização de combustíveis, comercialização de viaturas e o negócio imobiliário. Os 
sectores referidos representam cerca de 82% dos proveitos operacionais do Grupo e podem 
descrever-se como sendo sectores muito competitivos. Este quadro concorrencial, quando 
associado a ciclos negativos nas áreas de actividade onde o Grupo opera, pode ter um efeito 
negativo nas margens de comercialização da empresa e nos seus resultados e, por conseguinte, na 
sua situação financeira. 
 
O Grupo Teixeira Duarte poderá ter dificuldades na contratação e retenção de pessoal 
qualificado 
 
A capacidade de o Grupo Teixeira Duarte implementar com sucesso a estratégia delineada depende 
da sua capacidade em recrutar e manter os colaboradores mais qualificados e competentes para cada 
função. Apesar da política de recursos humanos do Grupo Teixeira Duarte estar orientada para 
atingir estes objectivos, não é possível garantir que, no futuro, não existam limitações nesta área. A 
incapacidade para atrair e reter os colaboradores mais qualificados e competentes para cada função 
poderá limitar ou atrasar a execução da estratégia delineada, o que poderá ter um efeito negativo na 
actividade, situação financeira e resultados do Grupo. 
 
Os clientes do Grupo Teixeira Duarte poderão não conseguir saldar as suas obrigações 
 
Um agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afectem as economias a 
uma escala local podem originar a incapacidade de os clientes do Grupo Teixeira Duarte saldarem 
as suas obrigações ou atrasar de forma significativa o cumprimento das mesmas, levando a que as 
linhas de crédito existentes entrem em default. Este cenário resultaria em perdas que afectariam a 
actividade, situação financeira e os resultados do Grupo Teixeira Duarte. 
 
O Grupo Teixeira Duarte é, ou poderá ser, parte em determinados litígios 
 
O Grupo Teixeira Duarte poderá, no futuro, ser parte numa pluralidade de litígios relacionados 
com a sua actividade, incluindo aqueles cuja sentença lhe tenha sido favorável, total ou 
parcialmente, e que possam vir a ser objecto de recurso ou acção de anulação pelas contrapartes 
nos termos das normas processuais aplicáveis e até ao trânsito em julgado dessas mesmas sentenças. 
O Grupo Teixeira Duarte não pode garantir que venha a ganhar quaisquer acções respeitantes às 
suas actividades e uma decisão negativa nas mesmas poderá ter um efeito adverso que seja 
significativo para a actividade, situação financeira e resultados do Grupo Teixeira Duarte. Para mais 
informações relativas a litígios em curso, consultar o ponto 10.10 “Acções judiciais e arbitrais” do 
presente prospecto. 
 
Capacidade do Grupo Teixeira Duarte para financiar os investimentos planeados e as suas 
actividades 
 
As actividades do Grupo Teixeira Duarte exigem investimentos. O Grupo financia uma parte 
destes investimentos fazendo uso dos fluxos de caixa gerados pelas suas actividades operacionais. 
No entanto, a TD-EC e as suas participadas financiam uma proporção maior dos investimentos 
fazendo uso de fontes externas, incluindo empréstimos bancários e ofertas nos mercados de 
capitais. O Grupo Teixeira Duarte não pode garantir que terá capacidade para angariar os 
financiamentos necessários à execução dos investimentos planeados em condições aceitáveis pelo 
que, caso não consiga angariar tais financiamentos, poderá ver-se forçada a reduzir os investimentos 
previstos, o que poderá afectar negativamente a sua actividade, situação financeira e resultados. 
Adicionalmente, o Grupo Teixeira Duarte não pode garantir a disponibilidade de meios de 
financiamento ou as condições ao abrigo das quais estará apto a assegurar o financiamento das suas 
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actividades pelo que, caso as taxas de juro subam acima das previsões do Grupo Teixeira Duarte 
ou, caso a obtenção de novas fontes de financiamento se revele mais dispendiosa do que no 
passado, a actividade, situação financeira e resultados do Grupo Teixeira Duarte poderão vir a ser 
negativamente afectados. 
 
O Grupo Teixeira Duarte poderá ficar exposto a riscos não identificados ou a um nível não 
esperado de riscos, apesar das políticas de gestão de risco prosseguidas 
 
Tal como descrito no ponto 11.3 do presente prospecto, o Grupo Teixeira Duarte está exposto a 
um conjunto de riscos, tal como riscos de liquidez, riscos de taxa de juro ou riscos de taxa de 
câmbio, entre outros, sendo que, perante a ocorrência de cenários excepcionalmente adversos, as 
políticas e procedimentos utilizados pela Teixeira Duarte na identificação, acompanhamento e 
gestão dos riscos poderão não se revelar totalmente eficazes. 
 
O Grupo Teixeira Duarte encontra-se sujeito a riscos relacionados com a liquidez 
 
Como qualquer outro grupo económico integrado numa envolvente competitiva, o Grupo Teixeira 
Duarte encontra-se igualmente sujeito a riscos relacionados com a liquidez. O Grupo considera 
estar razoavelmente apetrechado para um efectivo controlo de risco da sua actividade, 
considerando eficaz a acção desenvolvida pela administração com reporte de elementos que lhe são 
facultados pelos Serviços de Consolidação de Contas e de Auditoria Interna, bem como pela 
Direcção Central de Finanças e Contabilidade a quem, sob supervisão directa do Administrador do 
pelouro, está especialmente cometido o controlo da liquidez do Grupo Teixeira Duarte.  
 
A Teixeira Duarte gere o risco de liquidez do Grupo actuando em duas vias: garantindo que a 
dívida financeira do Grupo tem uma elevada componente de médio e longo prazo (cerca de 70.2% 
do total da dívida financeira do Grupo no final do exercício de 2009) com maturidades adequadas à 
capacidade esperada de geração de fundos, e dispondo de facilidades de crédito, disponíveis em 
diversos casos na modalidade de linhas em conta corrente.  
 
A Teixeira Duarte está sujeita a riscos operacionais 
 
No decurso normal da actividade, o Grupo está sujeito a determinados riscos operacionais, 
incluindo interrupções no serviço prestado ou atrasos na prestação de serviços, fraudes, omissões, 
erros e atrasos na implantação de requisitos para a gestão dos riscos. Estes riscos são 
acompanhados pelo Grupo de uma forma contínua, através de sistemas administrativos e de 
informação, entre outros, estando alguns riscos operacionais cobertos por apólices de seguros. No 
entanto, não é possível garantir que o acompanhamento contínuo realizado e a prevenção destes 
riscos será suficiente, pelo que o eventual insucesso na execução das políticas de gestão e controlo 
dos riscos do Grupo poderá ter um efeito negativo na actividade, situação financeira e resultados 
operacionais da Teixeira Duarte. Para uma melhor compreensão dos riscos operacionais a que o 
Grupo Teixeira Duarte está sujeito, recomenda-se a leitura do factor de risco “O Grupo Teixeira 
Duarte está dependente do enquadramento económico e encontra-se sujeito aos principais riscos 
associados aos sectores de actividade onde opera”. 
 
A Teixeira Duarte está sujeita a riscos tecnológicos 
 
As operações desenvolvidas pelo Grupo Teixeira Duarte estão dependentes do processamento 
informático. O processamento informático envolve a manutenção de registos, o reporte financeiro 
e outros sistemas, incluindo sistemas de monitorização e controlo das várias operações do Grupo, 
nomeadamente na gestão de recursos humanos, contabilística e ainda logística, administrativa e de  
armazenamento. Apesar da avaliação que tem vindo a ser efectuada aos sistemas computacionais e 
da convicção de que as suas capacidades são adequadas, não é possível garantir aos destinatários da 
Oferta a total identificação e correcção atempada de todos os problemas relacionados com os 
sistemas de tecnologias de informação, nem o êxito sistemático na implantação de melhorias 
tecnológicas. 
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A variação das taxas de juro pode ter um impacto significativo nos resultados do Grupo 
Teixeira Duarte 
 
No final do exercício de 2009, o passivo financeiro do Grupo Teixeira Duarte indexado a taxas de 
referência variáveis representava cerca de 98% do total do passivo financeiro, estando a Teixeira 
Duarte, por essa via, exposta ao risco de taxa de juro. Assim sendo, e caso a Teixeira Duarte não 
cubra integralmente a sua exposição a variações adversas nas taxas de juro, tais variações poderão 
exercer um efeito material negativo na sua actividade, situação financeira e resultados. 
 
Contudo, e como forma de gerir estas variações, a área financeira do Grupo Teixeira Duarte segue 
em permanência o desenvolvimento do mercado, estando em condições de utilizar instrumentos 
financeiros que permitam minorar os efeitos da volatilidade das taxas de juro. A contratação deste 
tipo de instrumentos é efectuada tendo em conta os riscos que afectam os activos e passivos e após 
a verificação de quais os instrumentos existentes no mercado que se revelam mais adequados à 
cobertura desses riscos. Estas operações são permanentemente monitoradas, nomeadamente 
através da análise de diversos indicadores relativos a estes instrumentos, em particular a evolução 
do seu valor de mercado e a sensibilidade dos cash-flows previsionais e do próprio valor de mercado 
a alterações nas variáveis-chave que condicionam as estruturas, com o objectivo de avaliar os seus 
efeitos financeiros. O registo dos instrumentos financeiros derivados é efectuado de acordo com as 
disposições da IAS 39, sendo mensurados pelo seu justo valor o qual tem por base avaliações 
efectuadas por instituições financeiras. Procede-se à qualificação dos mesmos enquanto 
instrumentos de cobertura ou instrumentos detidos para negociação, em observância das 
disposições da IAS 39. 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, o Grupo contratou um conjunto de instrumentos 
financeiros derivados destinados a minimizar os riscos de exposição a variações de taxa de juro. Os 
instrumentos financeiros derivados contratados consistem em contratos de swaps de taxa de juro. 
 
Assim, no final do exercício de 2009, cerca de 10.709 milhares de euros de dívida financeira tinham 
a sua exposição a variações adversas de taxa de juro mitigada por contratos de swaps. 
 
Variações nas taxas de câmbio podem ter repercussões na situação financeira do Grupo 
Teixeira Duarte 
 
A variação da taxa de câmbio do Euro face a outras moedas, nomeadamente, o dólar americano, o 
kwanza angolano, o dinar argelino, o real brasileiro, o metical moçambicano e a hervinia ucraniana, 
pode ter impacto na situação financeira da Teixeira Duarte. O Grupo Teixeira Duarte desenvolve 
operações em diversos mercados e regista proveitos em moeda estrangeira, tendo igualmente 
activos e passivos monetários denominados em moeda que não o Euro, pelo que se encontra, deste 
modo, exposto a variações nas respectivas divisas. A este propósito, refira-se que em 31 de 
Dezembro de 2009, o total de activos monetários denominados em moeda estrangeira foi de 
172.934 milhares de euros, dos quais cerca de 84,6% eram em dólares americanos e o total de 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira foi de 225.751 milhares de euros dos quais 
cerca de 49,8% eram em dólares americanos. 
 
Assim, e tendo em consideração o significativo peso que as operações desenvolvidas em moeda que 
não o Euro têm no volume de negócios do Grupo (cerca de 59%, em 2009, e 55,1%, durante o 
exercício de 2008), eventuais variações cambiais destas moedas face ao Euro, poderão ter um 
impacto negativo na actividade, situação financeira e nos resultados do Grupo Teixeira Duarte. 
Adicionalmente, o Grupo Teixeira Duarte tem investimentos realizados em moedas que não o 
Euro, nomeadamente, o dólar americano, em países como Angola e Venezuela, pelo que se 
encontra sujeito às flutuações cambiais entre o Euro e o dólar americano. 
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A título meramente exemplificativo, uma valorização de 5% de todas as moedas estrangeiras em 
que o Grupo Teixeira Duarte opera face ao Euro, poderia traduzir um impacto negativo nos 
resultados do Grupo no final do exercício de 2009 na ordem dos 2.642 milhares de euros. 
 
Em termos indirectos, referem-se ainda as circunstâncias de o Grupo Teixeira Duarte adquirir bens 
diversos, com relevância nas áreas da construção, do comércio alimentar e da comercialização de 
viaturas, em moedas distintas daquela em que os mesmos são posteriormente vendidos, 
nomeadamente em Angola, sendo que tal facto pode influenciar em parte os resultados obtidos 
pelo Grupo na actividade que desenvolve nestes sectores. 
 
Destaca-se a importação e exportação de materiais para construção, de produtos essencialmente de 
consumo, para a sociedade de direito Angolano MAXI, e de veículos automóveis, peças e 
equipamentos para as diversas participadas locais que actuam no sector da comercialização de 
viaturas em Angola, operando, entre outras, com as marcas Nissan, Honda, Chevrolet, Renault e 
Peugeot. 
 
Variações adversas no preço do petróleo e das matérias-primas poderão afectar 
significativamente os resultados e situação financeira do Grupo Teixeira Duarte 
 
A volatilidade do preço das matérias-primas constitui um risco para o Grupo Teixeira Duarte, 
afectando a actividade operacional da área de negócio da construção, embora seja pontualmente 
mitigado através de contratos com fornecedores com preços fixos e contratos com clientes que 
permitam repercutir estas alterações no valor pago por estes. 
 

Em particular, o Grupo Teixeira Duarte tem uma exposição indirecta ao preço do petróleo. A 
capacidade do Grupo em fazer reflectir nos preços dos bens finais e dos serviços que presta, 
aumentos do preço do petróleo, é reduzida, pelo que poderão surgir consequências negativas nas 
margens directas dos bens finais vendidos e no contributo líquido dos serviços prestados. 
Adicionalmente, um aumento do preço do petróleo tem um impacto directo nos custos de 
transporte associados ao desenvolvimento das actividades do Grupo, pelo que variações adversas 
nos preços do petróleo poderão exercer um efeito material negativo na actividade, situação 
financeira e resultados do Grupo. 
 
Mais concretamente, a evolução do preço do petróleo poderá afectar significativamente os 
resultados do Grupo Teixeira Duarte por três razões: 

− directamente, através da margem gerada na comercialização de combustíveis, área de 
negócio que, em 2009, representou 7,4% dos proveitos operacionais do Grupo Teixeira 
Duarte (11,0% em 2008 e 12,3% em 2007; 

− o custo de transporte é uma das rubricas de custos mais importantes nas contas de 
exploração do Grupo; 

− os custos energéticos têm ainda algum significado no preço dos fornecimentos e serviços 
externos. 

 
As actividades desenvolvidas pelo Grupo estão sujeitas a regulamentação  
 
As actividades desenvolvidas pelo Grupo encontram-se sujeita a várias leis e regulamentações. Estas 
leis e regulamentações exigem que o Grupo obtenha e mantenha licenças e autorizações e 
implemente processos e procedimentos que acarretam custos. Embora não estejam actualmente 
previstas quaisquer despesas de capital significativas relativas a regulamentações fora do curso 
normal da actividade, o Grupo Teixeira Duarte não pode assegurar que tais despesas significativas 
não venham a ocorrer ou a ser necessárias no futuro. 
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A Teixeira Duarte, S.A. poderá ser alvo de uma oferta pública de aquisição 
 
Num contexto de consolidação do sector, a Teixeira Duarte, S.A., sociedade que, no âmbito da 
reestruturação societária preconizada pelo Grupo, será a holding cotada, poderá ser alvo de uma 
oferta pública de aquisição. Nesse cenário, poderão ocorrer alterações significativas na actual 
estratégia do Grupo Teixeira Duarte com repercussões nos diversos negócios e mercados onde 
actua. 
 
O aumento de impostos ou a redução de benefícios fiscais poderá ter um efeito adverso na 
actividade do Grupo Teixeira Duarte 
 
O Grupo Teixeira Duarte poderá ser afectado negativamente por alterações na legislação e demais 
regulamentação fiscal aplicável em Portugal, na União Europeia e nos diversos países onde 
desenvolve a sua actividade.  
 
Ataques terroristas ou uma “pandemia” poderão ter consequências no volume de negócios 
e nos resultados do Grupo Teixeira Duarte e, por conseguinte, na condição financeira do 
Grupo 
 
Apesar de a probabilidade, o momento e o grau de perturbação de um evento desta natureza serem 
muito difíceis de aferir, este tipo de evento é susceptível de provocar perturbações na evolução 
habitual da actividade do Grupo Teixeira Duarte por aumentar o grau de incerteza e condicionar a 
confiança dos agentes económicos. 
 
As demonstrações financeiras do Grupo Teixeira Duarte podem ser influenciadas pela 
valorização das participações financeiras detidas 
 
A situação líquida, os capitais próprios e até, em certas situações de imparidade, os resultados do 
Grupo Teixeira Duarte podem ser influenciados pela valorização das participações financeiras 
detidas, o que, no caso das participações detidas em sociedades admitidas à negociação em mercado 
regulamentado, como é o caso das participações detidas no BCP e no BBVA, depende directamente 
da cotação de mercado das respectivas acções. No caso específico da sociedade cotada Cimpor, 
SGPS, S.A., realçamos o facto de a TD-EC ter, em Fevereiro de 2010, chegado a acordo com a 
Camargo Corrêa, S.A. para a alienação da totalidade da posição por si detida naquela sociedade. Até 
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, e uma vez que o Grupo Teixeira Duarte 
participava em mais de 20% no capital da CIMPOR, os resultados dependiam da evolução do 
resultado líquido da sociedade participada, uma vez que os mesmos eram consolidados, até à 
referida data, na devida proporção, pelo método de equivalência patrimonial. 
 
Outros riscos associados à actividade do Grupo 
 
As unidades do Grupo Teixeira Duarte estão sujeitas aos riscos inerentes a qualquer actividade 
económica, como é o caso de acidentes, avarias ou catástrofes naturais que possam originar 
prejuízos nos activos do Grupo ou interrupções temporárias na respectiva actividade. Da mesma 
forma, estes riscos podem afectar os principais clientes e fornecedores do Grupo Teixeira Duarte, o 
que teria um impacto significativo nos níveis de rentabilidade, caso não fosse possível encontrar 
clientes substitutos, de modo a garantir o nível de volume de negócios, ou fornecedores que 
possibilitassem manter a mesma estrutura de custos. 
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2.2 Factores de risco relacionados com os valores mobiliários objecto da Oferta 

Possibilidade de os subscritores da Oferta serem chamados a responder pela diferença 
decorrente de erro na avaliação da respectiva entrada ou desvio no seu valor 
 
Nos termos da lei, a realização de aumentos de capital por entradas em espécie, implica uma prévia 
avaliação das entradas a realizar pelos subscritores das novas acções. 
 
Tal como descrito no ponto 4.3 do presente prospecto (Contrapartida oferecida e sua justificação), para 
os efeitos previstos nos artigos 28.º e 29.º do CSC, o valor das entradas em espécie foi objecto de 
avaliação por parte da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Carvalheda, Plácido & Associado, 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas sob o n.º 105, com sede na Praceta Conde de Arnoso, 1 A, 5º B, Buraca, 2610-043 
Amadora, representada por Plácido Norberto dos Inocentes (ROC n.º 772). 
 
O relatório elaborado pela referida Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (tal como 
posteriormente actualizado - doravante o “Relatório”), tomou em consideração a cotação das 
acções da TD-EC e incluiu igualmente menção a outros factores, tais como o valor do EBITDA da 
TD evidenciado nas contas de 2009 e dos respectivos capitais próprios evidenciados nas contas do 
primeiro trimestre de 2010, incluindo o impacto da alienação da participação de 22,17% no capital 
da Cimpor, realizada em 10 de Fevereiro de 2010. 
 
O Relatório concluiu expressamente que o valor das acções existentes da TD-EC que forem 
objecto das entradas em espécie, é pelo menos igual ao valor nominal das Novas Acções TD 
correspondentemente emitidas, sendo certo que, nos termos legais, a Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas está obrigada a informar acerca de alterações relevantes de valores ocorridas 
entre a data do Relatório e a da concretização do aumento. 
 
A este respeito, e como factor de risco comum a qualquer oferta de subscrição de acções por 
entradas em espécie, deverá ter-se presente que, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 25.º 
do CSC, “Verificada a existência de erro na avaliação feita pelo revisor, o sócio é responsável pela diferença que 
porventura exista, até ao valor nominal da sua participação ou, no caso de acções sem valor nominal, até ao valor de 
emissão destas”. 
 
Em consequência desse preceito legal, na hipótese de vir a verificar-se e a ser devidamente 
comprovada a existência de algum erro na avaliação das entradas ou um desvio superveniente do 
seu valor entre a data do Relatório e a data da realização efectiva das entradas indicada neste 
prospecto (o qual, no entendimento da Oferente, pressuporá que a avaliação não se situe dentro 
dos limites de uma certa margem de apreciação), os subscritores poderiam vir a ser chamados a 
suportar a diferença entre o valor nominal das Novas Acções TD por si subscritas e o valor das 
entradas realizadas. 
 
Como em qualquer oferta pública de troca, os destinatários da Oferta, ao aceitarem a Oferta ou ao 
decidirem não revogar ordens já transmitidas, deverão, pois, ponderar o atrás descrito, 
designadamente com acompanhamento da evolução da cotação das acções TD-EC e de todos os 
outros elementos disponíveis relevantes para efeitos da avaliação desta, nomeadamente a 
informação privilegiada divulgada por essa empresa ao mercado. Como factor de atenuação do 
risco referido, menciona-se que o oferente prescindiu da previsão de um período de 
irrevogabilidade da Oferta. 
 
A TD não pode assegurar aos destinatários da Oferta que o preço das suas acções 
ordinárias não irá descer 
 
A TD não pode assegurar aos destinatários da Oferta que o preço das suas acções ordinárias não irá 
descer. Caso uma tal situação se verifique após a conclusão da presente Oferta, os destinatários da 
Oferta sofrerão uma perda imediata, ainda que não realizada. Além do mais, a TD não pode 
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assegurar aos destinatários da Oferta que, na sequência da troca das Acções, estes consigam vender 
as suas Acções TD por um preço igual ou superior ao preço subjacente à relação de troca 
estabelecida. Até que as Acções do Oferente sejam registadas em conta após o termo da Oferta, os 
destinatários da Oferta não poderão vender as Acções TD entregues como contrapartida da Oferta. 
A cotação das Acções TD pode ser volátil e pode estar sujeita a flutuações devido a diversos 
factores.  
 
A título exemplificativo, dá-se nota de que essas eventuais flutuações podem ser determinadas por: 
(i) alterações nas expectativas dos investidores em relação às perspectivas de evolução dos sectores 
e mercados em que o Grupo Teixeira Duarte opera; (ii) variações efectivas ou previstas nos 
resultados; (iii) alterações nas estimativas financeiras dos analistas de valores mobiliários; (iv) 
eventuais investimentos significativos que o Grupo Teixeira Duarte possa vir a realizar; (v) 
eventuais parcerias estratégicas ou joint ventures em que o Grupo Teixeira Duarte possa vir a 
participar; (vi) perspectivas económicas desfavoráveis; e (vii) alterações das condições dos mercados 
de valores mobiliários. 
 
O preço de mercado das Acções TD pode vir a ser negativamente afectado por vendas 
adicionais de Acções TD por parte dos actuais accionistas que detenham posições 
significativas 
 
A venda de um número substancial de Acções TD em mercado regulamentado após a respectiva 
admissão à negociação, ou até a mera percepção por parte do mercado de que tais vendas poderão 
ter lugar, poderá afectar negativamente o preço de mercado das Acções TD ou a capacidade do 
Grupo Teixeira Duarte de angariar capital através de uma futura oferta pública das suas acções. 
 
Decisões de investimento ou de desinvestimento por parte de accionistas com posições 
significativas podem ter impacto na cotação da TD 
 
A cotação da Acção TD e a sua volatilidade poderão ser influenciadas pelo eventual aumento ou 
redução de posições accionistas por parte de investidores com participações significativas no capital 
social da TD. 
 
Os accionistas de países que não adoptaram o Euro enfrentam um risco de investimento 
suplementar decorrente das flutuações da taxa de câmbio relativamente à sua participação 
no capital social da TD 
 
As Acções TD estão denominadas em Euros e irão ser admitidas à negociação em Euros. 
Quaisquer futuros pagamentos de dividendos sobre as Acções TD serão efectuados em Euros. 
Recentemente, o Euro tem sofrido uma apreciação significativa em valor face a muitas divisas 
internacionais de referência, incluindo o dólar americano. Quaisquer dividendos pagos pela TD ou 
qualquer receita proveniente de qualquer venda das acções poderão ser negativamente afectados 
pela sua conversão em dólares americanos ou outra divisa equivalente, caso se inverta esta 
tendência. 
 
Os direitos dos accionistas minoritários poderão ver-se limitados no quadro da lei 
portuguesa 
 
Os direitos dos accionistas minoritários, bem como outras questões que influenciem aqueles 
direitos, poderão ser diferentes em Portugal por comparação com outras jurisdições, podendo a 
capacidade de um investidor exercer tais direitos revelar-se limitada. Adicionalmente, a 
exequibilidade de decisões judiciais ou arbitrais proferidas contra a TD ou qualquer um dos seus 
responsáveis fora de Portugal está sujeita à verificação de determinados requisitos legais. 
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Possibilidade de alteração do regime fiscal aplicável às mais-valias obtidas por pessoas 
singulares 
 
As mais-valias realizadas com a troca de Acções por Acções do Oferente e a alienação das Acções 
TD obtidas por pessoas singulares podem vir a ser negativamente afectadas pela eliminação da 
exclusão de tributação das mais-valias realizadas com a alienação de acções detidas pelo seu titular 
durante mais de 12 meses, designadamente em virtude da entrada em vigor com efeito retroactivo 
da Proposta de Lei n.º 16/XI apresentada pelo Governo Português junto da Assembleia da 
República e aprovada em 9 de Junho de 2010 pela Assembleia da República, que prevê um regime 
de tributação das mais-valias mobiliárias à taxa de 20% com regime de isenção para os pequenos 
investidores para ganhos anuais até 500 Euros.  
 
 
2.3 Factores de risco relacionados com a estrutura accionista da TD 

A TD é controlada pela Teixeira Duarte - SGPS, S.A. 
 
À data do presente prospecto, são imputáveis à Teixeira Duarte - SGPS, S.A. cerca de 80,22% do 
capital e dos direitos de voto da TD. Nesta medida, a Teixeira Duarte - SGPS, S.A. controla a TD, 
nomeadamente no que respeita à designação dos seus órgãos sociais, à política de distribuição de 
dividendos e à sua estratégia empresarial. A Teixeira Duarte - SGPS, S.A. terá também a capacidade 
de introduzir ou evitar uma alteração na estrutura de controlo da TD.  
 
 
Rating 
 
A Oferta não foi objecto de notação de risco por qualquer sociedade de prestação de serviços de 
notação de risco (rating) registada na CMVM.  
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CAPÍTULO 3 – RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO 

A forma e o conteúdo do presente prospecto obedecem ao preceituado no CódVM, ao disposto no 
Regulamento da CMVM n.º 3/2006 com as devidas adaptações conforme previstas no seu artigo 
n.º 20.º relativo às ofertas públicas de troca, ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da 
Comissão, de 29 de Abril, objecto da rectificação publicada no Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de 
Junho de 2004, tal como alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1787/2006 da Comissão, de 4 de 
Dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º L 337, de 5 de Dezembro de 2006, pelo Regulamento 
(CE) n.º 211/2007 da Comissão, de 27 de Fevereiro, publicado no Jornal Oficial n.º L 61, de 28 de 
Fevereiro de 2007 e pelo Regulamento (CE) 1289/2008 da Comissão, de 12 de Dezembro de 2008, 
publicado no Jornal Oficial n.º L 340 de 19 de Dezembro de 2008, e demais legislação aplicável, 
sendo as entidades que a seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos 
termos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do CódVM – responsáveis pela suficiência, veracidade, 
actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação nele contida à data da sua publicação. 
 
 
3.1 Identificação dos responsáveis pela informação contida no prospecto 

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do CódVM são responsáveis pelo conteúdo da informação 
contida no prospecto: 
 
O Emitente 
 
Teixeira Duarte, S.A., com sede no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e de identificação 
fiscal 509.234.526, com o capital social integralmente realizado de 287.880.799 Euros. 
 
Os membros do Conselho de Administração do Emitente 
 

Presidente: Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 
 
Administradores: Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte  

Joel Vaz Viana de Lemos  
Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino  
Carlos Gomes Baptista  
João José de Gouveia Capelão  
João José do Carmo Delgado  

 
João Salvador dos Santos Matias renunciou, em carta datada de 23 de Fevereiro de 2010, ao cargo 
de Administrador pelo facto de, nessa data, ter completado 65 anos de idade, o que lhe permitiu 
passar à situação de reforma. Uma vez que o Conselho de Administração entendeu não proceder à 
cooptação do renunciante – o que envolveria a designação de um novo membro para o subsituir 
nesse órgão de gestão -, nos termos do artigo 404.º do CSC, tal renúncia produziu  efeitos no final 
de Março de 2010. Deste modo, João Salvador dos Santos Matias é identificado como responsável, 
nos termos do artigo 149.º, alínea b), do Cód.VM, única e exclusivamente, pela informação 
financeira relativa aos exercícios de 2007 e 2008 em que o presente prospecto se baseia. 
 
Em 27 de Maio de 2010, foi aprovada, em Assembleia Geral, a manutenção da composição do 
Conselho de Administração descrito acima, o qual resulta da deliberação tomada por esse órgão em 
23 de Fevereiro de 2010. 
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Os titulares do órgão de fiscalização e o Revisor Oficial de Contas do Emitente 
 
Os membros do Conselho Fiscal:  
 

Presidente António Gonçalves Monteiro 
 
Vogais: Mateus Moreira 

Miguel Carmo Pereira Coutinho 
 

Suplente: Horácio Lisboa Afonso 
 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS - 
SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 31 e registada na CMVM sob 
o n.º 2235, representada pelo Dr. António Francisco Escarameia Mariquito (ROC n.º 150), na 
qualidade de Auditor Externo ao Emitente e de Revisor Oficial de Contas do Emitente, bem como 
na qualidade de Auditor Externo e de Revisor Oficial de Contas da Teixeira Duarte – Engenharia e 
Construções, S.A. responsável pela Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria referente 
aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, pela verificação da consistência da informação financeira 
constante do prospecto com a informação contida nos documentos referidos anteriormente, pela 
revisão da preparação da informação financeira consolidada pro forma da TD-EC constante do 
prospecto, bem como pelo Parecer de Auditoria sobre informação financeira consolidada pro 
forma referente ao período findo em 31 de Dezembro de 2009. 
 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – 
SROC foi igualmente responsável pela: 
 

- verificação da conformidade da informação sobre capitalização e endividamento a 31 de 
Maio de 2010 contida no Capítulo 9 (Capitalização e endividamento do Emitente e 
Oferente das acções oferecidas em contrapartida na Oferta) com a informação financeira 
preparada pelo Grupo Teixeira Duarte a essa data; 

- verificação das estimativas (incluindo opinião sobre a adequação dos pressupostos e bases 
contabilísticas utilizados na sua preparação) de resultados líquidos e capitais próprios 
relativos ao período semestral findo em 30 de Junho de 2010 e emissão do relatório 
elaborado nos termos referidos pelo Anexo II item 13 do Regulamento (CE) n.º 809-2004 
da Comissão, de 29 de Abril. 

 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções da SROC, o seu domicílio profissional é na 
Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14, 2790-447, Linda-a-Pastora. 
 
O Revisor Oficial de Contas responsável pelo relatório previsto nos artigos 28º e 29º do CSC 
 
A Carvalheda, Plácido & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, inscrita na 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 105, com sede na Praceta Conde de Arnoso, 1 
A, 5º B, Buraca, 2610-043 Amadora, representada por Plácido Norberto dos Inocentes (ROC nº 
772) foi, na sequência de designação pela Teixeira Duarte - SGPS, S.A., responsável pela elaboração 
do relatório do revisor oficial de contas previsto nos artigos 28.º e 29.º do CSC, bem como pela 
adenda ao referido relatório, documentos emitidos em 13 de Novembro de 2009 e 24 de Junho de 
2010, respectivamente. 
 
O intermediário financeiro responsável pela prestação dos serviços de assistência ao 
Emitente e à Oferta 
 
O Millennium investment banking, na qualidade de intermediário financeiro responsável pela 
prestação dos serviços de assistência ao Emitente e à Oferta. 
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A Sociedade Visada é responsável, única e exclusivamente, pela informação por ela produzida, 
nomeadamente financeira, em que o presente prospecto se baseia, designadamente pelas suas 
contas relativas aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e período trimestral findo em 31 de Março de 
2010, bem como pela informação apresentada no Capítulo 9 (Capitalização e endividamento do 
Emitente e Oferente das acções oferecidas em contrapartida na Oferta) do presente prospecto. 
 
Os titulares do órgão de fiscalização da Sociedade Visada são responsáveis pelos documentos de 
prestação de contas da TD-EC em que o presente prospecto se baseia. 
 
 
3.2 Disposições legais relevantes sobre responsabilidade pela informação 

Nos termos do n.º 3 do artigo 149º do CódVM, a responsabilidade das pessoas acima referidas é 
excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo 
do prospecto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respectiva 
revogação ainda era possível. 
 
Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, a responsabilidade é ainda excluída se eventuais danos 
resultarem apenas do sumário de prospecto ou de qualquer das suas traduções, salvo se o mesmo 
contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes, quando lido em conjunto com os outros 
documentos que compõem o prospecto. 
 
De acordo com o n.º 2 do artigo 149.º do CódVM, a culpa é apreciada de acordo com elevados 
padrões de diligência profissional.  
 
Por força da alínea b), do artigo 150.º, do CódVM, o Emitente responde independentemente de 
culpa, em caso de responsabilidade dos membros do seu órgão de administração, das pessoas que 
tenham certificado ou apreciado os documentos de prestação de contas em que o prospecto se 
baseia, do intermediário financeiro encarregado da assistência à oferta ou das demais entidades que 
sejam nomeadas como responsáveis por informação contida no presente prospecto.  
 
No que respeita à presente Oferta, nos termos do artigo 153.º do CódVM, o direito à indemnização 
“deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do conteúdo do prospecto e cessa, em 
qualquer caso, decorridos dois anos contados desde a data da divulgação do resultado da oferta”. 
 
No que respeita à admissão à negociação das Acções TD, nos termos do artigo 243º, alínea b), do 
CódVM, o direito à indemnização “deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência 
do prospecto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do prospecto 
de admissão ou da alteração que contém a informação ou previsão desconforme”. 
 
 
3.3 Declaração dos responsáveis pela informação contida no prospecto 

As pessoas e entidades mencionadas no ponto 3.1 supra, na sua qualidade de responsáveis pela 
informação contida no presente documento, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento e 
após terem efectuado todas as diligências razoáveis para se certificarem de que tal é o caso, a 
informação constante das partes do presente prospecto pelas quais são responsáveis, está em 
conformidade com os factos, não existindo omissões susceptíveis de afectar de forma relevante o 
seu alcance. 
 
 



41 

CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE TROCA 

4.1 Montante e natureza da operação 

A Oferta é geral e voluntária, obrigando-se o Oferente, nos termos e condições descritos neste 
Prospecto e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das Acções que forem 
objecto de válida aceitação da Oferta, com exclusão das que sejam directamente detidas pelo 
próprio Oferente. 
 
Tanto quanto é do conhecimento do Oferente são-lhe imputáveis 68,70% do capital e dos direitos 
de voto da TD-EC, correspondentes a 287.880.799 Acções de que é directamente titular e a 
678.543 acções detidas por entidades que com ele se encontram em alguma das situações previstas 
no n.º 1 do artigo 20.º do CódVM. 
 
A Oferta tem por objecto a totalidade das acções ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor 
nominal unitário de € 0,50 (cinquenta cêntimos de Euro), representativas do capital social da 
Sociedade Visada que não sejam detidas pelo Oferente, pelo que os valores mobiliários objecto da 
Oferta são 132.119.201 Acções. 
 
Apenas podem ser objecto de aceitação as Acções 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 respectivos direitos patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade. A aceitação da 
Oferta por destinatários quanto a ela sujeitos a lei estrangeira fica subordinada ao cumprimento dos 
respectivos requisitos legais ou regulamentares. 
 
A Sociedade Visada não tem emitidos quaisquer outros valores mobiliários da natureza dos 
referidos no n.º 1 do artigo 187.º do CódVM e que, nessa circunstância, devessem ser objecto da 
Oferta. 
 
 
4.2 Montante, natureza e categoria dos valores mobiliários objecto da oferta 

O capital social da Sociedade Visada é composto por 420.000.000 acções ordinárias, escriturais e 
nominativas, com o valor nominal de 0,50 Euros cada, as quais se encontram admitidas à 
negociação no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon, com o código ISIN PTTDU0AM0007. 
Tendo em conta que as 287.880.799 Acções detidas pela TD se encontram bloqueadas até ao final 
do prazo da Oferta, apenas poderão ser objecto de aceitação nesta Oferta um máximo de 
132.119.201 Acções. 
 
As Acções TD a emitir para efeitos do pagamento da contrapartida oferecida na presente Oferta 
Pública de Troca são no máximo 132.119.201 acções ordinárias, escriturais e nominativas, com 
valor nominal de 1,00 Euro cada e destinam-se a ser admitidas à negociação no Mercado 
Regulamentado da Euronext Lisbon.  
 
Para além da possibilidade de revogação ou modificação, nos termos consentidos pelo CódVM, a 
presente Oferta encontra-se subordinada à emissão, até ao seu termo, de decisão favorável da 
Euronext Lisbon quanto à admissão à negociação das Acções TD no Mercado Regulamentado da 
Euronext Lisbon, decisão essa que será objecto de comunicação ao mercado até ao final do último 
dia do prazo da Oferta, ou seja, até ao final do dia 6 de Agosto de 2010. A admissão à negociação 
das acções do Oferente no mercado regulamentado da Euronext Lisbon encontra-se sujeita à prévia 
emissão das acções do Oferente que constituem a contrapartida da Oferta. A presente Oferta não 
se encontra subordinada a quaisquer outras condições. 
 
As Acções TD a emitir para efeitos da constituição da contrapartida da Oferta conferirão os 
mesmos direitos aos seus titulares que as demais acções do Oferente actualmente emitidas, 
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nomeadamente o direito a dividendos, com efeitos a partir da data das respectivas emissão, registo 
comercial e admissão à negociação. 
 
 
4.3 Contrapartida oferecida e sua justificação 

Contrapartida oferecida 
A contrapartida oferecida é constituída por Acções do Oferente, a emitir para o efeito e a entregar 
aos aceitantes da Oferta na proporção de uma Acção do Oferente por cada acção representativa do 
capital social da Sociedade Visada. 
 
Justificação da contrapartida 
No dia 11 de Dezembro de 2009, a TD adquiriu à TDG – Sociedade Gestora de Participações 
Sociais, S.A.. 1.000.000 acções TD-EC ao preço de 1,00 Euro por acção. Em 14 de Dezembro de 
2009, a TD deliberou um aumento de capital de 1.000.000 Euros para 287.880.799 Euros, mediante 
a emissão de 286.880.799 acções ordinárias, de valor nominal unitário de 1,00 Euro, que veio a ser 
subscrito de forma particular por alguns accionistas da TD-EC, por novas entradas em espécie de 
286.880.799 acções da TD-EC, à razão de uma nova acção da TD por cada acção da TD-EC 
entregue. 
 
Em virtude da sua recente constituição, os activos da TD não revelam qualquer outra actividade 
relevante para além da detenção de 287.880.799 Acções TD-EC, adquiridas nos termos resumidos 
no parágrafo anterior. Verifica-se, assim, uma justaposição entre o número de Acções TD-EC 
detidas e o número de acções que representam o capital social do Oferente, sendo claro que este 
não possui qualquer outra actividade ou valor. Daqui resulta a adequação da relação de troca 
estabelecida para a Oferta, isto é, a troca de uma Acção TD-EC por uma Nova Acção TD, e a 
consequente manutenção da equiparação do valor da TD com o valor da TD-EC. 
 
Acresce que, para os efeitos previstos nos artigos 28.º e 29.º do CSC, o valor das entradas em 
espécie foi objecto de avaliação por parte de revisor oficial de contas.  
 
Em relatório emitido em 13 de Novembro de 2009, por Carvalheda, Plácido & Associado, 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas sob o n.º 105, com sede na Praceta Conde de Arnoso, 1 A, 5º B, Buraca, 2610-043 
Amadora, representada por Plácido Norberto dos Inocentes (ROC n.º 772), é feita a seguinte 
declaração: 
 
“4. Os bens foram por nós avaliados em 1,00 euro por acção, de acordo com  o critério do justo valor – valor 

corrente de mercado, cotação dos títulos da TDEC ao dia, de 1,08 euros e com um Price Target Médio de 1,01 
euros. 

 
(...) 
 
8. Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores encontrados para as acções representativas do capital 

social da TDEC: 
a. Atingem o valor nominal das acções a emitir pela TDPG1, a serem atribuídas aos accionistas que efectuam 

tais entradas; e 
b. Atingem o valor do preço estipulado nos contratos de compra e venda de acções representativas do capital 

social da TDEC, a celebrar conforme acima referido.” 
 

                                                      
1 O relatório do Revisor Oficial de Contas teve por destinatários os futuros Accionistas da sociedade Teixeira 
Duarte – Participações e Gestão, S.A., abreviadamente designada por TDPG, “sociedade a constituir (com essa ou 
outra designação que venha a ser aprovada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas e pela única accionista inicial sua 
promotora TEIXEIRA DUARTE – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.)”. A 
sociedade, aquando da respectiva constituição, veio a adoptar a denominação “Teixeira Duarte, S.A.”. 
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Em 24 de Junho de 2010, após solicitação do Oferente para que a Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas Carvalheda, Plácido & Associado procedesse a um aditamento, com referência a uma 
data mais actual, ao relatório acima referido, foi emitida uma adenda ao mesmo, cujo conteúdo é 
reproduzido na íntegra: 
 
 

“ADENDA AO 
 

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos do artigo 28.º e 29.º do Código das Sociedades Comerciais 
 
 

 Ao  
 Conselho de Administração de  
 TEIXEIRA DUARTE, S.A. 
 
 
1. A presente Adenda é emitida em complemento ao nosso relatório de 13 de Novembro de 2009, emitido com o 

objectivo de dar cumprimento aos artigos 28º e 29º do Código das Sociedades Comerciais e relativo à entrega 
pelos actuais titulares do capital da TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES, S.A., (adiante abreviadamente designada por TDEC) das acções, no valor máximo de 
1,00 euro por acção para realização do número de acções que, até igual número de 420.000.000 de acções, irão 
subscrever nos posteriores aumentos de capital da Sociedade TEIXEIRA DUARTE, S.A., com o valor 
nominal de 1,00 euro por acção. 

 
2. Àquela data, os bens foram por nós avaliados em (pelo menos) 1,00 euro por acção, valor esse que era inferior à 

cotação do dia dos títulos da TDEC (1,08 euros) e a um Price Target Médio (1,01 euros), avaliação e critério 
esses que nos permitiram, com total suficiência e sem necessidade de recurso a outros critérios de avaliação, 
concluir, nos termos legais, que o valor das entradas atingia, pelo menos o valor nominal das acções emitidas. 

 
3. Tendo-nos sido solicitado agora pela sociedade o aditamento ao referido relatório com referência à data de hoje, é 

ainda mais reforçada aquela nossa declaração, que confirmamos, de que o valor dos referidos bens atinge o valor 
nominal das acções a emitir pela TEIXEIRA DUARTE, S.A. (1 Euro), à luz de diversos critérios de 
avaliação utilizáveis. 

 
4. Com efeito, a avaliação de cada acção da TDEC em 1 euro equivale a valorizar o respectivo equity em 420 

milhões de euros. 
 
5. Ora, tendo entretanto ocorrido a divulgação das contas de 2009 da TDEC, estas mostraram um EBITDA de 

209,8 milhões de euros (bem como um resultado líquido de 116,6 milhões de euros), o que significa que a 
referida avaliação corresponde a um múltiplo de apenas 2 vezes esse indicador. 

 
6. Por outro lado, as contas referentes ao primeiro trimestre de 2010, revelam capitais próprios de 519,6 milhões 

de euros, reflectindo o impacto de 79 milhões de euros, devido à alienação da participação de 22,17% no capital 
da Cimpor, realizada em 10 de Fevereiro de 2010. 

 
7. Finalmente, a referida valorização continua a ser confortada pelas cotações das acções TDEC no mercado 

regulamentado em que são transaccionadas. 
 
8. A própria cotação de fecho de ontem é superior a 1 Euro, (1,03 euros). 
 
9. Adicionalmente e apesar da reduzida liquidez e volume de transacções que se regista no mercado regulamentado, 

é de realçar que a cotação média dos últimos 3 meses e dos últimos 6 meses foi de 0,937 euros e 0,959 euros, 
respectivamente, valores bastante próximos do valor nominal das acções (1,00 euro). 
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10. De resto, entendemos que a declaração exigida pelo art. 28.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais deve 
ser emitida desde que o valor nominal se situe aquém do limite superior de um intervalo razoável de avaliação da 
entrada, o que, em nossa opinião, por todas as razões indicadas, se verifica no presente caso. 

 
 
Lisboa, 24 de Junho de 2010 
 
 
CARVALHEDA, PLÁCIDO & ASSOCIADO, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
Com sede na Praceta Conde de Arnoso, 1 A – 5º. B – Buraca, 2610 043 Amadora 
Representada por: 
 
 
Plácido Norberto dos Inocentes - ROC nº. 772” 
 
 
Com vista a uma escala progressiva de liquidez das acções do Oferente oferecidas como 
contrapartida, designadamente nos termos do  n.º 3 do art.º 177.º do CódVM, a Teixeira Duarte - 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., accionista da TD, S.A., transmitiu ao Millennium 
investment banking uma ordem permanente de compra de acções da Teixeira Duarte, S.A., no 
mercado de balcão (over-the-counter - OTC) da Euronext Lisbon. Esta ordem manter-se-á válida até 
ao dia 13 de Agosto de 2010, ou seja, até ao dia útil anterior ao da admissão à negociação das acções 
TD ao Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon ou até ao dia do anúncio de decisão 
desfavorável da Euronext Lisbon quanto à admissão à negociação das acções TD a este mercado, 
facto que determinará a extinção da OPT lançada pela TD sobre a TD-EC. 
 
 
4.4 Modo de pagamento da contrapartida 

As Acções TD a emitir, serão atribuídas e subscritas, no âmbito da presente Oferta, mediante 
entradas em espécie constituídas por acções ordinárias da TD-EC. As Acções TD serão entregues 
aos aceitantes da Oferta, mediante crédito das contas de registo de valores mobiliários escriturais 
abertas em seu nome em Intermediário Financeiro legalmente habilitado, nas quais se encontravam 
registadas as acções da Sociedade Visada que declararam pretender vender no âmbito da Oferta. 
 
As Acções TD a entregar aos aceitantes da Oferta serão creditadas nas respectivas contas após a 
inscrição do aumento de capital na Conservatória do Registo Comercial competente, que se prevê 
para o próximo dia 13 de Agosto de 2010, sendo essa também a data limite para a realização das 
entradas. 
 
A liquidação da Oferta, prevista para o próximo dia 12 de Agosto de 2010, ocorrerá após Sessão 
Especial de Mercado Regulamentado destinada a apurar os resultados da Oferta, nos termos do 
Sistema de Liquidação e Compensação previsto no Regulamento da Interbolsa n.º 3/2004 e de 
acordo com o estipulado no Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado. 
 
Prevê-se que a admissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon das Acções 
TD oferecidas em contrapartida na Oferta, bem como da totalidade das restantes acções 
representativas do capital social do Oferente, ocorra no dia 16 de Agosto de 2010, imediatamente 
após a liquidação da Oferta. 
 
 
4.5 Caução ou garantia da contrapartida 

Uma vez que a contrapartida da Oferta consiste apenas em valores mobiliários a emitir, não 
existindo lugar ao pagamento de qualquer contrapartida em numerário, não são aplicáveis à 
presente Oferta as obrigações de efectuar caução do valor da contrapartida em instituição financeira 
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ou de apresentar garantia bancária que assegure o seu pagamento, nos termos do n.º 2 do artigo 
177.º do CódVM, nem de bloqueio dos valores mobiliários emitidos, nos termos do n.º 1 do artigo 
178.º do CódVM. 
 
 
4.6 Modalidade da Oferta 

A presente oferta pública de troca é geral e voluntária, revestindo a modalidade de oferta pública de 
troca de acções da Sociedade Visada por Acções do Oferente, sendo oferecida uma Acção do 
Oferente por cada Acção da Sociedade Visada.  
 
O Emitente e Oferente, Teixeira Duarte, S.A., foi constituído em 30 de Novembro de 2009, com 
um capital social de € 1.000.000, representado por 1.000.000 de acções ordinárias, tituladas e 
nominativas, com o valor nominal unitário de € 1, integralmente subscrito pelo accionista fundador 
Teixeira Duarte, SGPS, S.A., a quem eram já imputáveis, nos termos do artigo 20.º do CódVM, 
55,12% dos direitos de voto na TD-EC. 
 
O Oferente obriga-se, nos termos e sob as condições constantes do presente Prospecto e demais 
documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das acções da Sociedade Visada que sejam objecto de 
válida aceitação.  
 
Para além da possibilidade de revogação ou modificação, nos termos consentidos pelo CódVM, a 
presente Oferta encontra-se subordinada à emissão, até ao seu termo, de decisão favorável da 
Euronext Lisbon quanto à admissão à negociação das Acções TD no Mercado Regulamentado da 
Euronext Lisbon, decisão essa que será objecto de comunicação ao mercado até ao final do último 
dia do prazo da Oferta, ou seja, até ao final do dia 6 de Agosto de 2010. A admissão à negociação 
das acções do Oferente no mercado regulamentado da Euronext Lisbon encontra-se sujeita à prévia 
emissão das acções do Oferente que constituem a contrapartida da Oferta. A presente Oferta não 
se encontra subordinada a quaisquer outras condições. 
 
As Acções TD a emitir destinam-se a ser subscritas pelos accionistas da TD-EC que sejam 
aceitantes da presente Oferta. Assim sendo, o aumento de capital da TD deliberado para os efeitos 
da Oferta poderá ficar, no caso de subscrição incompleta, limitado às subscrições recolhidas.  
 
A operação envolverá custos e encargos legalmente aplicáveis aos compradores e vendedores em 
transacções de valores mobiliários executadas em sessões de bolsas nacionais e internacionais, 
designadamente as taxas de corretagem e comissões de realização de operações de bolsa,  e os 
demais custos que forem acordados ou contratados, os quais deverão ser indicados pelos 
intermediários financeiros no momento da transmissão das declarações de aceitação, bem como os 
impostos que couberem na respectiva situação tributável. 
 
Na troca das Acções por Acções TD, poderão existir comissões a pagar pelos destinatários da 
oferta, dependendo as mesmas da instituição financeira receptora das ordens de troca. 
 
A comissão de realização de operações de bolsa incidirá sobre a cotação de fecho das Acções no dia 
útil anterior ao início da Oferta, ou seja a cotação de fecho do dia 16 de Julho de 2010. 
 
 
4.7 Assistência 

O Millennium investment banking é o intermediário financeiro responsável pela organização da 
operação. 
 
Para a realização desta Oferta foi celebrado um contrato de assistência entre o Oferente e o 
Millennium investment banking, com vista à organização e lançamento da presente Oferta, nos 
termos dos artigos 113.º e 337.º do CódVM. 
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O contrato contém os compromissos do Oferente e do Millennium investment banking no que 
respeita à sua actuação no âmbito da Oferta. O contrato contém ainda informação relativa às 
comissões, despesas e procedimentos operacionais inerentes à Oferta. 
 
 
4.8 Objectivos da aquisição 

A presente operação enquadra-se nos objectivos anteriormente anunciados pela TD-EC no sentido 
de proceder a uma reestruturação societária do Grupo Teixeira Duarte. 
 
No modelo entretanto assumido por alguns dos accionistas de referência, os principais objectivos 
que se pretendem alcançar com esta operação são: 

− A substituição da TD-EC pela TD como sociedade cotada de topo do Grupo Teixeira 
Duarte, com os inerentes pedidos de admissão à negociação no mercado regulamentado da 
Euronext Lisbon das acções da TD e de perda da qualidade de sociedade aberta da TD-EC; 

− O ulterior planeamento e execução, no seio de nova sociedade cotada, de medidas de 
reestruturação empresarial do Grupo Teixeira Duarte envolvendo, designadamente, (i) a 
concentração essencial da TD-EC na sua actividade empresarial principal, i.e., o exercício 
da indústria de construção civil e obras públicas e (ii) a transmissão progressiva para outras 
subsidiárias da TD de entidades do Grupo Teixeira Duarte que operam em outros sectores 
de actividade. 

 
A presente Oferta Pública de Troca consubstancia, assim, a primeira fase do processo de 
reestruturação e visa criar condições para que o Grupo Teixeira Duarte passe a ser representado em 
bolsa pela TD, a qual, pela natureza da operação de troca, reproduzirá a actividade e a estrutura 
accionista da TD-EC.  
 
Numa segunda fase, o Oferente pretende promover a exclusão da negociação da Sociedade Visada. 
Assim, caso venha a deter mais de 90% dos direitos de voto da Sociedade Visada calculados nos 
termos do n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, o Oferente reserva-se o direito de solicitar à CMVM a 
perda da qualidade de sociedade aberta da TD-EC ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1, 
do artigo 27.º do CódVM e, bem assim, a exclusão da negociação no Mercado Regulamentado da 
Euronext Lisbon. Sem prejuízo do disposto no artigo 196.º do CódVM, em caso de verificação dos 
respectivos requisitos de aplicação, neste caso não haverá lugar à designação de um accionista que 
assuma as obrigações previstas no número 3 do art. 27.º do CódVM, como resultaria se a perda de 
qualidade de sociedade aberta fosse deliberada pela Assembleia Geral, nos termos do mesmo artigo 
do CódVM.  
 
Caso venha a atingir ou a ultrapassar, directamente ou nos termos do artigo 20.º do CódVM, 90% 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, até ao apuramento dos 
resultados, por efeito da Oferta ou de outras operações legalmente permitidas e relevantes para o 
cálculo de tal percentagem, o Oferente admite recorrer, nos três meses subsequentes à Oferta, a 
mecanismos de aquisição potestativa dirigidos a atingir 100% do capital da Sociedade Visada. A 
aquisição das acções remanescentes representativas do capital social da Sociedade Visada ao abrigo 
do regime previsto no artigo 194.º do Código dos Valores Mobiliários, mediante contrapartida justa, 
em dinheiro, calculada nos termos do artigo 188.º do referido código, implicará a perda da 
qualidade de sociedade aberta da Sociedade Visada. 
 
Se, pelo contrário, o Oferente ficar, na sequência da Oferta, aquém dos 90% dos direitos de voto 
correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, é sua intenção procurar alcançar idêntico 
resultado reservando-se o direito de propor a deliberação, em Assembleia Geral da Sociedade 
Visada, da perda da qualidade de sociedade aberta e, caso seja aprovada, solicitar à CMVM a 
respectiva decisão, nos termos do disposto nos artigos 27.º a 29.º do CódVM., caso em que a 



47 

Sociedade deverá indicar um accionista que se obrigue a adquirir os valores mobiliários 
pertencentes, nessa data, às pessoas que não tenham votado favoravelmente tal deliberação, tal 
como previsto na alínea a) do número 3 do art. 27.º do CódVM. 
 
Não obstante o referido nos parágrafos anteriores, o Oferente não tenciona fazer, em consequência 
da Oferta, quaisquer alterações à actividade operacional desenvolvida pela Sociedade Visada nem às 
respectivas políticas de pessoal e de estratégia financeira numa perspectiva de Grupo. 
 
É de referir ainda que, na presente data, não se antecipam quaisquer implicações significativas do 
sucesso da Oferta sobre a situação financeira do Oferente. 
 
 
4.9 Declarações de aceitação 

O prazo da Oferta é de três semanas e decorrerá entre as 8.30 horas do dia 19 de Julho de 2010 e as 
15.00 horas do dia 6 de Agosto de 2010, sendo esta a última hora até à qual as aceitações poderão 
ser recebidas.   
 
Nos termos do disposto na lei, designadamente no n.º 2 do artigo 183.º do CódVM, o prazo da 
Oferta poderá ser prorrogado por decisão da CMVM, a pedido do Oferente ou por sua própria 
iniciativa, em caso de revisão da Oferta, lançamento de oferta concorrente ou quando a protecção 
dos interesses dos destinatários da Oferta o justifique. 
 
A operação será executada na Euronext Lisbon, devendo a aceitação da presente oferta pública de 
troca por parte dos destinatários da Oferta manifestar-se durante o período da Oferta, através de 
ordens de venda transmitidas nas sociedades corretoras, nas sociedades financeiras de corretagem e 
nos balcões dos intermediários financeiros habilitados a prestar o serviço de registo e depósito de 
valores mobiliários. 
 
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 126.º, no n.º 6 do artigo 185.º-A e no n.º 3 do artigo 
133.º do CódVM, os destinatários da Oferta têm o direito de revogar a declaração de aceitação 
através de comunicação escrita dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu: 
 

a) em geral, em qualquer momento até cinco dias antes do termo do prazo da Oferta ou em 
prazo inferior constante dos documentos da Oferta; 

 
b) no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do período de aceitações; 
 
c) no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior ao termo da 

suspensão, com direito à restituição do que tenha sido entregue. 
 
Assim, na presente oferta, e de acordo com o estipulado pelo Oferente, os destinatários têm o 
direito de revogar a declaração de aceitação até ao último dia do período de aceitações, ou seja, até 
às 15.00 horas do dia 6 de Agosto de 2010. 
 
Os intermediários financeiros deverão enviar ao Millennium investment banking (intermediário 
financeiro responsável pela Oferta) informação diária sobre as aceitações e revogações recebidas, 
com indicação das respectivas quantidades, para o número de fax 21 110 1135. 
 
 
4.10 Resultado da Oferta 

O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado a ter lugar na 
Euronext Lisbon previsivelmente no próximo dia 9 de Agosto de 2010, em hora a designar no 
respectivo Aviso de Sessão Especial, sendo esta entidade igualmente responsável pela divulgação do 
Resultado da Oferta.  
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O resultado da Oferta será objecto de publicação no Boletim de Cotações da Euronext Lisbon e 
disponibilizado nos sítios da Euronext Lisbon e da CMVM na internet. 
  
Prevê-se que a liquidação da Oferta ocorra no terceiro dia útil seguinte à data da Sessão Especial de 
Mercado Regulamentado destinada a apurar os resultados da Oferta nos termos do Regulamento da 
Interbolsa n.º 3/2004, relativo às regras operacionais gerais dos sistemas de liquidação de valores 
mobiliários, e de acordo com o estipulado no Aviso de Sessão Especial, ou seja, no dia 12 de 
Agosto de 2010. 
 
 
4.11 Diluição 

Nos termos da legislação aplicável, não é conferido direito de subscrição preferencial aos actuais 
accionistas da TD no presente aumento de capital, a realizar por entradas em espécie, pelo que, em 
caso de aceitação completa por parte dos accionistas da TD-EC titulares das acções objecto da 
Oferta, todos os actuais accionistas da TD sofrerão uma diluição da sua participação, sendo a 
diluição equivalente a 31,46%, resultante do quociente entre a quantidade de novas acções emitidas 
e a quantidade total de acções representativas do capital social da TD. A título exemplificativo, um 
accionista da TD que detenha, à data do presente Prospecto, uma participação correspondente a 
1% do actual capital social, verá a sua participação reduzida para cerca de 0,6854% do capital social 
em resultado do pleno sucesso da presente Oferta. 
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CAPÍTULO 5 – DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES QUE CONSTITUEM A 
CONTRAPARTIDA DA OFERTA E RESPECTIVA ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO  

5.1 Montante e natureza 

Foram objecto de pedido de admissão à negociação ao mercado regulamentado da Euronext Lisbon 
as até 420.000.000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, de valor nominal unitário de 1,00 
Euro, representativas da totalidade do capital social da TD, actualmente composto por 287.880.799 
acções emitidas a que acrescem as até 132.119.201 Novas Acções TD a emitir, as quais serão 
atribuídas e subscritas, no âmbito da Oferta Pública de Troca, mediante novas entradas em espécie 
constituídas por acções ordinárias da TD-EC. 
 
O valor nominal total das Novas Acções TD será de até 132.119.201 Euros, ficando o valor 
nominal total final dependente do número de aceitações que se verifiquem na Oferta Pública de 
Troca, facto que poderá determinar sujeição da emissão ao regime da subscrição incompleta. 
 
Todas as Acções TD, incluindo as que são oferecidas como contrapartida na Oferta Pública de 
Troca, são emitidas em Euros, ao abrigo da lei portuguesa, de acordo com o Código das Sociedades 
Comerciais, o CódVM, os estatutos do Emitente e demais legislação aplicável. 
 
 
5.2 Motivos da emissão de acções 

A emissão de até 132.119.201 Acções TD destina-se a servir de contrapartida na Oferta Pública de 
Troca de acções da TD-EC lançada pelo Emitente no âmbito da qual este se compromete a 
entregar uma Acção TD, a emitir, representativa do seu capital social por cada de acção da TD-EC 
que ainda não seja detida pelo próprio Emitente. 
 
A Teixeira Duarte, S.A. não irá auferir qualquer receita monetária em resultado da emissão de 
Novas Acções TD, uma vez que a mesma é realizada por novas entradas em espécie de Acções. 
 
As despesas totais com a presente Oferta foram estimadas em cerca de 960 mil euros. 
 
 
5.3 Deliberações, autorizações e aprovações  

Em 17 de Dezembro de 2009, os accionistas da TD deliberaram aprovar a emissão de até 
132.119.201 Novas Acções TD, destinadas a servir de contrapartida na presente Oferta Pública de 
Troca. 
 
 
5.4 Categoria, forma de representação e emissão das Acções TD 

As Acções TD são ordinárias, nominativas e com representação escritural, com o valor nominal de 
1,00 Euro cada e objecto de inscrição nas contas dos respectivos intermediários financeiros 
legalmente habilitados, não havendo lugar à emissão de títulos.  
 
A inscrição em conta das Novas Acções TD será efectuada na sequência do registo da deliberação 
do aumento de capital na competente Conservatória do Registo Comercial, prevista para o dia 13 
de Agosto de 2010. A TD não pode, contudo, garantir a obtenção do registo comercial na data 
atrás indicada. 
 
As Novas Acções TD serão fungíveis com as demais acções do Emitente e conferirão aos seus 
titulares, a partir da data da respectiva emissão, os mesmos direitos que as demais acções existentes 
antes da Oferta. 
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Os dividendos que não sejam reclamados consideram-se abandonados a favor do Estado quando, 
durante o prazo de 5 anos, os titulares ou possuidores das respectivas acções não hajam cobrado ou 
tentado cobrar aqueles rendimentos ou não tenham manifestado por outro modo legítimo e 
inequívoco o seu direito sobre os mesmos (Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril). 
 
À semelhança das demais acções do Emitente, as Novas Acções TD serão inscritas no sistema 
centralizado (CVM) gerido pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de 
Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, com sede na Avenida da Boavista, 3433, 4100-138 
Porto. 
 
 
5.5 Preço e liquidação 

O pagamento do valor de subscrição das Novas Acções TD será efectuado em espécie, não 
havendo lugar ao pagamento de qualquer valor pecuniário, uma vez que cada uma das até 
132.119.201 Novas Acções TD será emitida e atribuída no âmbito da Oferta Pública de Troca, por 
contrapartida de cada Acção da Sociedade Visada. 
 
Poderão recair comissões a pagar pelos aceitantes da presente Oferta, dependendo as mesmas da 
instituição financeira receptora das ordens de subscrição. 
 
Prevê-se que a liquidação do preço de subscrição das Novas Acções TD ocorra no terceiro dia útil 
após a Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada a apurar os resultados da Oferta 
Pública de Troca, com sujeição à efectiva inscrição das Novas Acções TD na competente 
Conservatória do Registo Comercial.  
 
 
5.6 Colocação, períodos e locais de aceitação e resultados 

As Novas Acções TD destinam-se a servir como contrapartida na Oferta Pública de Troca e, nessa 
perspectiva, serão oferecidas à subscrição por parte dos titulares de Acções da Sociedade Visada 
que decidam aceitar as condições da Oferta, trocando uma Acção TD-EC por uma Acção TD, 
conforme condições descritas no Capítulo 4 do presente Prospecto. Assim, não haverá lugar à 
colocação de Novas Acções TD directamente à subscrição por parte dos investidores, uma vez que 
a emissão destas acções se realizará em espécie por contrapartida da OPT.  
 
Desta forma, os períodos e locais de aceitação das ordens de subscrição das Novas Acções TD 
correspondem aos períodos e locais de aceitação das ordens de aceitação da Oferta Pública de 
Troca descritos no ponto 4.9 (Declarações de aceitação). 
 
Decorre do exposto que o número exacto de Novas Acções TD a emitir apenas será determinado 
após o encerramento da Oferta Pública de Troca e em função do apuramento dos resultados 
daquela Oferta que serão divulgados no dia 9 de Agosto de 2010 e nos quais se fará também 
referência ao resultado da emissão de Novas Acções TD.  
 
 
5.7 Organização e liderança 

O apoio à emissão de Novas Acções TD, bem como o processo de admissão à negociação de 
Acções TD, são prestados pelo Millennium investment banking. 
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5.8 Regime de transmissão das Acções 

Não existem quaisquer restrições estatutárias e legais quanto à livre negociabilidade das acções 
representativas do capital da Teixeira Duarte, S.A., as quais são livremente transmissíveis de acordo 
com as normas legais aplicáveis. 
 
 
5.9 Serviço financeiro 

O serviço financeiro dos valores mobiliários do Emitente, nomeadamente o pagamento de 
dividendos, será assegurado pelo intermediário financeiro que vier a ser designado para o efeito. 
 
Os dividendos que não sejam reclamados consideram-se abandonados a favor do Estado quando, 
durante o prazo de 5 anos, os titulares ou possuidores das respectivas acções não hajam cobrado ou 
tentado cobrar aqueles rendimentos ou não tenham manifestado por outro modo legítimo e 
inequívoco o seu direito sobre os mesmos (Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril). 
 
 
5.10 Admissão à negociação 

Com a presente Oferta, é objecto de admissão à negociação no Mercado Regulamentado da 
Euronext Lisbon a totalidade das Acções TD, incluindo as previamente emitidas e as Novas Acções 
TD, prevendo-se que a admissão ocorra tão brevemente quanto possível após o respectivo registo 
comercial, nomeadamente no dia 16 de Agosto de 2010 ou em data aproximada. 
 
 
5.11 Estabilização 

Não foi celebrado e não se prevê que venha a ser celebrado qualquer contrato de estabilização a 
vigorar após a conclusão da presente Oferta e consequente admissão à negociação em mercado 
regulamentado das Acções TD. Contudo, e com vista a uma escala progressiva de liquidez das 
acções do Oferente oferecidas como contrapartida, designadamente nos termos do  n.º 3 do art.º 
177.º do CódVM, a Teixeira Duarte - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., accionista 
da TD, S.A., transmitiu ao Millennium investment banking uma ordem permanente de compra de 
acções da Teixeira Duarte, S.A., no mercado de balcão (over-the-counter - OTC) da Euronext 
Lisbon. Esta ordem manter-se-á válida até ao dia 13 de Agosto de 2010, ou seja, até ao dia útil 
anterior ao da admissão à negociação das acções TD ao Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon 
ou até ao dia do anúncio de decisão desfavorável da Euronext Lisbon quanto à admissão à 
negociação das acções TD a este mercado, facto que determinará a extinção da OPT lançada pela 
TD sobre a TD-EC.  
 
 
5.12 Direitos atribuídos às Acções e seu exercício 

As Novas Acções TD serão fungíveis com as demais Acções TD e conferirão aos seus titulares, a 
partir da data da respectiva emissão, os mesmos direitos que as demais acções. 
 
Para mais informação sobre os direitos inerentes às Acções TD e seu exercício deverá ser 
consultado o ponto 15.4.1 do prospecto. 
 
No que respeita ao regime fiscal aplicável à titularidade e à transmissão das Acções TD, ver 
Capítulo 6 – Regime Fiscal. 
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5.13 Momento e circunstâncias em que a Oferta pode ser alterada, retirada ou suspensa  

Como anteriormente referido, a emissão das Novas Acções TD é realizada única e exclusivamente 
para servir como contrapartida na Oferta Pública de Troca. Portanto, caso se retire ou não se 
execute essa Oferta, nomeadamente em caso de não emissão de decisão favorável da Euronext 
Lisbon quanto à admissão à negociação em mercado regulamentado das Novas Acções TD, 
asreferidas acções não serão emitidas. 
 
 
5.14 Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias 

Tanto quanto é do conhecimento do Oferente são-lhe imputáveis 68,70% do capital e dos direitos 
de voto da TD-EC, correspondentes a 287.880.799 Acções de que é directamente titular e a 
678.543 acções detidas por entidades que com ele se encontram em alguma das situações previstas 
no n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, pelo que o lançamento da presente Oferta, geral e voluntária, e a 
respectiva conclusão da mesma, não irá implicar alterações no controlo do Grupo Teixeira Duarte 
nem originar a obrigatoriedade de lançamento de Ofertas Públicas de Aquisição subsequentes sobre 
o capital de outras sociedades do Grupo Teixeira Duarte ou sobre valores mobiliários que confiram 
o direito de subscrever acções dessas mesmas sociedades. 
 
No entanto, a TD, após a conclusão do processo de admissão à negociação a que diz respeito o 
presente prospecto, será uma sociedade aberta e terá a totalidade do seu capital social admitido à 
negociação no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon e, nessa medida, encontrar-se-á sujeita 
aos regimes aplicáveis às ofertas públicas de aquisição (OPA) voluntárias e obrigatórias, à aquisição 
potestativa e à perda de qualidade de sociedade aberta. 
 
O regime aplicável às OPA obrigatórias encontra-se estabelecido no CódVM, cuja versão 
actualmente em vigor incorpora já as alterações introduzidas pelo diploma que procedeu à 
transposição para o ordenamento jurídico nacional das regras previstas na Directiva n.º 
2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição. 
 
Nos termos do disposto no artigo 187.º do CódVM, o dever de lançamento de uma OPA 
obrigatória sobre a totalidade das acções representativas do capital social de uma sociedade aberta e 
de outros valores mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram o direito à subscrição ou 
aquisição das respectivas acções recai sobre qualquer pessoa singular ou colectiva que ultrapasse, 
directamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, um terço ou metade dos direitos de 
voto correspondentes ao capital social dessa sociedade. 
 
De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, no cômputo dos direitos de voto imputáveis a 
um participante no capital social de uma sociedade aberta consideram-se as acções de que este 
tenha a titularidade ou o usufruto, bem como os direitos de voto: 
 

a) Detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante; 

b) Detidos por sociedade que se encontre em relação de domínio ou de grupo com o 
participante, nos termos do artigo 21.º do CódVM; 

c) Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha celebrado acordo 
para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver vinculado a seguir instruções de 
terceiro; 

d) Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de 
administração e de fiscalização; 

e) Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos 
titulares; 
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f) Inerentes a acções detidas em garantia pelo participante ou por este administradas ou 
depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos; 

g) Detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao participante poderes 
discricionários para o seu exercício;  

h) Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante que vise 
adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio ou que, de outro  
modo, constitua um instrumento de exercício concertado de influência sobre a sociedade 
participada, sendo que, nos termos dos números 4 e 5 do citado artigo 20.º do CódVM, se 
presume, de forma ilidível perante a CMVM, serem instrumento desse exercício concertado 
de influência os acordos relativos à transmissibilidade das acções representativas do capital 
social da sociedade aberta participada; 

i) Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por aplicação, com 
as devidas adaptações, de critério constante de alguma das outras alíneas. 

 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 188.º do CódVM, a contrapartida de oferta pública de 
aquisição obrigatória não pode ser inferior ao mais elevado dos seguintes montantes: 
 

a) O maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em relação a ele, 
estejam em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º pela aquisição de valores  
mobiliários da mesma categoria, nos seis meses imediatamente anteriores à data da 
publicação do anúncio preliminar da oferta; 

b) O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado regulamentado 
durante o mesmo período. 

 
Todavia, se a contrapartida não puder ser determinada por recurso aos critérios acima indicados ou 
se a CMVM entender que a contrapartida, em dinheiro ou em valores mobiliários, proposta pelo 
oferente não se encontra devidamente justificada ou não é equitativa, por ser insuficiente ou 
excessiva, a contrapartida mínima será fixada a expensas do oferente por auditor independente 
designado pela CMVM. 
 
Nos termos do número 3 do artigo 188º do CódVM, a contrapartida, em dinheiro ou em valores 
mobiliários, proposta pelo oferente de uma OPA obrigatória presume-se não equitativa se: 
 

a) o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o adquirente e o alienante 
através de negociação particular; 

b) os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por referência ao mercado 
regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação; 

c) tiver sido fixada com base no preço de mercado dos valores mobiliários em causa e aquele 
ou o mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação tiverem sido 
afectados por acontecimentos excepcionais. 

 
A contrapartida na OPA obrigatória pode consistir em dinheiro ou em valores mobiliários. Apenas 
se admite a entrega de valores mobiliários em contrapartida desde que se encontrem preenchidas 
duas condições cumulativas: (i) os valores mobiliários oferecidos como contrapartida serem do 
mesmo tipo dos que são objecto da OPA; (ii) esses valores mobiliários se encontrarem admitidos 
ou serem da mesma categoria de valores mobiliários de comprovada liquidez admitidos à 
negociação em mercado regulamentado. Porém, independentemente de se encontrarem verificadas 
as referidas condições, se o oferente ou pessoas que se encontrem em alguma das situações 
previstas no n.º 1 do artigo 20.º do CódVM tiverem adquirido, nos 6 meses anteriores ao anúncio 
preliminar e até ao encerramento da OPA, quaisquer acções representativas do capital social da 
sociedade visada com pagamento em dinheiro, deverá ser oferecida contrapartida equivalente em 
dinheiro. 
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5.15 Outras ofertas 

Nos termos da deliberação da então accionista única, tomada em 14 de Dezembro, o Emitente 
realizou um aumento de capital de 1.000.000 Euros para 287.880.799 Euros mediante a emissão de 
286.880.799 acções ordinárias, de valor nominal unitário de 1,00 Euro, que veio a ser subscrito de 
forma particular por alguns accionistas da TD-EC, por novas entradas em espécie de 286.880.799 
acções da TD-EC, à razão de uma nova acção da TD por cada acção da TD-EC entregue. 
 
Desde a data da sua constituição, em 30 de Novembro de 2009, não foram lançadas quaisquer 
ofertas públicas de aquisição de acções representativas do capital social do Emitente. Não obstante, 
nos termos descritos no CódVM, e logo que sejam admitidas à negociação as acções representativas 
do seu capital, o Emitente passará a encontrar-se sujeito aos regimes das ofertas públicas 
voluntárias e obrigatórias, das ofertas de aquisição e de alienação potestativas e da perda de 
qualidade de sociedade aberta previstas no referido diploma, sumariamente descrito no anterior 
ponto 5.14. 
 
 
5.16. Legislação aplicável e foro competente 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 138.º do Cód.VM, os 
contratos a celebrar entre o Emitente e os titulares de acções da Sociedade Visada, que aceitem a 
Oferta, reger-se-ão pela Lei Portuguesa. Eventuais litígios emergentes destes contratos  serão 
dirimidos pelos tribunais do foro da Comarca de Lisboa. 
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CAPÍTULO 6 – REGIME FISCAL  

6.1 Informações de natureza fiscal 

O presente capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, à data do presente 
Prospecto, à permuta, titularidade e alienação de acções. O enquadramento descrito é o geral e está 
sujeito a alterações, incluindo a alterações com efeito retroactivo. O presente capítulo não 
representa uma análise completa de potenciais efeitos fiscais da decisão de investir nas acções e não 
pode nem deve ser considerado aconselhamento legal ou fiscal. Não foram tomados em 
consideração regimes transitórios eventualmente aplicáveis. Os destinatários da Oferta devem 
consultar os seus próprios consultores sobre as consequências e implicações da permuta, 
subscrição, aquisição, titularidade e disposição de acções à luz das suas circunstâncias particulares, 
incluindo as implicações de outros ordenamentos jurídicos. Deverá sempre ser consultada a 
legislação aplicável, designadamente nos aspectos aqui não reflectidos. As consequências fiscais 
podem variar de acordo com as disposições de convenções para evitar a dupla tributação 
(“Convenções”) ou características particulares dos investidores. 
 
As referências a “acções”, “dividendos” e “mais-valias” nos parágrafos subsequentes significam 
“acções”, “dividendos” e “mais-valias” para efeitos da legislação fiscal portuguesa. As afirmações 
seguintes não tomam em consideração quaisquer outras definições de “acções”, “dividendos” e 
“mais-valias” que possam prevalecer segundo outra lei ou qualquer outra documentação. 
 
A alteração da legislação e regulamentação fiscal e o aumento de impostos ou a redução de 
benefícios fiscais poderá ter um efeito adverso no investimento em acções por pessoas singulares. 
Nomeadamente, as mais-valias realizadas com a alienação onerosa de acções obtidas por pessoas 
singulares podem vir a ser negativamente afectadas pela eliminação da exclusão de tributação das 
mais-valias realizadas com a alienação de acções detidas durante mais de 12 meses, designadamente 
em virtude da entrada em vigor com efeito retroactivo da Proposta de Lei n.º 16/XI apresentada 
pelo Governo Português junto da Assembleia da República e aprovada em 9 de Junho de 2010 pela 
Assembleia da República, a qual prevê um regime de tributação das mais-valias mobiliárias à taxa de 
20% com regime de isenção para os pequenos investidores para ganhos anuais até 500 euros. 
 
 
6.2 Rendimentos derivados da troca de Acções por Acções do Oferente 

Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas singulares 
 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares residentes em Portugal resultantes da troca de acções 
em sociedades residentes são consideradas rendimentos da Categoria G do IRS (incrementos 
patrimoniais). 
 
A mais-valia é dada pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição. O valor de 
realização, no caso de troca, corresponde ao valor atribuído no contrato aos bens ou direitos 
recebidos, ou o valor de mercado, quando aquele não exista ou este seja superior, acrescidos ou 
diminuídos, da importância em dinheiro a receber ou a pagar. 
 
O valor de aquisição, tratando-se de acções cotadas em bolsa de valores, é dado pelo custo 
documentalmente provado ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois anos anteriores 
à data da alienação. Ao valor de aquisição acrescem as despesas inerentes à aquisição das acções 
(por ex. custos com os intermediários financeiros). Por sua vez, neste domínio, Portugal aplica a 
regra First in, First Out (FIFO), i. e., consideram-se alienadas as acções adquiridas há mais tempo. 
 
O saldo anual positivo entre as mais-valias não excluídas de tributação e as menos-valias realizadas 
com a alienação de acções (e outros activos) é tributado à taxa especial de IRS de 10%, sem 



56 

prejuízo do seu englobamento por opção dos respectivos titulares e tributação a taxas progressivas 
que podem atingir 45,88%. 
 
Para apuramento do referido saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando a 
contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de domicílio a um regime fiscal 
claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
Fevereiro. 
 
Estão excluídas de tributação as mais-valias realizadas com a alienação de acções detidas pelo seu 
titular durante mais de 12 meses. Esta exclusão não abrange as mais-valias provenientes de acções 
de sociedades cujo activo seja constituído, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por bens 
imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português. 
 
A presente OPT é passível de ser caracterizada para efeitos fiscais como uma permuta de partes 
sociais [i.e., uma operação pela qual uma sociedade (sociedade adquirente) adquire uma participação 
no capital social de outra (sociedade adquirida), que tem por efeito conferir-lhe a maioria dos 
direitos de voto desta última, ou pela qual uma sociedade, já detentora de tal participação 
maioritária, adquire nova participação na sociedade adquirida, mediante a atribuição aos sócios 
desta, em troca dos seus títulos, de partes representativas do capital social da primeira sociedade e, 
eventualmente, de uma quantia em dinheiro não superior a 10% do valor nominal ou, na falta de 
valor nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal dos títulos entregues em troca] e, 
deste modo, por a sociedade adquirente e a sociedade adquirida serem ambas residentes em 
território português e preencherem as condições estabelecidas na Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 
de Julho, poderá ser aplicável o regime especial previsto para a permuta de partes sociais, caso os 
potenciais investidores optem por esse regime fiscal, verificado que se encontra reunido o requisito 
de residência constante da alínea b)  do n.º 2 do artigo 77.º do Código do IRC. Neste caso, a 
permuta de partes sociais não dá lugar a qualquer tributação dos titulares das Acções se os mesmos 
continuarem a valorizar, para efeitos fiscais, as novas acções (Acções TD) pelo valor atribuído às 
antigas acções (Acções TD-EC). Contudo, o regime descrito não obsta à tributação dos sócios 
relativamente às quantias em dinheiro que lhes sejam eventualmente atribuídas. O benefício do 
regime especial aplicável à permuta de partes sociais está ainda sujeito ao cumprimento de 
obrigações acessórias, quer por parte dos sócios, quer por parte do Emitente. 
 
Pessoas colectivas 
 
As mais-valias obtidas por pessoas colectivas residentes em Portugal ou não residentes com 
estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis 
com a troca de acções representativas do capital social de sociedades residentes são consideradas 
rendimentos, concorrem para a formação do lucro tributável e estão sujeitas a Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). A taxa do regime geral de IRC corresponde a 12,5% 
para matéria colectável até € 12.500 e a 25% para o remanescente. Poderá ainda acrescer Derrama 
até ao máximo de 1,5% do lucro tributável. Igualmente, pessoas colectivas residentes em Portugal 
ou não residentes com estabelecimento estável situado em território português ao qual os 
rendimentos sejam imputáveis com a troca de acções representativas do capital social de sociedades 
residentes com um lucro tributável superior a € 2 000 000 são sujeitas a uma “derrama estadual”  à 
taxa de 2,5%, a qual é aplicável à parte do lucro tributável que exceda os € 2 000 000. 
 
As mais-valias são dadas pela diferença entre o valor de realização, líquido dos encargos que lhe 
sejam inerentes, e o valor de aquisição deduzido das perdas por imparidade e outras correcções de 
valor previstas no artigo 35.º do Código do IRC, bem como das depreciações ou amortizações 
aceites fiscalmente, corrigido pela aplicação dos coeficientes de desvalorização monetária, sempre 
que, à data de realização, tenham decorrido pelo menos 2 anos desde a data de aquisição. 
 
Considera-se valor de realização, no caso de troca, o valor de mercado dos bens ou direitos 
recebidos, acrescido ou diminuído, consoante o caso, da importância em dinheiro recebida ou paga. 
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Para efeitos de determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais-valias e as 
menos-valias realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de capital é considerada em 
apenas 50% do seu valor, desde que respeitadas as seguintes condições: 
 
a) O valor de realização seja totalmente reinvestido no período de tributação anterior, no 

próprio, ou até ao final do segundo período de tributação seguinte ao da realização (i) na 
aquisição de participações no capital de sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial; 
(ii) na aquisição de títulos do Estado Português; (iii) e/ou na aquisição, produção ou 
construção de activos fixos tangíveis, de activos biológicos que não sejam consumíveis ou em 
propriedades de investimento, afectos à exploração, com excepção dos bens adquiridos em 
estado de uso a sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual existam relações especiais nos 
termos do artigo 58.º, n.º 4 do Código do IRC (“entidades relacionadas”); 

b) As participações de capital alienadas devem ter sido detidas por período não inferior a um 
ano e corresponder a, pelo menos, 10% do capital da sociedade participada ou ter um valor 
de aquisição não inferior a 20.000.000 Euros, devendo as partes de capital e os títulos do 
Estado Português adquiridos ser detidos por igual período; 

c) As transmissões onerosas e aquisições de partes de capital não podem ser efectuadas com (i) 
entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em país, território ou região sujeito a um 
regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro e (ii) 
entidades relacionadas, excepto quando se destinem à realização de capital social, caso em 
que o reinvestimento se considerará totalmente concretizado quando o valor das 
participações sociais assim realizadas não seja inferior ao valor de mercado daquelas 
transmissões. 

 
Caso o reinvestimento do valor de realização seja efectuado parcialmente, o benefício da inclusão 
da mais-valia para efeitos de determinação do lucro tributável sujeito a IRC é proporcional ao valor 
reinvestido.  
 
Não sendo concretizado o reinvestimento, total ou parcialmente, até ao fim do segundo período de 
tributação seguinte ao da realização, considera-se como rendimento desse período de tributação a 
parte da diferença acima referida e ainda não incluída no lucro tributável, majorada em 15%. 
 
A diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias realizadas mediante a transmissão 
onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição e amortização com redução de capital, 
concorre para a formação do lucro tributável em IRC em apenas 50% do seu valor. Não são, 
contudo, dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os gastos suportados 
na alienação de partes de capital detidas por período inferior a três anos quando tenham sido 
adquiridas (i) entidades relacionadas, considerando-se como tal, entre outras, entidades com 
domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, 
constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (ii) ou a entidades residentes em território 
português sujeitas a um regime especial de tributação. 
 
Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os gastos 
suportados com a alienação de partes de capital a (i) entidades relacionadas, considerando-se como 
tal, entre outras, entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um 
regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (ii) ou a 
entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação. 
 
Não são, por fim, dedutíveis para os efeitos referidos os gastos suportados com a transmissão 
onerosa de partes de capital sempre que a entidade alienante tenha resultado de transformação, 
incluindo a modificação do objecto social, de sociedade à qual fosse aplicável regime fiscal diverso 
relativamente a estes gastos e tenham decorrido menos de três anos entre a data da verificação 
desse facto e a data da transmissão. 
 
Acresce referir que em virtude da adaptação do Código do IRC às normas internacionais de 
contabilidade e ao Sistema de Normalização Contabilística, não é aceite, para efeitos de 



58 

determinação do lucro tributável, o gasto resultante de mudanças no modelo de valorização 
relevantes para efeitos fiscais, nos termos do n.º 9 do artigo 18.º do Código do IRC, que decorram, 
designadamente, de reclassificação contabilística ou de alterações nos pressupostos referidos na 
alínea a) do n.º 9 do referido artigo. 
 
As mais-valias e as menos-valias realizadas por SGPS, SCR e ICR mediante a transmissão onerosa 
de acções detidas por um período não inferior a um ano, bem como os encargos financeiros 
suportados com a sua aquisição, não concorrem para a formação do respectivo lucro tributável, ou 
seja, não são tributadas, no primeiro caso, e não são dedutíveis, no segundo. O regime descrito não 
é aplicável, relativamente às mais-valias realizadas e aos encargos financeiros suportados, quando as 
partes de capital tenham sido adquiridas a: 
 
a) entidades relacionadas, considerando-se como tal, entre outras, entidades com domicílio, sede 

ou direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; 

b) entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação, e 
tenham sido detidas pela alienante por período inferior a três anos, bem como quando a 
alienante tenha resultado de transformação de sociedade à qual não fosse aplicável este regime 
relativamente às mais-valias das partes de capital, desde que, neste último caso, tenham 
decorrido menos de três anos entre a data da transformação e a data da transmissão. 

 
A presente OPT é passível de ser caracterizada para efeitos fiscais como uma permuta de partes 
sociais [i.e., uma operação pela qual uma sociedade (sociedade adquirente) adquire uma participação 
no capital social de outra (sociedade adquirida), que tem por efeito conferir -lhe a maioria dos 
direitos de voto desta última, ou pela qual uma sociedade, já detentora de tal participação 
maioritária, adquire nova participação na sociedade adquirida, mediante a atribuição aos sócios 
desta, em troca dos seus títulos, de partes representativas do capital social da primeira sociedade e, 
eventualmente, de uma quantia em dinheiro não superior a 10% do valor nominal ou, na falta de 
valor nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal dos títulos entregues em troca] e, 
deste modo, por a sociedade adquirente e a sociedade adquirida serem ambas residentes em 
território português e preencherem as condições estabelecidas na Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 
de Julho, poderá ser aplicável o regime especial previsto para a permuta de partes sociais, caso os 
potenciais investidores optem por esse regime fiscal, verificado que se encontra reunido o requisito 
de residência constante da alínea b)  do n.º 2 do artigo 77.º do Código do IRC. Neste caso, a 
permuta de partes sociais não dá lugar a qualquer tributação dos titulares das Acções se os mesmos 
continuarem a valorizar, para efeitos fiscais, as novas acções (Acções TD) pelo valor atribuído às 
antigas acções (Acções TD-EC). Contudo, o regime descrito não obsta à tributação dos sócios 
relativamente às quantias em dinheiro que lhes sejam eventualmente atribuídas O benefício do 
regime especial aplicável à permuta de partes sociais está ainda sujeito ao cumprimento de 
obrigações acessórias, quer por parte dos sócios, quer por parte do Emitente. 
 
Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas singulares 
 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares não-residentes em Portugal com a troca de acções 
estão sujeitas a IRS. 
 
Não obstante, de acordo com o artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”), ficam 
isentas de IRS as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de acções emitidas por entidades 
residentes em território português e negociadas em mercados regulamentados de bolsa, por pessoas 
singulares que não tenham domicílio em território português e aí não possuam estabelecimento 
estável ao qual as mesmas possam ser imputáveis. 
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Esta isenção não é aplicável: 
 
a) A pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em território português que 

sejam residentes em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais 
favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças; 

b) Às mais-valias realizadas por pessoas singulares com a transmissão onerosa de partes sociais em 
sociedades residentes em território português cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por 
bens imobiliários aí situados 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 activo seja constituído, em mais de 50%, por bens 
imobiliários aí situados. 

 
No caso de o não residente não beneficiar da isenção, o saldo anual positivo entre as mais-valias e 
as menos-valias (e de outras mais e menos-valias em valores mobiliários) é tributado à taxa de 10%. 
 
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para 
tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente. 
 
No caso de os titulares das Acções serem pessoas singulares residentes nos Estados membros da 
União Europeia ou em terceiros Estados e da presente OPT ser passível de se caracterizada para 
efeitos fiscais como (i) uma permuta de partes sociais [i.e., uma operação pela qual uma sociedade 
(sociedade adquirente) adquire uma participação no capital social de outra (sociedade adquirida), 
que tem por efeito conferir -lhe a maioria dos direitos de voto desta última, ou pela qual uma 
sociedade, já detentora de tal participação maioritária, adquire nova participação na sociedade 
adquirida, mediante a atribuição aos sócios desta, em troca dos seus títulos, de partes 
representativas do capital social da primeira sociedade e, eventualmente, de uma quantia em 
dinheiro não superior a 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 
equivalente ao nominal dos títulos entregues em troca]; e (ii) quer a sociedade adquirente quer a 
sociedade adquirida sejam residentes em território português ou noutro Estado membro da União 
Europeia e preencham as condições estabelecidas na Directiva nº 90/434/CEE, de 23 de Julho, 
poderá ser aplicável o regime especial aplicável à permuta de partes sociais. Neste caso, a permuta 
de partes sociais não dá lugar a qualquer tributação dos titulares das Acções se os mesmos 
continuarem a valorizar, para efeitos fiscais, as novas acções (Acções TD) pelo valor atribuído às 
antigas acções (Acções TD-EC). Contudo, o regime descrito não obsta à tributação dos sócios 
relativamente às quantias em dinheiro que lhes sejam eventualmente atribuídas O benefício do 
regime especial aplicável à permuta de partes sociais está ainda sujeito ao cumprimento de 
obrigações acessórias. 
 
Pessoas colectivas 
 
As mais valias obtidas por pessoas colectivas não-residentes em Portugal com a troca de acções 
estão sujeitas a IRC. 
 
Não obstante, de acordo com o artigo 27.º do EBF, ficam isentas de IRC as mais-valias realizadas 
com a transmissão onerosa de acções emitidas por entidades residentes em território português e 
negociadas em mercados regulamentados de bolsa, por pessoas colectivas que não tenham 
domicílio em território português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas 
possam ser imputáveis. 
 
Esta isenção não é aplicável: 
 
a) A entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 

detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25%, por entidades residentes; 
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b) A entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 
domiciliadas em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, 
constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças; 

c) Às mais valias realizadas por entidades não-residentes com a transmissão onerosa de partes 
sociais em sociedades residentes em território português cujo activo seja constituído, em mais 
de 50%, por bens imobiliários aí situados 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 activo seja constituído, em mais 
de 50%, por bens imobiliários aí situados. 

 
No caso de o não residente não beneficiar da isenção, as mais-valias são tributadas à taxa de 25%. 
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para 
tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente 
 
No caso dos titulares das Acções sejam pessoas ou entidades residentes nos Estados membros da 
União Europeia ou em terceiros Estados, sendo a presente OPT passível de ser caracterizada para 
efeitos fiscais como uma permuta de partes sociais [i.e., uma operação pela qual uma sociedade 
(sociedade adquirente) adquire uma participação no capital social de outra (sociedade adquirida), 
que tem por efeito conferir -lhe a maioria dos direitos de voto desta última, ou pela qual uma 
sociedade, já detentora de tal participação maioritária, adquire nova participação na sociedade 
adquirida, mediante a atribuição aos sócios desta, em troca dos seus títulos, de partes 
representativas do capital social da primeira sociedade e, eventualmente, de uma quantia em 
dinheiro não superior a 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 
equivalente ao nominal dos títulos entregues em troca] e,deste modo, por a sociedade adquirente e a 
sociedade adquirida serem ambas residentes em território português e preencherem as condições 
estabelecidas na Directiva nº 90/434/CEE, de 23 de Julho, poderá ser aplicável o regime especial 
previsto para a permuta de partes sociais, caso os potenciais investidores optem por esse regime 
fiscal, verificado que se encontra reunido o requisito de residência constante da alínea b)  do n.º 2 
do artigo 77.º do Código do IRC. Neste caso, a permuta de partes sociais não dá lugar a qualquer 
tributação dos titulares das Acções se os mesmos continuarem a valorizar, para efeitos fiscais, as 
novas acções (Acções TD) pelo valor atribuído às antigas acções (Acções TD-EC). Contudo, o 
regime descrito não obsta à tributação dos sócios relativamente às quantias em dinheiro que lhes 
sejam eventualmente atribuídas O benefício do regime especial aplicável à permuta de partes sociais 
está ainda sujeito ao cumprimento de obrigações acessórias, quer por parte dos sócios, quer por 
parte do Emitente. 
 
 
6.3 Rendimentos derivados da detenção de Acções do Oferente 

6.3.1 Dividendos 

Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas singulares 
 
Os dividendos obtidos por pessoas singulares residentes em Portugal são considerados rendimentos 
da Categoria E do IRS (rendimentos de capitais). Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção 
na fonte à taxa de 21,5%, que tem natureza liberatória, sem prejuízo de opção pelo englobamento 
sempre que os dividendos sejam obtidos fora do âmbito do exercício de uma actividade empresarial 
e profissional. Caso seja exercida a opção pelo englobamento, a retenção na fonte terá a natureza de 
pagamento por conta do imposto devido a final, sendo os dividendos considerados em apenas 50% 
do seu valor para efeitos de determinação do rendimento colectável e sujeitos a taxas progressivas 
que podem atingir 45,88%.  
 



61 

Obtidos por pessoas colectivas  
 
Os dividendos obtidos por pessoas colectivas residentes em Portugal ou não residentes com 
estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis de 
acções representativas do capital social de sociedades residentes em Portugal são considerados 
rendimentos e juntamente com os restantes formam o lucro tributável sujeito a IRC. A taxa do 
regime geral corresponde a 12,5% para a matéria colectável até € 12.500 e a 25% para o 
remanescente. Pode ainda acrescer Derrama, até ao máximo de 1,5% do lucro tributável. 
Igualmente, pessoas colectivas residentes em Portugal ou não residentes com estabelecimento 
estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis com a troca de 
acções representativas do capital social de sociedades residentes com um lucro tributável superior a 
€ 2 000 000 são sujeitas a uma “derrama estadual”  à taxa de 2,5%, a qual é aplicável à parte do 
lucro tributável que exceda os € 2 000 000. Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 
fonte à taxa de 21,5%, que tem a natureza de imposto por conta do IRC devido a final. 
 
Para efeitos de determinação do lucro tributável, são dedutíveis 50% dos rendimentos incluídos na 
base tributável correspondentes a dividendos pagos.  
 
Quando o sujeito passivo pessoa colectiva (i) não seja abrangido pelo regime de transparência fiscal; 
(ii) detenha directamente uma participação no capital da sociedade que distribui os dividendos não 
inferior a 10% ou com um valor de aquisição não inferior a 20.000.000 Euros; (iii) e a dita 
participação tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à 
data de colocação à disposição dos dividendos ou, se detida há menos tempo, a mesma seja mantida 
durante o tempo necessário para completar aquele período, é dedutível a totalidade dos 
rendimentos incluídos na base tributável correspondentes aos dividendos pagos. 
 
Não existe obrigação de efectuar retenção na fonte de IRC na situação acima descrita, desde que a 
participação tenha permanecido na titularidade da mesma entidade, de modo ininterrupto, durante 
o ano anterior à data da colocação dos dividendos à disposição. 
 
São tributados autonomamente, à taxa de 20%, os dividendos distribuídos a entidades que 
beneficiam de isenção total ou parcial de IRC quando as acções não tenham permanecido na sua 
titularidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e 
não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período. 
 
Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas singulares 
 
Os dividendos obtidos por pessoas singulares não residentes em Portugal são considerados 
rendimentos da Categoria E do IRS (rendimentos de capitais). Os rendimentos referidos estão 
sujeitos a retenção na fonte à taxa de 21,5%, que tem natureza liberatória. 
 
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para 
tributar esses dividendos a uma taxa máxima de 10% ou 15% nos pagamentos ao beneficiário 
efectivo dos dividendos, cumpridas que sejam as formalidades para o efeito previstas na lei. 
Contudo, esse tratamento fiscal e a respectiva taxa máxima convencional aplicável devem ser 
aferidos casuisticamente. 
 
Pessoas colectivas 
 
Os dividendos obtidos por pessoas colectivas não residentes em Portugal e sem estabelecimento 
estável ao qual os mesmos sejam imputáveis são considerados rendimentos de capitais. Os 
rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 20%, que tem natureza 
liberatória. 
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Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para 
tributar esses dividendos a uma taxa máxima de 5%, 10% ou 15% nos pagamentos ao beneficiário 
efectivo dos dividendos, cumpridas que sejam as formalidades para o efeito previstas na lei. 
Contudo, esse tratamento fiscal e a respectiva taxa máxima convencional devem ser aferidos 
casuisticamente. 
 
Não haverá lugar a retenção na fonte relativamente aos lucros que uma entidade residente em 
território português, nas condições estabelecidas no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 
de Julho, coloque à disposição de entidade residente noutro Estado membro da União Europeia ou 
estabelecimento estável situado noutro Estado membro da União Europeia de entidade residente 
num Estado membro que esteja nas mesmas condições e que detenha directamente uma 
participação não inferior a 10% ou com um valor de aquisição não inferior a 20.000.000 de Euros e 
quando essa participação tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante um 
ano anterior à data da sua colocação à disposição, cumpridas que sejam as formalidades para o 
efeito previstas. 
 
Nos casos em que o período de um ano de detenção, de modo ininterrupto, se complete após a 
data de colocação à disposição dos dividendos, pode haver lugar ao reembolso do imposto que 
tenha sido retido na fonte durante aquele período, a solicitação da entidade beneficiária, dirigida à 
Direcção-Geral dos Impostos. 
 
Não há igualmente lugar a retenção na fonte relativamente aos lucros que uma sociedade 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 União Europeia e a 
Confederação Suíça, sempre que a sociedade beneficiária dos lucros detenha uma participação 
mínima directa de 25% no capital da sociedade que distribui os lucros desde há pelo menos dois 
anos, e nos termos das convenções destinadas a evitar a dupla tributação celebradas por Portugal e 
pela Suíça com quaisquer Estados terceiros nenhuma das entidades tenha residência fiscal nesse 
Estado terceiro e, finalmente, 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. 
 
Sempre que a sociedade beneficiária seja residente na Confederação Suíça nos termos referidos 
supra, e o período de dois anos de detenção, de modo ininterrupto, se complete após a data de 
colocação à disposição dos dividendos, pode haver lugar ao reembolso do imposto que tenha sido 
retido na fonte durante aquele período, a solicitação da entidade beneficiária, dirigida à Direcção-
Geral dos Impostos. 
 
O pagamento de dividendos, e a respectiva retenção na fonte, serão assegurados pelo intermediário 
financeiro que vier a ser designado para o efeito. 
 
 
6.3.2 Ganhos ou perdas na transmissão de acções do Oferente a título oneroso 

Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas singulares 
 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares residentes em Portugal resultantes da alienação de 
acções em sociedades residentes são consideradas rendimentos da Categoria G do IRS 
(incrementos patrimoniais). 
 
A mais-valia é dada pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição. O valor de 
realização é o valor de venda das participações. O valor de aquisição, tratando-se de acções cotadas 
em bolsa de valores, é dado pelo custo documentalmente provado ou, na sua falta, o da menor 
cotação verificada nos dois anos anteriores à data da alienação. Ao valor de aquisição acrescem as 
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despesas inerentes à alienação das acções (por ex. custos com os intermediários financeiros). Por 
sua vez, neste domínio Portugal, aplica a regra FIFO, i. e., consideram-se alienadas as acções 
adquiridas há mais tempo, com uma especificidade: a data de aquisição das acções da sociedade 
oferente em oferta pública de aquisição lançada nos termos do Código dos Valores Mobiliários cuja 
contrapartida consista naquelas acções, dadas à troca, é a data da aquisição das acções das 
sociedades visadas na referida oferta pública de aquisição. 
 
O saldo anual positivo entre as mais-valias não excluídas de tributação e as menos-valias realizadas 
com a alienação de acções (e outros activos) é tributado à taxa especial de IRS de 10%, sem 
prejuízo do seu englobamento por opção dos respectivos titulares e tributação a taxas progressivas 
que podem atingir 45,88%. 
 
Para apuramento do referido saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando a 
contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de domicílio a um regime fiscal 
claramente mais favorável, constantes da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
Fevereiro. 
 
Estão excluídas de tributação as mais-valias realizadas com a alienação de acções detidas pelo seu 
titular durante mais de 12 meses. Esta exclusão não abrange as mais-valias provenientes de acções 
de sociedades cujo activo seja constituído, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por bens 
imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português. 
 
Pessoas colectivas 
 
As mais-valias obtidas por pessoas colectivas residentes em Portugal ou não residentes com 
estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis 
com a alienação de acções representativas do capital social de sociedades residentes são 
consideradas rendimentos e concorrem para a formação do lucro tributável e estão sujeitos a 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). A taxa do regime geral de IRC 
corresponde a 12,5% para a matéria colectável até € 12.500 e a 25% para o remanescente. Poderá 
ainda acrescer Derrama até ao máximo de 1,5% do lucro tributável. Igualmente, pessoas colectivas 
residentes em Portugal ou não residentes com estabelecimento estável situado em território 
português ao qual os rendimentos sejam imputáveis com a troca de acções representativas do 
capital social de sociedades residentes com um lucro tributável superior a € 2 000 000 são sujeitas a 
uma “derrama estadual”  à taxa de 2,5%, a qual é aplicável à parte do lucro tributável que exceda os 
€ 2 000 000. 
 
As mais-valias são dadas pela diferença entre o valor de realização, líquido dos encargos que lhe 
sejam inerentes, e o valor de aquisição deduzido das perdas por imparidade e outras correcções de 
valor previstas no artigo 35.º do Código do IRC, bem como das depreciações ou amortizações 
aceites fiscalmente, corrigido pela aplicação dos coeficientes de desvalorização monetária, sempre 
que, à data de realização, tenham decorrido pelo menos 2 anos desde a data de aquisição. 
 
Para efeitos de determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais-valias e as 
menos-valias realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de capital é considerada em 
apenas 50% do seu valor, desde que respeitadas as seguintes condições: 
 
a) O valor de realização seja totalmente reinvestido no período de tributação anterior, no próprio, 

ou até ao final do segundo período de tributação seguinte ao da realização (i) na aquisição de 
participações no capital de sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial; (ii) na 
aquisição de títulos do Estado Português; (iii) e/ou na aquisição, produção ou construção de 
activos fixos tangíveis, de activos biológicos que não sejam consumíveis ou em propriedades de 
investimento, afectos à exploração, com excepção dos bens adquiridos em estado de uso a 
sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual existam relações especiais nos termos do artigo 58.º, 
n.º 4 do Código do IRC (“entidades relacionadas”); 
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b) As participações de capital alienadas devem ter sido detidas por período não inferior a um ano 
e corresponder a, pelo menos, 10% do capital da sociedade participada ou ter um valor de 
aquisição não inferior a 20.000.000 Euros, devendo as partes de capital e os títulos do Estado 
Português adquiridos ser detidos por igual período; 

c) As transmissões onerosas e aquisições de partes de capital não podem ser efectuadas com (i) 
entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em país, território ou região sujeito a um 
regime fiscal mais favorável, constantes da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, (ii) 
entidades relacionadas, excepto quando se destinem à realização de capital social, caso em que 
o reinvestimento se considerará totalmente concretizado quando o valor das participações 
sociais assim realizadas não seja inferior ao valor de mercado daquelas transmissões. 

 
Caso o reinvestimento do valor de realização seja efectuado parcialmente, o benefício da inclusão 
da mais-valia para efeitos de determinação do lucro tributável sujeito a IRC é proporcional ao valor 
reinvestido.  
 
Não sendo concretizado o reinvestimento, total ou parcialmente, até ao fim do segundo período de 
tributação seguinte ao da realização, considera-se como rendimento desse período de tributação a 
parte da diferença acima referida e ainda não incluída no lucro tributável, majorada em 15%. 
 
A diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias realizadas mediante a transmissão 
onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição e amortização com redução de capital, 
concorre para a formação do lucro tributável em IRC em apenas 50% do seu valor. Não são, 
contudo, dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os gastos suportados 
na alienação de partes de capital detidas por período inferior a três anos quando tenham sido 
adquiridas (i) entidades relacionadas, considerando-se como tal, entre outras, entidades com 
domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, 
constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (ii) ou a entidades residentes em território 
português sujeitas a um regime especial de tributação. 
 
Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os gastos 
suportados com a alienação de partes de capital a (i) entidades relacionadas, considerando-se como 
tal, entre outras, entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um 
regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (ii) ou a 
entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação. 
 
Não são, por fim, dedutíveis para os efeitos referidos os gastos suportados com a transmissão 
onerosa de partes de capital sempre que a entidade alienante tenha resultado de transformação, 
incluindo a modificação do objecto social, de sociedade à qual fosse aplicável regime fiscal diverso 
relativamente a estes gastos e tenham decorrido menos de três anos entre a data da verificação 
desse facto e a data da transmissão. 
 
Acresce referir que em virtude da adaptação do Código do IRC às normas internacionais de 
contabilidade e ao Sistema de Normalização Contabilística, não é aceite, para efeitos de 
determinação do lucro tributável, o gasto resultante de mudanças no modelo de valorização 
relevantes para efeitos fiscais, nos termos do n.º 9 do artigo 18.º do Código do IRC, que decorram, 
designadamente, de reclassificação contabilística ou de alterações nos pressupostos referidos na 
alínea a) do n.º 9 do referido artigo. 
 
As mais-valias e as menos-valias realizadas por SGPS, SCR e ICR mediante a transmissão onerosa 
de acções detidas por um período não inferior a um ano, bem como os encargos financeiros 
suportados com a sua aquisição, não concorrem para a formação do respectivo lucro tributável, ou 
seja, não são tributadas, no primeiro caso, e não são dedutíveis, no segundo.  O regime descrito não 
é aplicável, relativamente às mais-valias realizadas e aos encargos financeiros suportados, quando as 
partes de capital tenham sido adquiridas a: 
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a) entidades relacionadas, considerando-se como tal, entre outras, entidades com domicílio, sede 
ou direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; 

b) entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação,e 
tenham sido detidas pela alienante por período inferior a três anos, bem como quando a 
alienante tenha resultado de transformação de sociedade à qual não fosse aplicável este regime 
relativamente às mais-valias das partes de capital, desde que, neste último caso, tenham 
decorrido menos de três anos entre a data da transformação e a data da transmissão. 

 
Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 

 
Pessoas singulares 
 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares não-residentes em Portugal com a troca de acções 
estão sujeitas a IRS. 
 
Não obstante, de acordo com o artigo 27.º do EBF, ficam isentas de IRS as mais-valias realizadas 
com a transmissão onerosa de acções emitidas por entidades residentes em território português e 
negociadas em mercados regulamentados de bolsa, por pessoas singulares que não tenham 
domicílio em território português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas 
possam ser imputáveis. 
 
Esta isenção não é aplicável: 
 
a) A pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em território português que 

sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, 
constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro;  

b) b) Às mais-valias realizadas por pessoas singulares com a transmissão onerosa de partes sociais 
em sociedades residentes em território português cujo activo seja constituído, em mais de 50%, 
por bens imobiliários aí situados 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 activo seja constituído, em mais 
de 50%, por bens imobiliários aí situados. 

 
No caso de o não residente não beneficiar da isenção, o saldo anual positivo entre as mais-valias e 
as menos-valias (e de outras mais e menos-valias em valores mobiliários) é tributado à taxa de 10%. 
 
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para 
tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente. 
 
Pessoas colectivas 
 
As mais valias obtidas por pessoas colectivas não-residentes e sem estabelecimento estável ao qual 
as mesmas sejam imputáveis em Portugal com a troca de acções estão sujeitas a IRC. 
 
Não obstante, de acordo com o artigo 27.º do EBF, ficam isentas de IRC as mais-valias realizadas 
com a transmissão onerosa de acções emitidas por entidades residentes em território português e 
negociadas em mercados regulamentados de bolsa, por pessoas colectivas que não tenham 
domicílio em território português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas 
possam ser imputáveis. 
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Esta isenção não é aplicável: 
 
a) A entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 

detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25%, por entidades residentes; 
b) A entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 

domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante 
da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; 

c) Às mais valias realizadas por entidades não-residentes com a transmissão onerosa de partes 
sociais em sociedades residentes em território português cujo activo seja constituído, em mais 
de 50%, por bens imobiliários aí situados 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 activo seja constituído, em mais 
de 50%, por bens imobiliários aí situados. 

 
No caso de o não residente não beneficiar da isenção, as mais-valias são tributadas à taxa de 25%.  
 
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para 
tributar essas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente. 
 
 
6.3.3 Transmissão de acções a título gratuito 

Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas singulares 
 
A aquisição das Acções por pessoas singulares residentes em território português por transmissão 
gratuita e sucessão por morte está sujeita a Imposto do Selo à taxa de 10%, sem prejuízo da isenção 
nessas transmissões gratuitas de que sejam beneficiários cônjuges, descendentes, ascendentes e 
unidos de facto.  
 
Pessoas colectivas 
 
As pessoas colectivas residentes em Portugal para efeitos de IRC ou não residentes com 
estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis 
não estão sujeitas a Imposto do Selo nas aquisições das Acções a título gratuito. No entanto, as 
variações patrimoniais positivas daí decorrentes concorrem para a formação do lucro tributável e 
estão sujeitas a IRC. A taxa do regime geral de IRC corresponde a 12,5% para a matéria colectável 
até € 12.500 e a 25% para o remanescente. Poderá ainda acrescer Derrama até ao máximo de 1,5% 
do lucro tributável. Igualmente, pessoas colectivas residentes em Portugal ou não residentes com 
estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam imputáveis 
com a troca de acções representativas do capital social de sociedades residentes com um lucro 
tributável superior a € 2 000 000 são sujeitas a uma “derrama estadual”  à taxa de 2,5%, a qual é 
aplicável à parte do lucro tributável que exceda os € 2 000 000. 
 
Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 

 
Pessoas singulares 
 
A aquisição das Acções por pessoas singulares não domiciliadas em território português por 
transmissão gratuita e sucessão por morte não está sujeita a Imposto do Selo. 
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Pessoas colectivas 
 
A aquisição a título gratuito de Acções por pessoas colectivas não residentes em Portugal está 
sujeita a IRC à taxa de 25%. Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente 
limitado na sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal 
convencional deve ser aferido casuisticamente. 
 
Convenções Celebradas Por Portugal 
 
Portugal celebrou Convenções que se encontram em vigor com os seguintes países ou territórios: 
África do Sul, Alemanha, Argélia, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Chile, 
China, Coreia do Sul, Cuba, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da 
América, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Islândia, 
Israel, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Malta, Marrocos, México, Moçambique, 
Noruega, Paquistão, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, Singapura, Suécia, 
Suíça, Tunísia, Turquia, Ucrânia e Venezuela. 
 
A entrada em vigor da Convenção celebrada entre Portugal e a Guiné-Bissau depende ainda do 
cumprimento de determinadas formalidades. 
 
As Convenções celebradas por Portugal podem ser relevantes ao nível da tributação dos dividendos 
(v.g., a redução da taxa de retenção de IRS ou IRC na fonte aplicável), mais-valias na alienação de 
Acções e das variações patrimoniais positivas obtidas por residentes nos países em causa que deles 
possam beneficiar. 
 
A aplicação das Convenções depende do cumprimento de um conjunto de formalidades, 
designadamente em momento anterior à colocação dos dividendos à disposição do accionista (sob 
pena de responsabilidade contra-ordenacional). Estas formalidades incluem a certificação da 
residência pelas autoridades fiscais do país em causa, efectuada num formulário específico que deve 
ser enviado à entidade registadora das acções. A redução da taxa de tributação pode igualmente ser 
obtida mediante o reembolso do montante correspondente à diferença entre a taxa de retenção de 
acordo com a lei interna e a taxa de retenção prevista no acordo. O reembolso é efectuado pelas 
autoridades fiscais portuguesas na sequência de um procedimento específico que envolve também a 
certificação de residência pelas autoridades fiscais do país em causa, efectuada num formulário 
específico para o efeito apresentado no prazo de dois anos contados a partir do termo do ano em 
que se verificou o facto gerador do imposto, salvo se a Convenção aplicável contemplar prazo 
superior. 
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CAPÍTULO 7 – INFORMAÇÕES RELATIVAS AO OFERENTE, PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS E ACORDOS 

7.1 Identificação do Oferente 

O Oferente é a Teixeira Duarte, S.A., sociedade comercial anónima com sede no Lagoas Park, 
Edifício 2, 2740-265, Porto Salvo, Oeiras, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Cascais sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa colectiva 509 234 526, com o 
capital social integralmente realizado de 287.880.799 Euros. 
 
 
7.2 Imputação de direitos de voto1 

A estrutura accionista da Teixeira Duarte, S.A., é, à presente data, a que se apresenta de seguida: 
 
1. À TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (TD-SGPS) 

é imputada, nos termos do disposto no Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários e em 
conformidade com entendimento da CMVM – do qual se discorda quanto à matéria constante 
da alínea f) infra –, uma participação qualificada no capital social e direitos de voto da sociedade 
TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 230.925.323 (duzentas e trinta milhões novecentas e vinte e 
cinco mil trezentas e vinte e três) acções, correspondentes a 80,22% do capital social e dos 
respectivos direitos de voto, por força de: 

 
a) 43.000.000 acções detidas directamente pela TD-SGPS, correspondentes a 14,94% do 

capital social; 
b) 153.800.000 acções detidas pela sociedade sua participada TDG – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A., correspondentes a 53,42% do capital social; 
c) 6.820.000 acções detidas pela sociedade sua participada indirecta NGDI – Gestão e 

Investimento Imobiliário, S.A., correspondentes a 2,37% do capital social; 
d) 10.300.000 acções detidas pelo Presidente do Conselho de Administração da TD-SGPS, 

Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, correspondentes a 3,58% do capital social; 
e) 9.916.071 acções detidas pelos restantes membros do Conselho de Administração da TD-

SGPS, correspondentes a 3,44% do capital social (nenhum deles alcançando, 
individualmente, qualquer participação qualificada); 

f) 7.089.252 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da TDG, que não 
sejam membros do Conselho de Administração da sociedade indicada na alínea a) anterior, 
correspondentes a 2,46% do capital social (nenhum deles alcançando, individualmente, 
qualquer participação qualificada), imputação esta feita em conformidade com 
entendimento da CMVM do qual se discorda. 

 
2. A Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte é imputada, nos termos do disposto no Artigo 20º 

do Código dos Valores Mobiliários, uma participação qualificada no capital social e direitos de 
voto da sociedade TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 7.942.000 (sete milhões novecentas e 
quarenta e duas mil) acções, correspondentes a 2,76% do capital social e dos respectivos 
direitos de voto, por força de: 

 
a) 42.000 acções detidas directamente por Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, 

correspondentes a 0,01% do capital social; 
b) 7.200.000 acções detidas pela sociedade sua participada PACIM – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A., correspondentes a 2,5% do capital social; 
c) 700.000 acções detidas pela sociedade sua participada indirecta PASIM – Sociedade 

Imobiliária, S.A., correspondentes a 0,24% do capital social. 
 

                                                      
1 Calculada nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, aplicável após a Teixeira Duarte, 
S.A. adquirir a qualidade de sociedade aberta. 
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3. A Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte é imputada, nos termos do disposto no 
Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários e em conformidade com entendimento da 
CMVM – do qual se discorda quanto à matéria constante da alínea c) infra –, uma participação 
qualificada no capital social e direitos de voto da sociedade TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 
8.812.959 (oito milhões oitocentos e doze mil novecentas e cinquenta e nove) acções, 
correspondentes a 3,06% do capital social e dos respectivos direitos de voto, por força de: 

 
a) 113.695 acções detidas directamente por Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, 

correspondentes a 0,04% do capital social; 
b) 8.697.264 acções detidas pela sociedade sua participada indirecta CIMILE – Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S.A., correspondentes a 3,02% do capital social; 
c) 2.000 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da CIMILE, 

correspondentes a 0,0007% do capital social, imputação esta feita em conformidade com 
entendimento da CMVM do qual se discorda. 

 
4. A Isabel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte Bacelar é imputada, nos termos do 

disposto no Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, uma participação qualificada no 
capital social e direitos de voto da sociedade TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 5.886.830 (cinco 
milhões oitocentas a oitenta e seis mil oitocentas e trinta) acções por si detidas directamente, 
correspondentes a 2,04% do capital social e dos respectivos direitos de voto. 

 
As pessoas que, em relação ao Oferente, se encontram em alguma das situações previstas no n.º 1 
do artigo 20.º do CódVM, à data do presente Prospecto, são as seguintes: 
 

a) Os Membros dos órgãos de administração e fiscalização do Oferente 
 

Membros do Conselho de Administração do Emitente:  
 
Presidente: Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 
Administradores: Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte  

Joel Vaz Viana de Lemos  
Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino  
Carlos Gomes Baptista  
João José de Gouveia Capelão  
João José do Carmo Delgado 

 
Os membros do Conselho Fiscal:  
 

Presidente António Gonçalves Monteiro 
Vogais: Mateus Moreira 

Miguel Carmo Pereira Coutinho 
 

Suplente: Horácio Lisboa Afonso 
 

O Revisor Oficial de Contas: 
 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & 
ASSOCIADOS - SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 31 
e registada na CMVM sob o n.º 2235, representada pelo Dr. António Francisco Escarameia 
Mariquito (ROC n.º 150). 
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b) As entidades que com o Oferente se encontram em relação de domínio ou de grupo: 
 

− Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. 
− ACG - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. 
− Afrimo - Empreendimentos Imobiliários, Lda 
− Alvalade - Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda 
− Angocime - Cimentos de Angola, Lda 
− Angoimo - Empreendimentos e Construções, Lda 
− Angopredial - Empreendimentos Imobiliários, Lda 
− AP GÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. 
− Auto Competição Angola, Lda. 
− Avenida - Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda 
− BEL - ere - Eng. e Reab.  Estruturas Angola, Lda 
− BEL - ere - Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A. 
− Betangola - Betões e Pré-Fabricados de Angola, Lda 
− Bonapapel - Artigos de Papelaria e Equipamentos Informáticos - Unipessoal, Lda. 
− Bonaparte - Imóveis Comerciais e Participações, S.A. 
− C + PA - Cimento e Produtos Associados, S.A. 
− Casangol - Gestão Imobiliária, Lda 
− Comércio de Automóveis, Lda 
− DIGAL - Distribuição e Comércio, S.A. 
− DNGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. 
− EDUCARE - Actividades Educativas e Culturais, Lda. 
− EMPA - Serviços de Engenharia, S.A. 
− Empa Logística, Lda 
− EPOS - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A. 
− ESTA - Gestão de Hotéis, S.A. 
− EVA - Sociedade Hoteleira, S.A. 
− Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF 
− Gomes & Oliveira, S.A. 
− GONGOJI MONTANTE ENERGIA, S.A. 
− GSC - Compañia General de Servicios y Construccion, S.A. Sociedad Unipersonal 
− Imoafro - Empreendimentos Imobiliários, Lda 
− Imopar - Centro Comercial de Maputo, S.A.R.L. 
− IMOPEDROUÇOS – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 
− IMOTD - SGPS, S.A. 
− INVICTAAMBIENTE - Recolha de Resíduos e Limpeza Pública, S.A 
− KARIBIB PORTLAND CEMENT (PTY) 
− KPC - Trading and services Ltd 
− Lagoas Hotel, S.A. 
− LAGOASFUT - Equipamento Recreativo e Desportivo, S.A. 
− Limited Liability Company CEMENT 
− LUBRILAMEIRÃO, Lda. 
− MARINERTES, S.A. 
− Maxi - Comércio Geral, Importação e Exportação, Lda 
− Maxi Retail - Comércio Geral, Lda 
− MERCAPETRO - Produtos Petrolíferos, S.A. 
− MMK Cement, Limited Liability Company 
− MULTIGÁS - Sociedade Comercial e Distribuidora de Gás, S.A. 
− OFM - Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, SA 
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− PARCAUTO - Sociedade Imobiliária, S.A. 
− PAREDÃO DE MINAS ENERGIA, S.A. 
− PERFORESC - PERFURAÇÕES E ESCAVAÇÕES, ACE 
− PETRIN - Petróleos e Investimentos, S.A. 
− PPS - Produtos Petrolíferos, S.A. 
− PTG - SGPS, S.A. 
− Quinta de Cravel - Imobiliária, S.A. 
− RECOLTE - Recolha, Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A. 
− ROCHORIENTAL - Sociedade Hoteleira, S.A. 
− SATU Oeiras - Sistema Automático de Transportes Urbanos, EM 
− Serafim L. Andrade, S.A.R.L.  
− SINERAMA - Organizações Turísticas e Hoteleiras, S.A. 
− Sociedade Hotel Tivoli, Lda  
− SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A. 
− SOMAFEL BRASIL - Obras Ferroviárias, Ltda. 
− TABOQUINHA ENERGIA, S.A. 
− TANQUIGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. 
− TDA - Comércio e Indústria, Lda 
− TDARCOL - SGPS, S.A. 
− TDCIM - SGPS, S.A. 
− TDE - Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
− TDEMPA - Gestão de Participações e Investimentos, S.A. 
− TDF - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. 
− TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, Lda (Angola) 
− TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, Lda (Moçambique) 
− TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A. 
− TDH - SGPS, S.A. 
− TDHC – Instalações para Desporto e Saúde, S.A.  
− TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A. 
− TDO - Investimento e Gestão, S.A. 
− TDO - SGPS, SA 
− TDPG - Empreendimentos Imobiliários e Hoteleiros, Lda 
− TDSP - 03 Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - 04 Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - 05 Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - 06 Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - 07 Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - Bela Vista Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - Direitos Humanos, Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - Elisa de Moraes Empreendimentos Imobiliários, Ltda. 
− TDSP - Galeno Castro, Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - Maratona, Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. 
− TDSP - Participações, Ltda. 
− TDVIA - Sociedade Imobiliária, S.A. 
− Tedal - SGPS, SA 
− Tegaven - Teixeira Duarte y Asociados, CA 
− TEIX.CO, SPA 
− Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Angola), Lda 
− Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Macau), Lda 
− Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Moçambique), Lda 
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− Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. 
− Teixeira Duarte - Trading, S.A. 
− Teixeira Duarte Algérie, SPA 
− Teixeira Duarte Internacional, LTD 
− TIVOLI BEIRA - Hotelaria e Serviços, Lda. 
− TOPCAR - Aluguer de Viaturas, Lda 
− TRANSBRITAL - Transportes e Britas Bio Monteiro e Filhos, S.A. 
− Urbáfrica - Sociedade Imobiliária, Lda 
− Urbango - Gestão Imobiliária, Lda 
− V8 - Gestão Imobiliária, S.A. 
− Vauco - Automóveis e Equipamentos, Lda 
− VTD - Veículos Automóveis, (Angola), Lda. 
− VTD - Veículos Automóveis, S.A. 

 
c) Os membros dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades referidas na alínea 

b). 
 
7.3 Participações do Oferente no capital da Sociedade Visada 

À data do presente prospecto, e tanto quanto é do conhecimento do Oferente, são-lhe imputáveis 
68,70% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade Visada. 
 
Em 11 de Dezembro de 2009, o Emitente adquiriu 1.000.000 acções da TD-EC, representativas de 
cerca de 0,24% dos respectivos capital social e direitos de voto, ao preço unitário de 1,00 Euro. 
Posteriormente, nos termos de deliberação tomada a 14 de Dezembro do mesmo ano, o Emitente 
deliberou a realização de aumento de capital de 1.000.000 Euros para 287.880.799 Euros mediante a 
emissão de 286.880.799 acções ordinárias, de valor nominal unitário de 1,00 Euro, que veio a ser 
subscrito de forma particular por alguns accionistas da TD-EC, por novas entradas em espécie de 
286.880.799 acções da TD-EC, à razão de uma nova acção da TD por cada acção da TD-EC 
entregue. 
 
 
7.4 Direitos de voto e participações da Sociedade Visada no Oferente 

A Sociedade Visada não detém qualquer participação no capital social da Teixeira Duarte, S.A.. 
 
 
7.5 Acordos parassociais 

O Oferente não celebrou, nem tem conhecimento de ter sido celebrado por qualquer das pessoas 
que com ele se encontra nas situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, qualquer acordo 
parassocial respeitante à Sociedade Visada. Não existem quaisquer acordos ou entendimentos 
estabelecidos com outras pessoas singulares ou colectivas para as quais o Oferente deva transferir, 
após o encerramento da operação, qualquer quantidade dos valores adquiridos através da Oferta. 
 
 
7.6 Acordos celebrados com os titulares dos órgãos sociais da Sociedade Visada 

Não foram celebrados quaisquer acordos entre o Oferente ou qualquer das pessoas referidas no n.º 
1 do artigo 20.º do CódVM e os titulares dos órgãos sociais da Sociedade Visada, nem foram 
estipuladas quaisquer vantagens especiais a favor destes. 
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7.7 Representante para as relações com o mercado 

O Representante do Oferente para as Relações com o Mercado é o Dr. José Pedro Poiares Cobra 
Ferreira, que acumula também funções como Secretário da Sociedade e Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral da TD.  
 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções, a morada, os números de telefone e de telefax 
e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os seguintes: 
 
Endereço:   Lagoas Park - Edifício 2 

2740-265, Porto Salvo, Oeiras 
Telefone:   +351 217 912 415 
Telefax:    +351 217 912 421 
E-mail:    representantemercado@tduarte.pt 
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CAPÍTULO 8 – DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS DO EMITENTE E 
OFERENTE DAS ACÇÕES OFERECIDAS EM CONTRAPARTIDA NA OFERTA 

Tendo presente que a contrapartida na OPT consiste exclusivamente em acções, a emitir pelo 
Oferente, TD, sociedade cujos únicos activos, à data do presente prospecto, consistem na detenção 
de 68,54% do capital social e dos direitos do voto da sociedade visada, Teixeira Duarte – 
Engenharia e Construções, S.A., atendendo ao facto de o Oferente não apresentar actividade 
relevante, em virtude da sua recente data de constituição (30 de Novembro de 2009) e tendo em 
consideração que a TD irá dar continuidade às actividades desenvolvidas, até à presente data, pela 
Sociedade Visada enquanto sociedade cotada de topo do Grupo Teixeira Duarte, os dados 
financeiros que se encontram nos quadros abaixo foram retirados das demonstrações financeiras 
consolidadas da sociedade TD–EC, S.A., empresa-mãe que consolida, na presente data, as 
operações do Grupo Teixeira Duarte para os períodos abaixo mencionados. 
 
Os dados financeiros seleccionados são apresentados em milhares de Euros, excepto quando 
indicado em contrário, e foram preparados a partir das demonstrações financeiras consolidadas da 
TD-EC relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, e a partir da informação financeira intercalar 
consolidada relativa ao primeiro trimestre de 2009 e 2010. As referidas demonstrações financeiras, 
incluindo as respectivas notas às contas, podem ser  consultadas no sítio da CMVM na internet 
(www.cmvm.pt) e no sítio da TD-EC na internet (www.teixeiraduarte.pt). 
 
As demonstrações financeiras consolidadas da TD-EC relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009 
encontram-se auditadas e foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 
dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação, ajustados no processo 
de consolidação, de modo a estarem de acordo com as disposições das Normas Internacionais de 
Relato Financeiro adoptadas pela União Europeia. Devem entender-se como fazendo parte 
daquelas normas, quer as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais de 
Contabilidade (“IAS”), emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e 
respectivas interpretações, emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation 
Committee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee (“SIC”), respectivamente, cuja adopção 
foi aprovada pela União Europeia. 
 
Em cumprimento do n.º 3 do artigo 8.º do Código dos Valores Mobiliários, declara-se que, ao 
abrigo das disposições conjugadas dos Regulamentos da CMVM n.º 3/2006 e n.º 5/2008 – e sem 
prejuízo do acompanhamento e fiscalização, pelos órgãos sociais competentes, das contas e dos 
documentos produzidos no âmbito da prestação de informação intercalar pela TD-EC –, não foi 
elaborado qualquer relatório por auditor registado na CMVM relativo aos períodos intercalares 
findos em 31 de Março de 2009 e 2010. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas da TD-EC relativas a 31 de Março de 2010, foram 
preparadas utilizando políticas contabilísticas consistentes com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (“IAS / IFRS”), tal como adoptadas na União Europeia, efectivas para os exercícios 
iniciados em 1 de Janeiro de 2010 e em conformidade com a IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar. 
 
Apresenta-se igualmente, para efeitos meramente ilustrativos, e em virtude da alienação da 
totalidade da participação detida pelo Grupo Teixeira Duarte no capital da CIMPOR, o Balanço 
consolidado pro forma e a Demonstração de Resultados pro forma, à data de 31 de Dezembro de 
2009, elaborados nos termos do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 
de Abril, em cumprimento dos requisitos do Anexo I do mesmo regulamento, estando o respectivo 
parecer de auditoria anexado igualmente no fim do presente prospecto. Dada a sua natureza, as 
informações financeiras pro forma dizem respeito a uma situação hipotética, pelo que não 
representam a situação financeira efectiva da sociedade nem os seus resultados. 
 
 
 



75 

A análise da informação económico-financeira consolidada apresentada neste capítulo deverá ser 
lida conjuntamente com a demais informação financeira constante do presente prospecto, 
nomeadamente a constante do capítulo 11, e demais documentos de prestações de contas, incluindo 
balanços, demonstrações de resultados e respectivas notas, inseridas por remissão. 
 
 

Balanço consolidado 2007 2008 2009
2009          

Pro forma
1º Trimestre 

2010

TOTAL DO ACTIVO LÍQUIDO 3.222.510 3.178.037 3.512.519 2.624.607 2.738.853
Activos não correntes 2.447.506 2.284.947 2.504.897 1.616.985 1.638.001

Goodwill 46.746 58.646 58.084 58.084 57.726
Activos intagíveis 7.379 9.807 10.183 10.183 11.088
Activos fixos tangíveis 419.144 506.670 545.685 545.685 559.959
Propriedades de investimento 362.074 418.296 492.066 492.066 498.658
Investimentos em associadas 860.101 891.625 977.196 89.284 92.131
Activos financeiros disponíveis para venda 678.140 266.753 284.880 284.880 272.928
Outros investimentos 12.762 9.576 9.968 9.968 10.276
Activos por impostos diferidos 44.576 117.389 98.626 98.626 102.312
Clientes 8.731 - 16.832 16.832 21.666
Outros devedores 690 790 410 410 486
Outros activos não correntes 7.163 5.395 10.967 10.967 10.771

Activos correntes 775.004 893.090 1.007.622 1.007.622 1.100.852
Existências 288.070 365.717 391.778 391.778 394.376
Clientes 251.060 270.734 323.926 323.926 373.422
Outros devedores 43.604 49.267 43.821 43.821 66.553
Caixa e equivalentes a caixa 114.628 105.478 132.051 132.051 138.017
Outros investimentos - - - - 5.141
Outros activos correntes 77.642 101.894 116.046 116.046 123.343

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 834.385 338.932 511.582 590.619 617.453
Capital 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Ajustamentos de partes de capital em associadas -37.738 -112.959 -71.246 -2.865 676
Ajustamentos de conversão cambial -38.883 -50.472 -41.413 -41.413 -33.072
Reservas e resultados transitados 409.985 543.702 202.964 134.583 249.740
Resultado líquido consolidado 122.252 -347.244 116.629 195.666 92.314
Capital próprio atribuível a accionistas 665.616 243.027 416.934 495.971 519.658

Interesses minoritários 168.769 95.905 94.648 94.648 97.795

TOTAL DO PASSIVO 2.388.125 2.839.105 3.000.937 2.033.988 2.121.400
Passivos não correntes 1.667.278 1.802.076 1.858.363 1.042.245 1.066.324
Empréstimos 1.444.281 1.421.049 1.492.360 681.160 663.470
Provisões 10.583 8.382 15.083 15.083 17.888
Fornecedores 781 - - - -
Locações financeiras 37.509 247.106 233.752 233.752 229.691
Passivos por impostos diferidos 45.940 53.070 66.782 61.864 63.557
Outros credores 49.384 25.342 25.423 25.423 25.286
Outros passivos não correntes 78.800 47.127 24.963 24.963 66.432

Passivos correntes 720.847 1.037.029 1.142.574 991.743 1.055.076
Empréstimos 348.165 536.331 632.432 475.300 529.585
Provisões 6.231 3.011 5.292 5.292 5.266
Fornecedores 187.378 222.631 234.512 234.512 205.292
Locações financeiras 5.650 13.395 18.920 18.920 18.066
Outros credores 6.546 31.508 44.574 44.574 55.869
Outros passivos correntes 166.877 230.153 206.844 213.145 240.998

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 3.222.510 3.178.037 3.512.519 2.624.607 2.738.853  
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Demonstração Consolidada dos Resultados 2007 2008 2009
2009          

Pro forma
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

PROVEITOS OPERACIONAIS 1.066.727 1.377.181 1.385.404 1.385.404 295.368 307.003
Vendas e prestações de serviços 1.011.513 1.291.073 1.282.493 1.282.493 278.148 296.862
Outros proveitos operacionais 55.214 86.108 102.911 102.911 17.220 10.141

CUSTOS OPERACIONAIS -996.821 -1.246.087 -1.231.563 -1.231.563 -268.425 -284.965
Custo das vendas -402.400 -553.469 -446.275 -446.275 -94.750 -89.291
Variação de produção -969 52.683 6.093 6.093 -2.581 -748
Fornecimentos e serviços externos -311.022 -411.211 -449.745 -449.745 -92.220 -108.721
Custos com pessoal -184.248 -217.887 -235.811 -235.811 -55.747 -57.860
Amortizações e depreciações -43.088 -54.930 -55.304 -55.304 -13.468 -12.801
Provisões e perdas por imparidade -57 -1.818 -628 -628 -12 -1.669
Outros custos operacionais -55.037 -59.455 -49.893 -49.893 -9.647 -13.875

RESULTADOS OPERACIONAIS 69.906 131.094 153.841 153.841 26.943 22.038

Custos e perdas financeiros -124.049 -191.212 -135.021 -135.021 -46.225 -47.547
Proveitos e ganhos financeiros 39.351 70.793 71.411 71.411 27.878 44.100
Resultados relativos a actividades de investimento 148.565 -475.020 61.430 141.850 6.510 78.903
Resultados de associadas 108.011 58.647 52.954 133.374 5.840 78.373
Outros 40.554 -533.667 8.476 8.476 670 530

RESULTADOS FINANCEIROS 63.867 -595.439 -2.180 78.240 -11.837 75.456

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 133.773 -464.345 151.661 232.081 15.106 97.494

Impostos sobre o rendimento -6.182 51.368 -36.687 -38.070 -1.731 -4.431

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 127.591 -412.977 114.974 194.011 13.375 93.063
Atribuível a:
Detentores de capital 122.252 -347.244 116.629 195.666 15.790 92.314
Interesses minoritários 5.339 -65.733 -1.655 -1.655 -2.415 749

Resultado por acção
Básico 0,29 -0,83 0,28 0,47 0,04 0,22
Diluído 0,29 -0,83 0,28 0,47 0,04 0,22  
 
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados 2007 2008 2009
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

Fluxos das actividades operacionais 64.537 136.705 15.305 16.018 -5.927
Fluxos das actividades de investimento -335.757 -168.651 -87.122 -48.051 952.449
Fluxos das actividades de financiamento 284.584 22.142 99.631 56.253 -944.655

 
 
 

Outros Indicadores Económico-Financeiros 2007 2008 2009
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

Trabalhadores 10.717 13.157 13.530 13.412 12.742
Vendas e prestações de serviços 1.011.513 1.291.073 1.282.493 278.148 296.862
Proveitos operacionais 1.066.727 1.377.181 1.385.404 295.368 307.003
EBITDA 113.051 187.842 209.773 40.423 36.508
Margem EBITDA 11% 15% 16% 15% 12%
EBIT (resultados operacionais) 69.906 131.094 153.841 26.943 22.038
Activos fixos tangíveis + propriedade de investimento 781.218 924.966 1.037.751 962.802 1.058.617
Inv. em associadas + activos disponíveis para venda + outros inv. 1.551.003 1.167.954 1.272.044 1.118.410 380.476
Investimento 490.311 435.623 195.361 51.105 21.176
Dívida líquida 1.066.727 1.377.181 1.992.741 1.907.850 1.055.038
Dívida líquida / EBITDA 9,44 7,33 9,50 47,20 28,90
Total do capital próprio 834.385 338.932 511.582 307.733 617.453
Resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital* 122.252 -347.244 116.629 15.790 92.314

Dividendos por acção (€) 1 0,018 0,000 0,000 - -

EBITDA = EBIT + amortizações e depreciações + provisões e perdas por imparidade

Margem EBITDA = EBITDA / vendas e prestações de serviços
1 Valor do dividendo ilíquido declarado por acção  
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CAPÍTULO 9 – CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO DO EMITENTE E 
OFERENTE DAS ACÇÕES OFERECIDAS EM CONTRAPARTIDA NA OFERTA 

Tendo presente que a contrapartida na OPT consiste exclusivamente em acções, a emitir pelo 
Oferente, TD, sociedade cujos únicos activos, à data do presente prospecto, consistem na detenção 
de 68,54% do capital social e dos direitos do voto da sociedade visada, Teixeira Duarte – 
Engenharia e Construções, S.A., atendendo ao facto de o Oferente não apresentar actividade 
relevante, em virtude da sua recente data de constituição (30 de Novembro de 2009) e tendo em 
consideração que a TD irá dar continuidade às actividades desenvolvidas, até à presente data, pela 
Sociedade Visada, enquanto sociedade cotada de topo do Grupo Teixeira Duarte, os dados 
financeiros que se encontram nos quadros abaixo evidenciam a capitalização e endividamento, a 
nível consolidado, da sociedade TD-EC, empresa-mãe que consolida, na presente data, as 
operações do Grupo Teixeira Duarte, à data de 31 de Maio de 2010.  
 
Esta informação foi preparada de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(“IAS / IFRS”), tal como adoptadas na União Europeia e deverá ser lida em conjunto com as 
demonstrações financeiras constantes do presente prospecto, incluindo a análise da exploração e da 
situação financeira referida no capítulo 11, bem como com a demais informação financeira inserida 
por remissão. 
 
 

(valores em milhares de euros) 31/05/2010

Capital próprio
Capital 210.000
Ajustamentos de partes de capital em associadas 676
Ajustamentos de conversão cambial -40.151
Reservas e resultados transitados 214.388
Resultado líquido consolidado 95.133
Capital próprio atribuível a accionistas 480.046

Interesses minoritários 96.990

Total do capital próprio 577.036

Dívida de curto prazo (inclui a dívida de longo prazo classificada no curto prazo)
Garantida 168.120
Caucionada 0
Não garantida / não caucionada 407.171

Total 575.291

Dívida de longo prazo (exclui a dívida de longo prazo classificada no curto prazo)
Garantida 306.060
Caucionada 0
Não garantida / não caucionada 356.983

Total 663.042

CAPITALIZAÇÃO TOTAL 1.815.369
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(valores em milhares de euros) 31/05/2010

A. Caixa e seus equivalentes 7.406
B. Depósitos bancários 134.983
C. Títulos negociáveis 0
D. Liquidez (A+B+C) 142.388
E. Disponibilidades financeiras de curto prazo 0
F. Dívida bancária corrente 554.560
G. Componente corrente da dívida não corrente 20.731
H. Outra dívida financeira corrente 0
I. Dívida bancária corrente de curto prazo (F+G+H) 575.291
J. Endividamento financeiro líquido corrente (I-E-D) 432.903
K. Dívida bancária não corrente 663.042
L. Emissões obrigacionistas 0
M. Outra dívida financeira não corrente 0
N. Endividamento financeiro líquido não corrente (K+L+M) 663.042
O. Endividamento financeiro líquido (J+N) 1.095.945  
 
 
Uma vez que a Oferta envolve a emissão de novas acções pela Sociedade, haverá efeitos directos da 
Oferta sobre a capitalização da TD. 
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CAPÍTULO 10 – DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DO EMITENTE E OFERENTE DAS 
ACÇÕES OFERECIDAS EM CONTRAPARTIDA NA OFERTA 

Tendo presente que a contrapartida na OPT consiste exclusivamente em acções, a emitir pelo 
Oferente, TD, sociedade cujos únicos activos, à data do presente prospecto, consistem na detenção 
de 68,54% do capital social e dos direitos do voto da sociedade visada, TD-EC, atendendo ao facto 
de o Oferente não apresentar actividade relevante, em virtude da sua recente data de constituição 
(30 de Novembro de 2009) e tendo em consideração que a TD irá dar continuidade às actividades 
desenvolvidas, até à presente data, pela Sociedade Visada, enquanto sociedade cotada de topo do 
Grupo Teixeira Duarte, procede-se, de seguida, à descrição e análise da actividade da sociedade 
Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., empresa-mãe que consolida, na presente data, as 
operações do Grupo Teixeira Duarte, nos últimos três exercícios. 
 
 
10.1 Principais Actividades 

10.1.1 Introdução 

Com o início da sua actividade reportado a 1921, a TD-EC representa actualmente um dos mais 
importantes Grupos Económicos Portugueses, mantendo como actividade base a construção.  
 
Hoje, a Teixeira Duarte assume a responsabilidade da imagem que criou de um empresa com 
grandes valias e pioneirismo na construção, onde as suas equipas e estruturas se interligam para um 
resultado final de reconhecida capacidade na concepção, inovação, construção e gestão de grandes 
projectos e empreendimentos. 
 
Para além da construção de grandes infra-estruturas como pontes, barragens, hospitais, estradas e 
outras obras públicas, a edifícios emblemáticos e de referência, a Teixeira Duarte prossegue a 
procura de novas valias técnicas, não só nas suas equipas internas, mas também pela aquisição e 
constituição de outras empresas em áreas cada vez mais especializadas da construção. É o caso da 
BEL vocacionada para a reabilitação, da EPOS, dedicada aos túneis e outras obras subterrâneas, da 
SOMAFEL, na ferrovia e catenária e da OFM, especializada em obras marítimas e portuárias. 
 
O sólido desenvolvimento dessa actividade principal, levou à criação de competências susceptíveis 
de se expandirem para outras oportunidades de negócio, conduzindo a um alargamento do Grupo a 
outros sectores de actividade como os Cimentos Betões e Agregados, as Concessões e Serviços, a 
Imobiliária, a Hotelaria, o Comércio Alimentar, a Comercialização de Combustíveis e de Viaturas. 
 
Tendo atingido no final de 2009 um volume de negócios perto dos 1.300 milhões de euros, o 
Grupo Teixeira Duarte conta actualmente com mais de 13.500 trabalhadores a operarem em 16 
países, em 4 continentes, dos quais se destacam Angola, Argélia, Brasil, Espanha, Moçambique e 
Venezuela. 
 
A TD-EC é ainda titular de diversas participações financeiras, sendo a mais expressiva e qualificada 
a detida no "Banco Comercial Português, S.A.", do qual é fundadora e hoje é a segunda maior 
accionista com perto de 7%. 
 
Em relação à participação qualificada detida na “CIMPOR – Cimentos de Portugal – SGPS, S.A.” 
desde 2001, a TD-EC celebrou, no dia 10 de Fevereiro de 2010, um acordo para alienação dos 
22,17% de que o Grupo Teixeira Duarte era titular no capital social dessa cimenteira portuguesa. 
 
No dia 25 de Março de 2010, efectivou-se a transmissão da totalidade das indicadas acções da 
“CIMPOR – cimentos de Portugal – SGPS, S.A.”, bem como o recebimento do remanescente do 
preço que estava pendente de pagamento nos termos daquele acordo. 
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Os bons resultados operacionais, a subida do EBITDA e uma carteira de encomendas no sector da 
construção superior a 2 mil milhões de euros permitem perspectivar um crescimento sustentado.  
 
A prestação da empresa será seguramente optimizada pelas sinergias dos vários sectores e países 
onde a Teixeira Duarte se tem posicionado, de forma cada vez mais consolidada. 
 
A Teixeira Duarte está cotada na bolsa de valores de Lisboa (actualmente designada Euronext 
Lisbon) desde 1998 e é dominada pela família Teixeira Duarte – em especial através da sociedade 
Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., à qual nesta data são imputáveis 
69,11% do capital social da TD-EC – , situação que tem garantido grande estabilidade, quer na 
estratégia quer nas estruturas empresariais. 
 
O quadro seguinte apresenta os contributos de cada um dos sectores de actividade para o valor 
global dos proveitos operacionais da TD-EC, no ano de 2009. 
 

Sector de Actividade 2009 %

Construção 748.854 54,05%
Cimentos, Betões e Agregados 17.881 1,29%
Concessões e Serviços 44.774 3,23%
Imobiliária 143.308 10,34%
Hotelaria 85.077 6,14%
Comércio Alimentar 115.532 8,34%
Comercialização de Combustíveis 103.049 7,44%
Comercialização de Viaturas 126.929 9,16%
Total 1.385.404 100,00%

(valores em milhares de euros)

Proveitos Operacionais por Sector de Actividade

 
 
Em termos percentuais, o contributo dos países em que a TD-EC actua para o seu volume de 
negócios em 2009, distribuiu-se da seguinte forma: 
 

Países 2009 %

Portugal 497.181 38,77%
Angola 495.759 38,66%
Argélia 101.655 7,93%
Brasil 78.212 6,10%
Espanha 29.092 2,27%
Marrocos 6.822 0,53%
Moçambique 53.424 4,17%
Ucrânia 11.326 0,88%
Venezuela 5.254 0,41%
Outros 3768 0,29%
Total 1.282.493 100,00%

(valores em milhares de euros)

Contributo para o Volume de Negócios

 
 
10.1.2 Principais segmentos/áreas de negócio  

10.1.2.1 Construção 

A Construção é o core business e a génese do Grupo Teixeira Duarte, sendo também a actividade 
principal da TD-EC. 
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Actualmente a TD-EC opera nesta área em Portugal, Angola, Argélia, Brasil, Espanha, Marrocos, 
Moçambique e Venezuela – os seus mercados mais significativos nesta área de negócio –, estando 
igualmente presente em França, na Líbia, em São Tomé, na Tunísia e na Ucrânia. 
 
A produção é concretizada através de um conjunto de Centros de Exploração da sociedade-mãe, 
TD-EC, que actuam em diferentes segmentos da Construção e que são apoiadas por Direcções 
Centrais especializadas nas múltiplas vertentes de suporte a essas actividades, que interagem e criam 
mecanismos de compensação, levando à racionalização e optimização de recursos, potenciando 
uma crescente melhoria dos índices de produtividade. 
  
As Direcções Centrais tanto nas vertentes técnicas e específicas da área de construção (como no 
caso da Direcção Central de Planeamento e Estudos, a de Projectos, ou a de Instalações 
Electromecânicas), como no Centro Corporativo, que envolve as demais vertentes transversais ao 
funcionamento da empresa (como a Direcção Central de Recursos Humanos ou a Direcção central 
de Finanças e Contabilidade), prestam os serviços comuns exigidos e promovem o "modus 
operandi" da TD-EC, em toda a actuação da Empresa, tendo a função de debater, propor e 
implementar as orientações estratégicas definidas para cada sector, bem como orientar os 
conhecimentos adquiridos técnicos, comerciais, administrativos e financeiros por forma a prestar o 
melhor apoio aos Centros de Exploração. 
 
Para além disso, no Grupo existem também ACEs e outras sociedades participadas, que operam em 
áreas específicas da Construção. 
 
 
10.1.2.1.1 Mercado Interno 

Centro de Exploração Geotecnia e Fundações 
 
Este Centro representa a génese da Empresa, sendo reconhecido e prestigiado junto do mercado 
pela sua excelente preparação, pela elaboração de estudos científicos de elevada qualidade, no 
pioneirismo de tecnologias utilizadas, em equipamento próprio de vanguarda e em recursos 
humanos altamente especializados. 
 
Com esse renome e tais meios, este Centro presta ainda um relevante contributo no apoio às obras 
de outros Centros, constituindo uma mais-valia no estudo das soluções mais apropriadas, 
nomeadamente em concursos de concepção/construção. 
 
Centros de Exploração de Construção 
 
Foi na década de sessenta que a TD-EC alargou a sua actividade para além da geotecnia e 
fundações e deu início à execução de obras de construção civil. Destaque para uma das obras mais 
emblemáticas e importantes: Fundações e Estruturas dos edifícios mais altos de Lisboa (Imaviz e 
Sheraton), com 4 caves e 85.000 m2 de área total de construção.  
 
É no inicio dos anos setenta que a TD-EC concretiza a primeira empreitada global: fundações, 
caves, estruturas, acabamentos e instalações técnicas em edifício de escritórios na Rua Rosa Araújo 
(escritórios do antigo Banco Fonsecas & Burnay), em Lisboa. 
 
Na década de oitenta, continuou a consolidação da actuação na área da Construção Civil e 
Industrial, através de empreendimentos de diferentes características, desde Comércio e Serviços, à 
área da Saúde, do Ensino e Ciência, do Desporto, Cultura e Recreio, dos Transportes e 
Comunicações, da Construção Industrial até à Habitação. 
 
Esta foi também a década em que a TD-EC começou a actuar ao nível das grandes Obras Públicas, 
na qual assumiu uma posição de destaque pelo desenvolvimento de pontes e viadutos, túneis, 
estradas e auto-estradas, obras ferroviárias, trabalhos marítimos e fluviais, infra-estruturas de águas, 
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electricidade e gás natural, barragens de betão e de terra, aproveitamentos hidroeléctricos, portos e 
aeroportos. 
 
Em termos de organização interna, durante vários anos esta estrutura de produção esteve dividida 
em dois Centros de Exploração vocacionados para áreas mais específicas de actuação (Construção 
Civil e Industrial e Obra Pública), sendo que actualmente e desde 2005, existem quatro Centros de 
Exploração aptos para todo o tipo de empreitadas, públicas ou privadas, ocupando-se de todos os 
trabalhos que sejam angariados no território de Portugal Continental. 
 
Centros de Exploração Metalomecânica 
 
Atenta a especialidade da sua área de actuação, a Metalomecânica colabora regularmente com 
outros Centros de Exploração da Empresa e com outras sociedades integradas no Grupo Teixeira 
Duarte. 
 
O Centro de Exploração  Metalomecânica existe desde 1987 e tem evoluído no sentido de criar 
valor estratégico no desenvolvimento das actividades que uma empresa de engenharia realiza, 
contribuindo com as suas especialidades. 
 
A Metalomecânica da TD-EC tem uma componente fundamental na inovação e criatividade, 
conseguindo soluções tecnicamente avançadas e originais, apoiadas em módulos de cálculo 
sofisticados e suportadas por ensaios sobre modelos e protótipos desenvolvidos nas suas oficinas. 
 
Privilegiando a sua participação nos estudos, propostas e empreitadas realizadas no âmbito das 
grandes obras públicas ou de construção civil da empresa, a Metalomecânica da TD-EC tem, além 
disso, autonomia e capacidade suficientes para competir directamente no mercado com 
metalomecânicas do exterior, nos mais diversos concursos de construção e reparação metálica 
lançados pelos seus clientes 
 
Centro Operacional de Cofragens e Pré-Esforço 
 
O Centro Operacional de Cofragens e Pré-Esforço (COC) desenvolveu algumas actividades no 
inicio da década de 80, mas foi nos anos 90 que foi institucionalizada, pela necessidade sentida pela 
TD-EC de criar um centro que reunisse os equipamentos existentes até à data, as equipas de 
carpinteiros e todo o enquadramento oriundo dessa actividade, por forma a potenciar uma maior 
competitividade face a outras congéneres. 
 
O COC é dotado de vasta experiência e tecnologia, que o têm conduzido ao sucesso nas grandes 
obras de betão armado e pré-esforçado. Neste âmbito, o COC é responsável pela promoção do 
estudo e desenvolvimento dos modernos processos construtivos, procurando estar sempre em 
contacto com o que de mais avançado exista no mercado, tanto a nível nacional como 
internacional, fazendo a gestão de todo o equipamento específico. 
 
Ao COC cumpre a integração, como complemento das suas tarefas, da execução do pré–esforço, 
com os recursos próprios da Empresa, gerindo a equipa de pessoal, os equipamentos e as ligações 
ao mercado de que é detentora a TD-EC. 
 
Das várias empresas do sector da construção em que a TD-EC detém participações ou se encontra 
associada, são de destacar:: 
 
A BEL – ere – Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A. 
 
É uma sociedade desde há muito detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte, que actua na 
realização de trabalhos especializados nos domínios da Reabilitação de Estruturas e Conservação de 
Monumentos e Património Arquitectónico Edificado, bem como nas Inspecções e Diagnóstico de 
Estruturas. 
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É a Empresa mais antiga de Portugal a operar nestas áreas, tendo em 2009 comemorado o seu 51.º 
aniversário. 
 
Os trabalhos efectuados de Reparação e Reforço do Viaduto Norte da Ponte 25 de Abril, a 
Reparação das Docas dos Estaleiros Navais da Lisnave e a Reparação da Ponte da Arrábida, são 
exemplos que conferem à Empresa a possibilidade de estar à frente dos maiores desafios da 
engenharia portuguesa 
 
Com forte componente ao nível das novas tecnologias, a BEL dispõe de um departamento de 
investigação e Desenvolvimento que implementa, individualmente ou com entidades qualificadas, 
projectos de novos materiais e tecnologias. 
 
Em alguns destes projecto de investigação, bem como na realização de ensaios laboratoriais de 
inspecção estrutural, a BEL conta com o apoio, de reconhecida qualidades, do Laboratório de 
Betões da Teixeira Duarte, o que constitui uma mais valia importante na capacidade de resposta da 
Empresa. 
 
E.P.O.S. - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A 
 
É uma sociedade detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte, com reconhecida experiência e 
possuidora da mais avançada tecnologia na área dos trabalhos subterrâneos. 
 
A construção do poço de extracção da Mina de Neves-Corvo, em parceria com uma sociedade 
espanhola ficou marcada como a primeira grande obra da EPOS.  
 
De entre as suas principais realizações salienta-se uma permanência contínua – de mais de vinte e 
cinco anos – em empreitadas de desenvolvimento mineiro, nas quais realizou já mais de cem 
quilómetros de túneis, para além de outras relevantes obras. 
 
O seu “portfolio” inclui também a construção dos mais importantes túneis rodoviários e 
ferroviários realizados em Portugal. 
 
A EPOS está também presente no campo da obra subterrânea hidráulica, através de múltiplas 
intervenções realizadas em projectos de aproveitamentos hidráulicos e hidroeléctricos. 
 
SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A.  
 
É uma sociedade detida a 60% pelo Grupo Teixeira Duarte e essencialmente vocacionada para 
trabalhos ferroviários (via férrea e catenária). 
 
A actividade da SOMAFEL incide nas áreas da construção, renovação e manutenção de vias 
férreas, electrificação de infra-estruturas ferroviárias, soldadura eléctrica de carris, esmerilagem de 
carris, instalação de vias betonadas em sistemas de transporte urbano (metros e transvias). 
 
É mais importante empresa Portuguesa a actuar nesta área específica e dispõe de um Parque 
Oficinal de Manutenção de Equipamentos e de um Centro de Formação Profissional em 
Oliveirinha-Carregal do Sal, junto à estação Ferroviária. 
 
Dada a sua actividade internacional a Empresa dispõe ainda de instalações administrativas em 
Marrocos e na Argélia. 
 
OFM - Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, S.A.  
 
É uma sociedade detida a 100% pela referida SOMAFEL, S.A. que desenvolve a sua actividade no 
sector da construção civil e obras públicas, tendo-se especializado na realização de trabalhos 
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marítimos, nomeadamente em obras portuárias e de protecção costeira, e na execução de infra-
estruturas ferroviárias.  
 
A OFM tem sido o parceiro preferencial da SOMAFEL para a execução da componente de 
construção civil associada a trabalhos ferroviários. Nesta área de actividade, a OFM. tem realizado 
inúmeras e importantes obras nas diversas linhas da rede ferroviária nacional e dos metropolitanos 
de Lisboa e Porto, como seja a execução de trabalhos de plataformas de via férrea, estruturas de 
betão armado, contenção de terras e drenagem, estações e inserções urbanas. 
 
O Grupo Teixeira Duarte opera também nesta área através de diversos ACE que, pela sua própria 
natureza, estão afectos a empreitadas específicas, normalmente na área das obras públicas e que 
pelas suas características próprias, implicam a intervenção de diversas entidades distintas. De entre 
estes, são de destacar: 
 
Metroligeiro - Construção de Infra-Estruturas, ACE 
 
É um agrupamento complementar de empresas ao qual foi adjudicada a construção das infra-
estruturas de longa duração da rede do Metropolitano da margem Sul do Tejo e no qual a TD-EC 
tem uma participação de 26,8%.  
 
A obra foi concluída e posta em serviço no final de Novembro de 2008. 
 
Perforesc - Perfurações e Escavações, ACE  
 
É um agrupamento complementar de empresas, no qual a TD-EC tem uma participação de 40% e a 
EPOS, S.A. os restantes 60%, tendo sido criado com o objectivo de realizar contratos de 
empreitada e de prestação de serviços de perfurações e escavações a celebrar com proprietários e 
concessionários de explorações mineiras. 
 
O CONBATE, ACE 
 
É um agrupamento complementar de empresas constituído com vista à execução das obras relativas 
à Concessão do Baixo Tejo no montante global aproximado de 160.000 milhares de Euros, no qual 
a “TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A.” tem uma participação de 20%. 
 
Douro Litoral, ACE 
 
É um agrupamento complementar de empresas, constituído em Dezembro de 2007 e no qual a 
TD-EC é líder com uma participação de 40%, que opera na execução das empreitadas de 
construção e aumento do número de vias dos lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados, 
designados por concessão Douro Litoral, num total de 129 Km. 
 
 
10.1.2.1.2 Mercado Externo 

No sector da construção, a TD-EC actua nos mercados externos em conjunto com as suas 
participadas, estando presente em Angola, Argélia, Brasil, Espanha, França, Líbia, Marrocos, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Tunísia, Ucrânia e Venezuela. 
 
Angola 
 
Foi em 1952 que a TD-EC começou a expansão da sua actividade para além de Portugal 
Continental, com trabalhos de tratamento e impermeabilização da Barragem do Biópio, em Angola, 
onde esteve durante vários anos. 
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Em 1976, a Empresa iniciou o processo de retoma da actividade neste mercado e, em 1978, a 
convite do Director do Laboratório de Engenharia de Angola, executou trabalhos de construção 
civil, fundações e apoio à montagem de equipamentos destinados ao Sistema de Telecomunicações 
por microondas, para a Direcção de Correios e Telecomunicações. Seguiram-se outros 2 contratos, 
em 1980, que permitiram ganhar posição neste mercado e onde hoje a Teixeira Duarte é muito 
forte. 
 
Actualmente, a empresa actua em diversas áreas da construção, desde grandes edifícios de 
escritórios, a plataformas industriais, obras públicas variadas, desde estradas a pontes, edifícios 
públicos. 
 
A equipa da Construção da Teixeira Duarte neste país tem também tido a seu cargo o 
desenvolvimento de múltiplas infra-estruturas para as demais empresas do Grupo Teixeira Duarte 
que operam neste país em diferentes áreas de negócio, desde a imobiliária, ao comércio alimentar, à 
comercialização automóvel. 
 
Mais recentemente, a BEL, S.A. também criou uma entidade local para desenvolvimento do seu 
negócio, alimentando boas perspectivas de implementação neste país em desenvolvimento. 
 
A coordenação de todas as operações é da directa responsabilidade do membro do Conselho de 
Administração com o pelouro deste país e que articula o funcionamento das estruturas e o 
desenvolvimento dos projectos com os demais membros do Conselho de Administração 
responsáveis pela supervisão dos sectores de actividade do Grupo que operam neste país. 
 
Argélia 
 
No final do ano de 2003, a TD-EC decidiu apostar na Argélia e no mês de Janeiro de 2004 foi 
apresentada a primeira proposta para uma obra pública, a que se seguiu a apresentação de uma 
dezena, o que permitiu um melhor conhecimento do mercado, tendo a primeira proposta 
vencedora sido conseguida em Maio de 2005. 
 
Trata-se de um país com recursos naturais que têm alimentado a sua capacidade de 
desenvolvimento de infra-estruturas de que carece, e cuja estabilidade política alcançada tem agora 
permitido a implementação de planos de investimento de grande dimensão. 
 
O Grupo Teixeira Duarte criou duas participadas sociais: A Teixeira Duarte Algerie, S.A. e a 
TEIX.CO, esta em parceria com um dos grupos públicos de construção local. 
 
A capacidade produtiva instalada atingiu a maturidade com vários estaleiros a funcionar em pleno, 
sendo que apenas vicissitudes de ordem administrativa têm impedido que o bom desempenho da 
actividade tivesse total reflexo no volume de proveitos registados. 
 
Algumas obras de grande dimensão e impacto na imagem da TD-Ec naquele mercado são: 

− A 2ème Rocade Autoroutiere D’Alger Sur; 
− A obra de El Oued – Assainissement des Eaux Résiduaires Pluviales et Lutte Contre La 

Remontée de La Nappe Phréatique de La Vallée D’el Oued (Tranche 2), para a ONA – 
Office National de L´Assainissement; 

− As obras de El Harrach – Réalisation des Ouvrages de Dérivation et Transfert El Harrach-
Douera Pour L’ Aménagement du Périmetre de La Mitidja Centre – para a ONID – Office 
Nationale de Irrigation et Drainage 

− A obra do MAO – Projet de Adduction du Couloir Mostaganem-Arzew-Oran – LOT 3.1 – 
para a ANBT – Agence Nationale de Barrages et Transferts 

 
Em alguns casos, o desempenho tem sido afectado pelas severas condições climáticas das regiões 
em causa, com cheias e enxurradas a interromperem consecutivamente as operações. 
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Refira-se que apesar de se estar a conseguir apresentar produto acabado em várias obras 
importantes, como sucedeu com a inauguração da “2me Rocade Autoroutiere D’Alger Sur”, que se 
revelou motivadora e projectou mais o nome da Teixeira Duarte neste mercado, cumpre também 
realçar que a conjuntura local tem sido bastante dura, fruto não só de problemas nos processos de 
facturação de obras feitas, mas também nas dificuldades com alguns dos parceiros da Teixeira 
Duarte nos projectos que temos em curso e ainda um contexto corporativo no sector da construção 
argelino mais adverso, com influência no desenvolvimento de algumas propostas comerciais em 
curso 
 
Ainda assim, a Empresa tem conseguido obter adjudicações importantes, que suportam o 
optimismo do Grupo Teixeira Duarte quanto à sustentabilidade e crescimento dos níveis de 
produção. 
 
E essa consolidação da posição da TD-EC permitiu a abertura deste mercado a outras participadas 
que operam em áreas especializadas da Construção, como a SOMAFEL, S.A. e a OFM, S.A.. Estas 
duas empresas actuam na área das obras ferroviárias e marítimas e têm já tido diversas obras neste 
país, que continua a ser uma aposta estratégica para ambas e até mesmo uma base de lançamento 
para a actuação em vários países do Magrebe, como Marrocos e a Tunísia. 
 
A participada BEL, S.A. também actuou, na área da reabilitação, na Argélia, mas face á sua 
especialidade e às características deste mercado assumiu em 2009 a decisão estratégica de desinvestir 
neste país. 
 
A TEIX.CO desenvolve a sua actividade no âmbito da geotecnia. Está a realizar uma importante 
obra de Injecção no Projecto da Barrage de Kerrada e está a lançar, na cidade de Argel, tecnologias 
para contenção periférica até agora ali desconhecidas ou pouco utilizadas, de que aproveita desde já 
a importante obra da nova sede da companhia aérea Air Algerie. 
 
Brasil 
 
A partir de 2007, a TD-EC passou a actuar no sector da construção do Brasil através da sociedade 
sua participada EMPA, S/A – Serviços de Engenharia, com sede em Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, a qual tem actuado principalmente no sector da construção pesada em vários estados 
Brasileiros. 
 
Mais recentemente a EMPA tem também direccionado a sua actuação para a construção dos 
projectos imobiliários que a Teixeira Duarte tem em curso em São Paulo. 
 
Para entrar no mercado brasileiro de mineração, no que se refere a carga e transporte, foi 
constituída em 2008 a sociedade EMPA Logística, Lda.. 
 
A Infraenge - Construções, Lda. é uma sociedade de direito brasileiro, com sede em Bebedouro, 
Estado de São Paulo, detida a 33,33% pela EMPA, S/A e especializada na construção de estradas.  
A participada SOMAFEL, S.A, prosseguindo a sua estratégia de crescente diversificação geográfica, 
avançou na prospecção deste mercado emergente na área das infra-estruturas ferroviárias, tendo já 
em finais de 2009 constituído uma sociedade local SOMAFEL, S.A. (Brasil), como veículo 
privilegiado para a sua implantação neste mercado que se continua a assumir como estratégico.  
 
Espanha 
 
Em Espanha, o Grupo Teixeira Duarte actua através da GSC - Compañía General de Servicios y 
Construcción, S.A., com apoio dos centros de exploração da TD-EC e da sua sucursal neste País. 
 
É através da GSC, S.A. que o Grupo Teixeira Duarte se apresenta a concurso na maioria das obras, 
centradas nas regiões de Madrid e da Andaluzia, sendo que em alguns casos e normalmente apenas 
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por questões estratégicas e comerciais, a própria TD-EC também integra os consórcios para certas 
empreitadas. 
 
O tipo de empreitadas desenvolvidas são maioritariamente obras para os chamados “equipamentos 
públicos”, sendo principais clientes as edilidades locais, e estão muitas vezes ligadas a infra-
estruturas afectas a outra área de actuação da GSC, S.A. que é a recolha e tratamento de resíduos. 
 
Neste âmbito, tem também vindo a ganhar projecção a participada BEL, S.A. que actua na área da 
reabilitação de estruturas e monumentos. 
 
As situações em que a TD-EC actua autonomamente, através das equipas do seu Centro de 
Exploração de Geotecnia e Fundações, cingem-se, essencialmente, a subempreitadas nesta área 
específica da construção. 
 
Durante o ano de 2008, esta participada prosseguiu o desenvolvimento da sua actividade de 
construção, com especial destaque para a consolidação dos departamentos técnico-comercial em 
Madrid e na Andaluzia, bem como a implementação de um estaleiro na zona de Madrid e a entrada 
em funcionamento do parque de máquinas em Torrejón de la Calzada, Madrid,  passando assim a 
dispor de uma plataforma no centro de Espanha, da maior importância para aumentar a eficiência 
das operações no País. 
 
França 
 
Em França, o Grupo actua através da sua participada SOMAFEL, S.A., que, desde 2004, está 
credenciada junto da SNCF - Société Nationale des Chemins de Fer – uma das Administrações 
Ferroviárias mais exigentes do mundo –, tanto para trabalhos de via férrea como de catenária, 
executando diversos trabalhos para essa entidade. 
 
Dessa mesma Administração Ferroviária, a Empresa obteve a revalidação da qualificação para 
trabalhos de via férrea, assim como para trabalhos e estudos de catenária, tendo-lhe sido atribuídas 
novas classes, mais elevadas, nos escalões autorizados para concurso, o que lhe permite um 
significativo incremento em participações futuras. 
 
Apesar destas valias curriculares, a SOMAFEL, S.A. decidiu em finais de 2009 desinvestir neste 
mercado. 
 
Líbia 
 
Na sequência da actividade que a “Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.” e outras 
sociedades que integram o seu Grupo têm vindo a desenvolver no Norte de África com maior 
dimensão e regularidade, prosseguiu-se o estudo de oportunidades de actuação da Empresa na 
Líbia.. 
 
Marrocos 
 
Este mercado tem assumido importância crescente na actuação da participada SOMAFEL, S.A., a 
qual desenvolveu a logística e a laboração industrial em três estaleiros de significativa dimensão.  
 
A SOMAFEL, S.A. continua com expectativas de reforçar a sua actividade neste País, através de 
trabalhos de catenária e de contratos de conservação e manutenção. 
 
Tunísia 
 
Com a assinatura, em 2007, do contrato entre a SOMAFEL, S.A. e a “TRANSTU - Société de 
Transports de Tunis” para montagem de catenária e alimentação eléctrica de extensão da linha 
oeste do metro ligeiro para o Campus Universitário de Manouba, iniciou-se a presença do Grupo 
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neste país. Esta empreitada será executada em consórcio com outra empresa portuguesa e consiste 
na elaboração do projecto de execução, fornecimento de todas as matérias e montagem das linhas 
aéreas de catenária para 6Km de via dupla. 
 
Em 2008, a SOMAFEL, S.A. constituiu já um estabelecimento neste país, através do qual serão 
incrementadas novas acções comerciais na perspectiva de angariar mais projectos ferroviários. 
 
Moçambique 
 
A participação da TD-EC na República de Moçambique teve início em 1982, com a participação no 
concurso para a reparação da ponte sobre o rio Zambeze na cidade de Tete. Historicamente, 
Moçambique passava por uma guerra civil, que dificultava qualquer esforço de desenvolvimento de 
actividade naquele país, e que só terminou em 1992. 

Em 1995 é constituída a empresa TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções 
Moçambique, Lda. que ao longo dos anos se tem destacado por uma postura séria, responsável e 
competente no sector da construção em Moçambique. 

Apresenta-se no Mercado como uma das empresas mais prestigiadas, sendo reconhecida pelos 
principais agentes económicos do país. 

Ao longo dos anos tem tido a seu cargo a execução de empreitadas, tanto privadas como públicas 
de extrema importância para a economia nacional Moçambicana, estando apta a executar obras de 
qualquer tipo. Nos últimos anos destacam-se obras de construção de edifícios para diversos fins, 
como hotéis, escritórios e habitação, pontes, recuperação e restauro de edifícios e monumentos, 
obras marítimas, entre outras. 
 
São Tomé e Príncipe 
 
A actuação da Teixeira Duarte neste país prossegue numa perspectiva de prospecção e estudo deste 
mercado, no âmbito da qual se assinou o contrato de empreitada de concepção e construção da 
nova Sede do Banco Central de São Tomé e Príncipe. 
 
Ucrânia 
 
A Teixeira Duarte leva a cabo, actualmente, trabalhos de remodelação e manutenção da fábrica de 
cimento, propriedade de outra empresa do Grupo (CEMENT, Limited), na cidade de Odessa, no 
sul da Ucrânia, junto ao Mar Negro, tendo igualmente procedido à instalação de uma nova moagem 
de clínquer para produção de cimento com capacidade de produção de 40t/hora. 
 
Actualmente está também a concluir um edifício administrativo e laboratório, bem como a 
construir uma estrutura para paletização anexa ao edifício de armazém de ensacado e uma unidade 
de moagem de carvão, que constitui uma alternativa energética para reduzir os custos de produção. 
O desenvolvimento desta empreitada tem proporcionado um conhecimento do mercado local e o 
estudo e análise de novas oportunidades de negócio na área da Construção e dos Cimentos, Betões 
e Agregados, entre outras. 
 
Venezuela 
 
A participada local Tegaven, CA, que completou 30 anos de actividade em 2008,  tem vindo a 
beneficiar da carteira criada junto do Sector Público, em especial na construção de Habitação 
Social. 
 
O estreitamento nas relações entre Portugal e a Venezuela teve em 2008 o seu ponto mais alto com 
a assinatura de um importante acordo comercial que envolve troca de bens e serviços portugueses 
por produtos petrolíferos venezuelanos. Ao abrigo deste acordo, a TD-EC assinou dois 
importantes contratos: um para a construção da Barragem de DOS BOCAS destinada ao 
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abastecimento de água a Barquisimetro e outro para a modernização e ampliação do Porto de La 
Guaira, por um valor global que ultrapassa os 1.000 milhões de dólares.  
 
Embora tais contratos permitam perspectivar o crescimento da actividade do Grupo Teixeira 
Duarte naquele País para níveis muito elevados em relação aos que vinha mantendo, a verdade é 
que tanto a crise financeira em curso, como as actuais dificuldades que a crise do petróleo tem 
implicado para Venezuela, poderão condicionar o desenvolvimento destes projectos. 
 
 
10.1.2.2 Cimentos, Betões e Agregados 

Este sector passou a ter um tratamento individualizado no seio do Grupo Teixeira Duarte desde 
2004, sendo desenvolvido actualmente através de um conjunto de sociedades, que operam em 
Portugal e no estrangeiro e que somaram, em 2009, um total de 36.624 milhares de Euros de 
proveitos operacionais, reportados exclusivamente à actividade desenvolvida no estrangeiro, o que 
representou uma descida  de 25,6% em relação ao ano anterior. 
 
Neste segmento, duas sociedades actuam essencialmente em apoio à actividade da Construção em 
Angola – a ANGOCIME – Cimentos de Angola, Lda e a BETANGOLA – Betões e Pré-
Fabricados de Angola, Lda. - e as restantes encontram-se integradas na C+P.A. – Cimento e 
Produtos Associados, S.A., sociedade detida a 52% pelo Grupo Teixeira Duarte, pertencendo os 
restantes 48% ao Grupo Cimpor e cuja actividade se tem centrado no desenvolvimento de 
projectos próprios e na aquisição de participações em outras empresas que actuam nesta área, bem 
como, adicionalmente, na gestão de outras participações financeiras, entre as quais a detida no 
Banco Comercial Português, S.A.. 
 
 
10.1.2.2.1 Mercado Interno 

Com a concretização da venda da sociedade “Teporset - Terminal Portuário de Setúbal, S.A.”, na 
sequência de contrato-promessa celebrado em Dezembro de 2007, a TD-EC passou a operar neste 
sector em Portugal apenas através da sua participada a 51% “Marinertes, S.A.”, vocacionada para os 
trabalhos de dragagem de manutenção e de inertes, sua transformação, comercialização e 
transporte. 
 
A Marinertes é actualmente detentora dos direitos de prospecção, pesquisa e eventual exploração de 
depósitos minerais de areias, cascalhos e outros agregados do leito e subsolo marinhos, numa área 
global de cerca de 980 km2 no mar territorial e plataforma continental portugueses, constituída por 
oito zonas. 
 
Em 2008, foram terminados os trabalhos de prospecção e pesquisa em seis áreas, de acordo com o 
programa anual aprovado pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), tendo sido 
entregues para aprovação os Estudos de Impacte Ambiental (EIA), no âmbito do pedido de 
Concessão da Exploração.   
 
A Marinertes, S.A. foi notificada, pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) da decisão de 
extinguir o procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental (A.I.A.), tendo a empresa reagido 
judicialmente com vista a salvaguardar os seus direitos. 
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10.1.2.2.2 Mercado Externo 

Angola 
 
O Grupo actua em Angola através das suas participadas Angocime, Lda. e Betangola, Lda., a 
primeira na área dos cimentos e a segunda na área dos betões e agregados, bem como através da 
exploração da central de britagem detida pela TD-EC.  
 
A Angocime possui actualmente em exploração uma pedreira e uma burgaleira e prossegue a 
montagem de uma nova instalação para exploração de brita granítica, que entrou em serviço no 
primeiro semestre de 2010. 
 
A Betangola é proprietária de um terreno onde tem instalada uma central de betão, com capacidade 
de produção de 60m3/hora, bem como laboratórios e equipamento diverso, incluindo de 
bombagem. Para além disso, dispõe ainda de mais 4 centrais, duas das quais adquiridas em 2007, de 
várias capacidades adstritas às obras, destacando-se a localizada em Luanda – Praia do Bispo, com 
uma produção de 70m3/hora.  
Neste país, a TD-EC detém ainda a exploração de uma central de britagem que produziu 55.000 m3 
de brita, a 10 Km de Luanda, junto à estrada para Viana. 
 
Durante o ano de 2008, foi terminada a montagem de quatro silos de armazenagem de cimento 
com capacidade para 3.600 toneladas em Viana e procedeu-se à abertura de uma nova exploração 
de burgau nos arredores de Luanda, tendo-se adquirido equipamento para uma nova exploração de 
brita granítica, actualmente em fase final de montagem e início de exploração. 
 
No tocante à produção de betão pronto, também durante o ano de 2008, foram adquiridas e 
montadas três novas centrais de betão, localizando-se uma em Luanda, outra no Namíbe e a 
terceira na Quibala. 
 
Com os investimentos mencionados e com o aumento da frota de transporte, a Betangola, Lda. está 
em condições de poder duplicar a produção de inertes e de betão-pronto. 
 
O desenvolvimento deste sector em Angola continua a ser afectado pelo elevado custo e 
fornecimento irregular do cimento e pelo aumento dos ciclos de aprovisionamento de inertes com 
distâncias cada vez maiores a percorrer até aos locais de origem das matérias-primas, ao que 
acrescem as enormes dificuldades em transitar na cidade de Luanda, factores com significativo peso 
no agravamento do preço do produto final transportado. 
 
Espanha 
 
A C+P.A, S.A. detém uma posição de 48,57% no capital social da sociedade Arenor, S.L. sedeada 
em Sevilha, , que actua na área dos betões e agregados em Espanha e que detém também ela 
diversas participações em sociedades locais e noutros países, sendo que, em Maio de 2008, o Grupo 
Teixeira Duarte prometeu adquirir uma participação de mais 22,86% no capital da Arenor, SL, 
estando ainda a decorrer o prazo para realização desse contrato definitivo.  
 
Em Março de 2008, a Arenor, SL procedeu à alienação de participações de que era titular em 
algumas sociedades, tendo procedido à venda de alguns activos afectos às actividades de outras 
sociedades participadas, as quais foram alvo de subsequentes processos tendentes às respectivas 
dissoluções. 
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Os fundos provenientes de tais alienações permitiram a disponibilidade de capital para novos 
investimentos, tendo a ARENOR, SL: 

− Constituído, em Agosto de 2008, a sociedade Arenor-Hormigones Sevilla, SLU, com o 
objectivo de continuar a exploração de uma central de betão naquela província espanhola; 

− Constituído a empresa de direito português ARENOPOR – SGPS, S.A. que veio, 
subsequentemente, a realizar investimentos em outras participações, nomeadamente no 
Banco Comercial Português, S.A. - 23 milhões de acções, correspondentes a 0,5% do 
respectivo capital social e Lusobetão – Betões de Portugal, S.A. – 15% do capital social. 

− Realizado aquisições na Bulgária através da sociedade de direito local denominada Arenor 
Bulgária, a qual, por sua vez, detém 100% de uma outra sociedade local com a firma 
Cimbul, que se dedicará à exploração de pedreiras e à fabricação e comercialização de 
betão.  

− Constituído uma nova sociedade denominada “ARENOPOR IMOBILIÁRIA, S.A.” e 
adquirido uma outra “Sociedade Turística Praia Maria Luísa, S.A.”. 
 

Macau 
 
A C+P.A., S.A. manteve-se associada à sua accionista Cimpor, S.A. e aos parceiros locais da TD-
EC, para o desenvolvimento de actividades no mercado estratégico da República Popular da China, 
através da empresa denominada Sociedade de Investimento Cimpor Macau, S.A., com sede em 
Macau, na qual a C+P.A., S.A. detém 25% e que é titular de participações em várias outras 
sociedades de direito chinês. 
 
Essas sociedades locais têm um total de duas linhas de produção de clínquer com capacidade para 
2.700.000 toneladas/ano cada uma e três unidades de moagem de cimento, com uma capacidade 
global de produção de 3.600.000 toneladas/ano, operando nas províncias de Sandong Sul e Jiangsu, 
incluindo a região de Xangai. 
 
Durante o ano de 2009 são ainda de assinalar os seguintes acontecimentos: 
 

- Aumento de 80% para 100%, da participação detida pela referida “Sociedade de 
Investimento CIMPOR MACAU, S.A.”, na sub-holding local que detém as posições nas 
outras sociedades operacionais; 

- Constituição da empresa de direito chinês, “Cimpor Zaozhuang Cement Corporation, 
Ltd.”, destinada a operar a nova fábrica de Shanting, na província de Shandong; 

- Início da produção da nova moagem de cimento de Huaian, localizada no norte da 
província de Jiangsu, com uma capacidade de 1.500.000 de toneladas/ano. 

- Aquisição da “Liyang Dongfang Cement Co”. 
 
Namíbia 
 
O projecto que a C+P.A., S.A. tinha em curso na Namíbia com vista à criação e instalação de uma 
fábrica de produção cimento e armazenagem de clínquer e cimento culminou com a aquisição, em 
2007, da sociedade de direito namibiano denominada Karibib Portland Cement, Limited, que tem a 
sua sede em Windhoek, Namíbia. 
 
Na sequência de um longo e complexo processo tramitado junto de diversas autoridades 
namibianas, esta participada obteve em meados de 2008 a licença de exploração mineira (“Mining 
Licence”) e a licença ambiental, que permitem o início da execução da obra relativa à instalação, na 
cidade de Karibib, de uma fábrica de produção de clinquer, tendo em vista a produção de cimento. 
 
Ao mesmo tempo e para optimização da linha comercial que se prevê implementar no âmbito deste 
projecto, foi celebrado um acordo com a entidade local Syrene Investments (PTY) Ltd. que 
implicou a aquisição (pela Karib Portland Cement, Ltd.) de 60% de uma outra sociedade de direito 
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local KPC Trading and Services (Proprietary) Limited, assim como a alienação de 5% da própria 
Karibib Portland Cement, Ltd. para esses novos parceiros. 
 
Durante o primeiro semestre de 2009 foi concluída a análise, quer qualitativa quer quantitativa, do 
material das pedreiras de Karibib, tendo em vista a sua utilização no fabrico de clinquer, sendo os 
resultados obtidos muito positivos, tendo-se igualmente concluído as negociações de carácter 
técnico e comercial com os potenciais fornecedores de equipamento para uma linha de 1.500 
toneladas por dia de produção de clinquer. No âmbito da reavaliação do investimento projectado e 
com vista a testar o mercado, iniciou-se em Maio de 2009 a importação de cimento (10.000 tons). 
 
Rússia 
 
Em Junho de 2008, a C+P.A., S.A. comprou uma participação de 70% na empresa de direito russo 
denominada MMK Cement, com o objectivo de adquirir as instalações e obter o licenciamento para 
operar no porto de Murmansk, sito no norte da Rússia, bem como para a instalação de uma 
unidade de armazenagem de cimento para venda nesse mercado. 
 
Múltiplas dificuldades processuais, assim como a retracção daquele mercado devido ao impacto da 
crise mundial  não têm permitido que se avance com os investimentos previstos, estando 
actualmente a reponderar-se possíveis novos modelos de rentabilidade do projecto.   
 
Ucrânia 
 
A C+P.A., S.A detém 100% de uma sociedade de direito local, a Cement, Ltd., que tem a sua 
actividade centrada na exploração da fábrica de cimento por esta detida em Odessa, com uma 
capacidade instalada de 350.000 toneladas de cimento e dois fornos de produção de clínquer com 
uma capacidade nominal de 18 toneladas/hora cada um. 
 
Desde meados de 2006 que têm vindo a ser realizados investimentos significativos tendo em vista a 
reabilitação e ampliação da unidade fabril, que permitiram que se tenha procedido: 

− Em Março de 2008, ao “start-up” da nova moagem, com um moinho com capacidade de 
54 toneladas/hora, que veio permitir: i) aumentar a produção em cerca de 100.000 
toneladas/ano face à produção própria de clínquer; e em cerca de 200.000 toneladas/ano 
com importação de cerca de 80.000 toneladas de clínquer anuais; ii) diminuir paragens 
técnicas na moagem de cimento dada a substituição das virolas dos moinhos de circuito 
fechado; iii) diminuir os tempos de carga a camiões, melhorar a assistência a clientes e 
aumentar as vendas pelo facto de se terem instalado dois novos silos de cimento e 
adquiridos cinco camiões equipados com cisterna e descarga autónoma com capacidade de 
30 toneladas cada; iv) melhorar o consumo de energia eléctrica com uma nova linha de 
média tensão para alimentação das instalações; v) diminuir emissões para a atmosfera de 
concentrações muito altas de partículas, dada a instalação de um novo electrófiltro. 

− Em Maio de 2008, à entrada em funcionamento os novos silos metálicos, com capacidade 
de 5.000 toneladas cada um, iniciando-se as cargas de cimento aos novos camiões cisterna 
para melhorar o serviço a clientes. 

 
Os investimentos realizados permitiram uma substancial melhoria da posição competitiva da 
empresa tanto do ponto de vista operacional como tecnológico, pelo que esta é uma aposta a 
prosseguir em 2010 com vista ao arranque da nova instalação do moinho de carvão, que permitirá 
reduzir o custo do clínquer e consequentemente do cimento. 
 
Está em curso a tramitação e obtenção de licenças para exploração de uma nova pedreira e de uma 
nova linha de produção de cimento, que irá permitir aumentar a produção para 1.000.000 
toneladas/ano e cujo investimento rondará os 130.000 milhares de Euros,  tendo-se celebrado já no 
início de 2010 o contrato para a concessão dos terrenos onde a fábrica poderá ser instalada. 
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10.1.2.3 Concessões e Serviços 

O Grupo Teixeira Duarte começou a operar nesta área em 1984, em Macau, através de uma 
participação que ainda hoje mantém na  CPM - Companhia de Parques de Macau, S.A. e à qual 
acrescentou, ao longo destes vinte e cinco anos, outras em Portugal, Angola, Brasil, Espanha e 
Moçambique, tendo este vasto conjunto de empresas representado em 2008 um total de 49.998 
milhares de Euros de proveitos operacionais. 
 
Actualmente, as empresas do Grupo dedicam-se a áreas de negócios de naturezas distintas, com 
destaque para o meio ambiente, os transportes, as concessões, nomeadamente rodoviárias, bem 
como a tecnologia e gestão de imóveis. 
 
Desse modo, na análise que se fará infra, apresenta-se o descritivo das operações dividido por países 
e, dentro de cada um deles, por cada uma das empresas. 
 
Neste sector, a TD-EC detém também diversas participações minoritárias noutras entidades cuja 
gestão não é conduzida pelas estruturas do Grupo e que, em quase todos os casos, não integram o 
seu perímetro de consolidação.  
 
 
10.1.2.3.1 Mercado Interno 

Face à diversidade dos negócios neste sector, a descrição da actividade será efectuada através da 
descrição da actuação de cada uma das empresas nele integradas e não como um todo.  
 
RECOLTE - Recolha, Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A.  
É uma sociedade detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte, que actua nas áreas da concepção e 
operação de sistemas de limpeza e higiene urbana, em sistemas de gestão de resíduos sólidos 
urbanos e industriais, e ainda na execução e manutenção de jardins e espaços verdes 
proporcionando serviços na área do ambiente. 
 
No âmbito de uma estratégia de reorganização interna e com vista a optimizar a execução dos 
novos contratos, esta empresa  tem vindo a realizar fortes investimentos na renovação da frota e na 
aquisição de veículos e equipamentos de última geração, também ambientalmente mais eficientes, 
num montante global de 3.044 milhares de Euros em 2008 e de 694 milhares de Euros em 2009. 
 
As actividades realizadas quanto aos Resíduos Industriais Banais com a Exploração de Aterros de 
Inertes e a área Jardins e Espaços Verdes, além de áreas estratégicas, contribuem de forma 
importante para um universo de operações e clientes diversificados, representando, cerca de 25% 
dos seus proveitos totais, enquanto que a actividade de Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana 
corresponde aos restantes 75%. 
 
A RECOLTE, S.A. tem o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado, de acordo com os 
requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2000, desde 3 de Agosto de 2006, sendo que, com vista a 
adequar o desempenho e atitude da Empresa a níveis superiores, num processo de melhoria 
contínua, foram despoletadas no exercício de 2008 as acções necessárias com vista à implementação 
de processos técnicos, normativos e legais para obtenção certificação no Sistema Integrado de 
Gestão da Segurança, Qualidade e Ambiente, de acordo com as Normas de referência, 
respectivamente, OHSAS 18001:2007, NP EN ISO 9001:2008 e NP EN ISO 14001:2004.  
 
Durante o exercício de 2009 já se obtiveram as certificações em qualidade e ambiente, estando em 
fase de implementação a certificação em matérias de segurança.  
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INVICTAAMBIENTE – Recolha de Resíduos e Limpeza Pública, S.A.  
É uma sociedade de direito português detida a 100% pela participada GSC - Compañia General de 
Servicios y Construccion, S.A., em resultado de uma obrigação decorrente do contrato de 
concessão entre esta sua accionista única e a Câmara Municipal do Porto. 
 
Esta empresa tem como objectivo o desenvolvimento, gestão e exploração, em regime de 
concessão, dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e da limpeza pública de uma área 
urbana muito significativa do Município do Porto. Trata-se de um contrato de oito anos, renovável 
por mais cinco, que se iniciou nos últimos dias do exercício de 2008 com um volume de trabalho 
total muito significativo (cerca de 2 milhões de euros, o que representa aproximadamente 15% do 
volume de negócios do Grupo Teixeira Duarte na área de concessões e serviços - mercado interno), 
que representa, ainda que de forma indirecta, o início de actividade da GSC, S.A. numa zona do 
país que é estratégica para o crescimento da sua actividade no mercado nacional. 
 
É de relevar como uma das particularidades do contrato o facto de uma das atribuições da 
INVICTAAMBIENTE, S.A. passar pela gestão e integração de mais de uma centena de 
trabalhadores da Câmara Municipal do Porto na sua força produtiva, em regime de cedência, 
durante a totalidade da duração da concessão. 
 
TDGI - Tecnologia e Gestão de Imóveis, S.A.  
É uma sociedade detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte que se dedica à gestão e manutenção 
técnica de instalações e empreendimentos. 
 
Esta participada tem vindo a reforçar a sua actividade nas diversas áreas de actuação, com particular 
relevo para os sectores de Análise e Diagnóstico, Certificação e Optimização Energética, bem como 
para o Estudo, Concepção e Remodelação de Instalações. Tem também crescido a bom ritmo a 
área de Gestão e Manutenção Técnica de Instalações, apesar do clima de contenção por parte da 
maioria das empresas suas clientes. 
 
A TDGI, S.A. tem continuado a dar particular atenção ao Sistema Integrado de Gestão da 
Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001: 1999) (NP EN ISO 9001: 2000) e 
Ambiental (NP EN ISO 14001: 2004), o qual estando certificado, permite não só garantir aos 
clientes práticas de qualidade, seguras e ambientalmente sustentáveis, como também ajudar a 
implementá-las através da actuação nas instalações por ela geridas. 
 
BONAPAPEL - Artigos de Papelaria e Equipamentos Informáticos - Unipessoal, Lda.  
É uma sociedade detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte que se dedica à comercialização de 
artigos de papelaria, desenvolvendo a sua actividade desde Setembro de 2007 num estabelecimento 
comercial no “Shopping Cidade do Porto”. 
 
SATU-OEIRAS - Sistema Automático de Transporte Urbano, E.M.  
É uma empresa municipal em que a TD-EC detém 49% e uma intervenção directa na respectiva 
gestão. 
 
A Empresa tem vindo a manter um rigor adequado nas operações desenvolvidas permitindo manter 
as certificações segundo os referenciais normativos OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, tendo já 
a actualização da certificação OHSAS 18001:2007. 
 
AEDL – Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.  
É uma sociedade na qual a TD-EC detém uma participação de 18% do respectivo capital social e 
que celebrou com o Estado Português o contrato de concessão do Douro Litoral em finais de 
Dezembro de 2007. Tal contrato durará por um prazo de 27 anos e tem como objecto a concepção, 
projecto, construção, aumento do número de vias, financiamento, conservação e exploração, dos 
lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados, designados por “Concessão Douro Litoral”, 
num total de 129 Km, dos quais 78Km são com cobrança de portagem aos utentes. 
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LUSOPONTE - Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A.  
É uma sociedade que se dedica em exclusivo à gestão, em regime de concessão, das duas Travessias 
rodoviárias do Tejo, na região de Lisboa, e na qual a TD-EC detém 7,5% do capital social. 
 
TDHOSP – Gestão de Edifício Hospitalar, S.A.  
Constituída em Janeiro de 2008, é uma sociedade detida a 100% pela TD-EC e tem como objecto a 
gestão do Novo Hospital de Cascais por um período de 30 anos, compreendendo as actividades de 
concepção, projecto, construção, financiamento, conservação e manutenção.  
 
A empreitada de construção está a cargo da TD-EC, enquanto que a manutenção do futuro edifício 
será realizada pela TDGI – Tecnologia e Gestão de Imóveis, S.A.. 
  
A TDHOSP, S.A. tem desenvolvido a sua actividade com vista a garantir que os trabalhos 
decorrem conforme o planeamento, coordenando as várias entidades envolvidas em ordem a criar 
as condições para um excelente desempenho na fase de exploração do futuro edifício. 
 
 
10.1.2.3.2 Mercado Externo 

Angola  
 
EDUCARE - Actividades Educativas e Culturais, Lda.  
É uma sociedade detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte, constituída em 2007 para o 
desenvolvimento do projecto do “Colégio São Francisco de Assis”, em Luanda, através do qual se 
pretende dar resposta a uma clientela exigente e culturalmente diversa, assegurando a educação de 
crianças e jovens a partir dos 3 anos de idade. 
 
Esta sociedade iniciou a sua actividade em Setembro de 2007 com a abertura das instalações 
provisórias do Colégio em Talatona, Luanda-Sul, tendo-se desde então afirmado no panorama da 
oferta educacional do País como uma unidade multicultural de excelência, que se traduziu num 
expressivo aumento do número de alunos inscritos, que ultrapassa já as 200 crianças, traduzindo 
bem o agrado e capacidade de fazer entender a um cada vez maior número de encarregados de 
educação os ambiciosos objectivos educacionais desta unidade. 
 
A funcionar ainda em instalações provisórias, o Colégio alargará no próximo ano lectivo 
(2010/2011) as suas classes até ao 6° ano de escolaridade, já nas instalações definitivas. 
 
TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, Lda (Angola)  
É uma sociedade detida a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte criada para actuar em Angola, onde se 
dedica, tal como a sua homónima portuguesa, à gestão e manutenção técnica de instalações e 
empreendimentos.  
 
Esta empresa reforçou ao longo do primeiro semestre de 2009 a sua equipa técnica nas áreas da 
engenharia e dos técnicos especializados, tendo em vista a resposta às diversas solicitações do 
mercado. 
 
A implementação de soluções em alguns projectos do Grupo Teixeira Duarte, designadamente o 
novo Pólo Automóvel e o novo Centro Logístico da MAXI, permitiram não só satisfazer as 
necessidades internas na área da Gestão e Manutenção Técnica de Instalações, como também 
ganhar dimensão e capacidade para responder às solicitações do mercado, consolidando a imagem e 
credibilidade externa da empresa. 
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Brasil 
 
TEBE, S.A.  
É uma sociedade de direito brasileiro, com sede em Bebedouro, Estado de São Paulo, detida a 
33,33% pela EMPA, S.A., participada do Grupo Teixeira Duarte, actuando como concessionária de 
uma rodovia estadual com 156 Km, localizada no interior do Estado de São Paulo, ligando as 
cidades de Barretos e Bebedouro, região agro-pecuária e grande produtora de cana-de-açúcar.  
 
Espanha 
  
GSC – Compañia General de Servicios y Construccion, S.A.  
É uma sociedade, com sede em Madrid, detida a 100% pela TD-EC e que se dedica à prestação de 
serviços relacionados com o mercado de resíduos e diversas actuações no âmbito da manutenção e 
gestão de espaços urbanos e imóveis, exercendo também a actividade de construção. 
 
A GSC, S.A., no âmbito da actividade de Recolha de Resíduos Urbanos e Industriais, Limpeza 
Viária, Gestão de Ecocentros e Manutenção de Zonas Verdes, tem os seus sistemas de Gestão 
Qualidade e de Gestão Ambiental certificados de acordo com os requisitos das normas, UNE-EN-
ISO 9001:2000, desde 8 de Novembro de 2006 e UNE-EN-ISO 14001:2004, desde 18 de Outubro 
de 2006, respectivamente. 
 
As operações mais significativas, durante o ano de 2009, foram as seguintes: 
 

– No âmbito dos Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Viária, os contratos com os Municípios 
de San Lorezo de El Escorial, Torrejón de La Calzada, Fuen Labrada, Qujorna, Cubas de la 
Sagra e Benalmadena. 

– No âmbito da Manutenção de Jardins, os contratos com os Municípios de Torrejón de la 
Calzada, Serrallinos, Majadahonda, Algeciras e El Puerto de Santa Maria.No âmbito da 
Manutenção e Conservação de Praias e Zonas Costeiras (Andaluzia), os contratos com os 
Municípios de Benalmadena, El Puerto de Santa Maria e Algeciras. 

 
Realçam-se as adjudicações, na área do Meio Ambiente, dos seguintes novos contratos: 
 

– Conservación, Mantenimiento y Vigilancia de la Zona Infantil del Parque Saladillo y 
Conservación, Mantenimiento de Parques Infantiles de Barriada, adaptados a normativa 
vigente, para o Município de Algeciras; 

– Ampliación de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes, para o Município de Algeciras; 

– Recogida de Residuos no Peligrosos (pilas y baterías), para a ARCGISA. 
 
Macau 
 
CPM - Companhia de Parques de Macau, S.A. 
É uma sociedade na qual o Grupo Teixeira Duarte mantém uma participação de 15% do capital 
social desde a sua fundação em 1985, após concurso público internacional realizado no exterior, e 
que foi pioneira e continua como empresa de referência na construção e exploração de parques de 
estacionamento e actividades conexas, na Região Administrativa Especial de Macau. 
 
Moçambique 
 
TDGI - Tecnologia e Gestão de Imóveis, Lda. (Moçambique) 
É uma sociedade dominada a 100% pelo Grupo Teixeira Duarte e constitui uma réplica neste País 
das suas similares em Portugal e Angola. 
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Esta empresa tem sido responsável por fazer a manutenção do “Polana Shopping Center” na 
cidade de Maputo e tem vindo a colaborar com diversas outras entidades locais do Grupo Teixeira 
Duarte, nomeadamente exercendo a sua actividade nos empreendimentos IMOPAR Centro 
Comercial, Miramar, Hotel Avenida, Hotel Tivoli Maputo e Hotel Tivoli Beira.  
 
Por outro lado, a TDGI tem vindo a prestar serviços à Companhia Vale Rio Doce Moçambique e 
ao BCI – Fomento, os quais, ainda que de reduzida expressão, permitem alimentar boas 
perspectivas de crescimento. 
 
Destacam-se ainda as boas perspectivas para a angariação de novos contratos com entidades 
externas ao Grupo Teixeira Duarte, pois a empresa continua a ser consultada para a gestão e 
manutenção de vários empreendimentos, em resposta às quais entregou propostas e aguarda 
adjudicações, nomeadamente por parte do Estado no que se refere aos contratos piloto de 
manutenção do parque escolar em Moçambique. 
 
 
10.1.2.4 Imobiliária 

A actuação do Grupo Teixeira Duarte neste sector remonta ao início da década de setenta e 
actualmente engloba um vasto conjunto de empresas que somaram em 2009 um total de 121.887 
milhares de Euros de proveitos operacionais e que têm como principais países de actuação 
Portugal, Angola, Brasil, Espanha e Moçambique, com maior ênfase no mercado nacional, onde se 
destaca a Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. e o Fundo 
de Investimento Imobiliário Fechado TDF. 
 
Tendo como base uma estratégia de diversificação, encetada pelo Grupo Teixeira Duarte há já três 
décadas, a Área Imobiliária, enquanto extensão natural e lógica da actividade principal da Casa 
Matriz, tem seguido uma política consistente e sistemática de aquisição de terrenos nos mercados 
onde o Grupo está presente, destinados aos mais variados usos, com destaque particular para a 
habitação, serviços e logística. 
 
 
10.1.2.4.1 Mercado Interno 

A carteira de activos das empresas do Grupo dedicadas à promoção imobiliária em Portugal conta 
com cerca de 24 empreendimentos em desenvolvimento ou em gestão de património, aos quais 
corresponde um potencial construtivo que poderá ultrapassar os 1.000.000m2 de construção acima 
do solo.  
 
A actividade recente do Grupo tem-se centrado no desenvolvimento dos empreendimentos em 
carteira,  bem como na elaboração de projectos e à tramitação de processos com vista ao 
licenciamento de novas edificações nos terrenos em carteira. 
 
O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF, gerido pela TDF – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., é um fundo de capitalização especialmente dedicado à 
promoção imobiliária, que apresentava no final de 2009 um património no valor de 99.038 milhares 
de Euros.  
 
 
10.1.2.4.2 Mercado Externo 

Angola 
 
A TD-EC detém em Angola uma qualificada carteira de imóveis destinados a habitação e 
escritórios, que ascende a 20.000 m2 de construção acima do solo. 
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Para além disso, a presença do Grupo em Angola de forma permanente há mais de trinta anos 
permitiu que hoje se disponha de uma carteira considerável de terrenos que possibilitará o 
desenvolvimento de novos projectos, representando o actual conjunto de projectos em carteira um 
potencial construtivo superior a 200.000m2 de construção, estando o Grupo a dar continuidade à 
tramitação de processos com vista à obtenção das respectivas licenças de construção.  
 
A par da actividade de promoção, está em desenvolvimento em Angola um considerável conjunto 
de activos imobiliários necessários a outras actividades do Grupo, nas áreas de Hotelaria, 
Distribuição Alimentar, Distribuição Automóvel e Educação, onde o sector imobiliário também 
actua, desde a concepção dos espaços até à sua entrega às empresas do Grupo. 
 
No global, a carteira de activos imobiliários do Grupo Teixeira Duarte em Angola conta com mais 
de 30 empreendimentos, com um potencial construtivo associado de cerca de 500.000m2 de área 
acima do solo. 
 
Brasil 
 
No mercado imobiliário de São Paulo, onde o Grupo desenvolve grande parte das suas actividades 
neste país, o seu portfólio total é composto por seis projectos,  em diferentes fases de 
desenvolvimento e aos quais correspondem cerca de 350.000m2 de construção acima do solo. 
Actualmente o Grupo tem em comercialização quatro empreendimentos residenciais na cidade de 
São Paulo, o “Family Santana”, em Santana, com 400 fracções, o “Verdi”, em Alto dos Pinheiros, 
com 16 fracções, o “Crystal”, em Campo Belo, com 76 fracções e o “Quartier”, em Vila Mascote, 
com 212 fracções.  
 
No Nordeste Brasileiro, mais propriamente em Porto de Galinhas no estado de Pernambuco, o 
Grupo Teixeira Duarte celebrou em Março de 2008 o contrato-promessa de compra e venda de um 
terreno com cerca de 70 hectares e 1.600m de frente de praia. O contrato celebrado decorre de um 
concurso público realizado em 2006, no qual a proposta da Empresa foi declarada vencedora. 
 
Trata-se de um importante passo para o início do desenvolvimento de um grande empreendimento 
turístico-residencial, tendo sido destacada uma equipa para a cidade de Recife, exclusivamente 
dedicada a este projecto e que desenvolve as diligências necessárias com vista ao seu licenciamento, 
destacando-se a aprovação do “Plano Geral de Implementação” pelas autoridades municipais, bem 
como a obtenção, já em 2010, do respectivo licenciamento ambiental. 
 
A zona de Porto de Galinhas é um dos mais divulgados destinos turísticos do Brasil, tendo sido 
votado por diversas vezes como “a melhor praia do Brasil” segundo os leitores da publicação 
brasileira “Viagens & Turismo”. Este reconhecimento interno, aliado à excelente localização do 
terreno e ao facto de configurar um projecto de iniciativa governamental, são factores de distinção 
num mercado que se perspectiva muito competitivo. 
 
Espanha 
 
Na área residencial, e na sequência da aquisição de um terreno urbano em Madrid no final de 2008, 
o Grupo prossegue o licenciamento de um edifício de uso habitacional, localizado na Calle Amalia, 
perto do Paseo de la Castellana e da Plaza Castilla, estando prevista uma área de construção total de 
cerca de 1.800m2, repartida igualmente acima e abaixo do solo. Será composto por 12 apartamentos 
distribuídos em 4 pisos e 13 arrecadações e terá ainda 19 lugares de estacionamento distribuídos por 
2 caves. 
 
Também na área de Madrid, o Grupo mantém um contrato de concessão de um parque de 
estacionamento subterrâneo denominado “Parking Europa”, sito na Avenida da Europa em San 
Sebastian de los Reyes. Este moderno e funcional parqueamento subterrâneo, construído em 2007, 
conta com um total de 742 lugares de estacionamento, distribuídos em três caves e, ainda, cerca de 
1.600 m2 de áreas comerciais. 
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Moçambique 
 
Em Moçambique, o Grupo gere o “Polana Shopping Center” que continua a ser uma das 
referências em termos de centros comerciais na cidade de Maputo, sendo que, estando todas as 
lojas ocupadas e revelando-se a conjuntura do mercado favorável, tem sido possível exercer, na 
gestão do centro, uma forte pressão sobre as cobranças e proceder a uma selecção criteriosa dos 
clientes. 
 
A TD-EC detém ainda onze apartamentos que se encontram arrendados em dois edifícios, em 
Maputo. 
 
 
10.1.2.5 Hotelaria 

Depois de uma primeira experiência em 1974, no Algarve, o Grupo Teixeira Duarte retomou a sua 
actuação neste sector em Sines, nos anos 80, operando hoje através de dez unidades hoteleiras, 
cinco sitas em Portugal, duas em Angola e três em Moçambique, sendo que oito são propriedade de 
sociedades participadas e as duas restantes objecto de contratos de exploração, totalizando 1.434 
quartos e 2.799 camas.  
 
Complementarmente a TD-EC desenvolve também negócios na área de desporto e lazer, 
nomeadamente com dois Health Clubs (no Lagoas Park e em Torres Vedras) e algumas unidades de 
restauração em Portugal e Angola, destacando-se neste último País as pastelarias “Nilo” e o 
Restaurante “Pinto´s”. 
 
 
10.1.2.5.1 Mercado Interno 

As sociedades que actuam neste sector em Portugal totalizam 647 quartos e 1.507 camas, 
distribuídos por cinco unidades hoteleiras, conforme se refere: 
 

Lagoas Park Hotel Oeiras 182 quartos 
Sinerama Sines 105 quartos 
Hotel Oriental Praia da Rocha 86 quartos 
Stella Maris Albufeira 140 quartos 
Hotel Eva  Faro  134 quartos 

 
Na área do Desporto e Lazer - “Health Clubs”, o Grupo Teixeira Duarte explora o “Club L - 
Lagoas Park” e o “Club L – Arena”, em Torres Vedras, com cerca de 2.200 m2. 
 
No que se refere a outras actividades conexas, o Grupo mantém a exploração de três restaurantes: o 
Trienta y Três e os dois restaurantes integrados no Lagoas Park, o “L Café” e o “Bom Prato”. 
 
 
10.1.2.5.2 Mercado Externo 

Angola 
 
O Grupo Teixeira Duarte detém dois hotéis em Luanda, o “Trópico” e o “Alvalade”, 
respectivamente com 280 e 202 quartos.  
 
Para reforçar a sua já forte presença no mercado hoteleiro em Angola, encontra-se em construção 
um novo hotel de quatro estrelas, em Luanda Sul, com capacidade para 144 quartos e cuja entrada 
em funcionamento está prevista para o primeiro semestre de 2011. 
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No que se refere a outras actividades conexas, o Grupo é proprietário das pastelarias “Nilo” e do 
restaurante “Pinto’s” que são considerados uma referência na cidade de Luanda, pela qualidade e 
excelência do serviço que oferecem. 
 
Moçambique 
 
Em Moçambique, as unidades do Grupo Teixeira Duarte dispõem de um total de 304 quartos, 
sendo 159 no “Hotel Avenida”, 73 no “Hotel Tivoli Beira” e 72 no “Hotel Tivoli Maputo”. 
 
 
10.1.2.6 Comércio Alimentar 

A actuação do Grupo Teixeira Duarte neste sector teve início em 1996 e actualmente é realizada 
por diversas operações internacionais, sendo que a distribuição é efectuada pelas participadas a 
100%, “MAXI - Comércio Geral, Importação e Exportação, Lda.” e “MAXI RETAIL – Comércio 
Geral, Lda.”, que actuam exclusivamente no mercado Angolano e centram a sua actividade no 
“Cash & Carry”.  
 
Actualmente a “MAXI” tem já estabelecimentos em Viana, Lobito, Sumbe, Porto Amboim, Waco 
Lungo e Luanda, cidade onde também dispõe de outras três unidades de menor dimensão. 
 
Com a abertura, em Outubro de 2008, da nova “Central Logística de Distribuição”, no Morro 
Bento, a “MAXI” aumentou a sua capacidade de intervenção, nomeadamente porque estas 
instalações têm vindo a contribuir para a melhoria do reabastecimento das lojas, racionalizando 
stocks e optimizando a utilização de contentores, assim como sustentarão a abertura de novos Cash 
& Carry, previstos para as cidades do Soyo, Lubango, Huambo, Malange. A este propósito refira-se 
também que a capacidade de frio instalada tem permitido aumentar a oferta de produtos perecíveis 
que constituem uma importante aposta comercial.  
 
Tendo como objectivo o aumento da quota de mercado em segmentos de negócio considerados 
estratégicos, encontram-se actualmente em curso trabalhos preparatórios tendo em vista o 
desenvolvimento do conceito de marcas próprias nos segmentos dos vinhos e dos 
electrodomésticos. 
 
Durante o ano de 2009, foi prosseguida a formação de quadros angolanos tendo em vista a abertura 
de novas unidades em fase de licenciamento, do mesmo modo que se manteve a aposta no reforço 
do quadro técnico e se arrancou com a tarefa de concretização dos pré-requisitos tendo em vista a 
implementação do sistema HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points), que consiste num 
conjunto de regras e procedimentos para garantia da qualidade e higiene dos produtos alimentares.   
 
 
10.1.2.7 Comercialização de Combustíveis 

10.1.2.7.1 Mercado Interno 

O Grupo Teixeira Duarte começou a actuar neste sector em Portugal em 1996, sendo que 
actualmente opera no mercado nacional, através da TDARCOL – SGPS, S.A., nas áreas dos 
Combustíveis Líquidos e Lubrificantes, do Gás e da Energia Solar, tendo a actuação do Grupo 
neste sector representado um total de 187.528 milhares de Euros em 2008, exclusivamente 
reportados à actividade nacional.  
 
Na área dos os combustíveis, a TD-EC tem em exploração, directamente ou através de concessões 
62 postos de abastecimento, com a marca AVIA. 
 
Na área do Gás, o Grupo opera com a marca DIGAL e dispõe de 500 reservatórios para 
abastecimentos locais e de uma rede de distribuição de gás canalizado com mais de 350Km, 



101 

abastecendo um número aproximado de 65.000 fogos, para além da representação da marca 
Campingaz e de uma estrutura com meios para distribuição de gás embalado.  
 
Na área da energia solar térmica, as empresas do Grupo representam em Portugal as marcas 
internacionais Solahart e Sonnenkraft, em Portugal, onde as suas participadas são líderes de 
mercado. 
 
Adicionalmente às três áreas acima referidas, destaca-se ainda o desenvolvimento do Projecto de 
Tancagem em Aveiro, assim como as alterações levadas a cabo no sector da Logística e 
Transportes, com a alienação desse segmento e o recurso a outsourcing. 
 
 
10.1.2.7.2 Mercado Externo  

Através da sua participada a 70%, Empa, S.A. – Serviços de engenharia, com sede em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, no Brasil, a TD-EC é actualmente titular de 46,3% da 
sociedade Alvorada Petróleo S.A., com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, que se 
dedica à extracção e comercialização de petróleo.  
 
A Alvorada, S.A. é detentora da concessão de três campos de petróleo on-shore, localizados em 
Aracaju, no estado de Sergipe, Bom Lugar, no Reconcâvo Baiano e Jiribatuba, na ilha de Itaparica 
em frente à cidade de Salvador. 
 
Para além disso, e na sequência de contrato celebrado com a “ANP – Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis” no dia 12 de Março de 2008, aquela sociedade passou a 
ser titular da concessão de onze blocos, sitos também no Recôncavo Baiano e que foram objecto 
do Contrato de Concessão da 9ª Rodada de Licitações promovida pela referida ANP. 
 
Com o advento desta concessão, foi implementada uma nova estrutura organizacional e deu-se 
seguimento aos estudos preliminares para definição das localizações de perfurações exploratórias. 
As reservas potencial e riscada estão estimadas em 96 milhões e 25 milhões de barris, 
respectivamente, de acordo com estudos preliminares daquela participada. 
 
Actualmente, está em curso a implementação de um programa de prospecção denominado 
“Programa Exploratório Mínimo (PEM)”, sendo que foram já objecto de perfuração dois poços 
exploratórios, um no bloco 129 e outro no bloco 155, relativamente aos quais existem fortes 
indícios da existência de petróleo, o que levou a que se tivesse dado início aos trabalhos de 
completação dos mesmos, em ordem a torná-los aptos para a produção, que se prevê que venha a 
suceder no segundo trimestre de 2010. A Alvorada, S.A. concluirá, na fase de produção, os estudos 
para apuramento das respectivas capacidades de produção e reservas. 
 
A Alvorada, S.A. foi neste período qualificada pela ANP como Operadora “B”, apta para trabalhos 
exploratórios e produção de petróleo em áreas on-shore e águas rasas (até 150 m de lâmina de água 
do mar).  
 
O inicio de exploração dos campos da “9.ª Rodada” iniciou-se em Junho com o bloco 129, 
prevendo-se o início de produção do bloco 155 no terceiro trimestre de 2010. 
 
 
10.1.2.8 Comercialização de Viaturas 

O Grupo começou a actividade de comercialização de viaturas em 1991 em Angola, detendo hoje 
nesse país várias sociedades que representam e operam com as marcas Nissan, Chevrolet, Renault, 
Honda e Peugeot, bem como as marcas de viaturas pesadas Renault Trucks e Nissan Diesel. 
Complementarmente o Grupo Teixeira Duarte desenvolve também a actividade de aluguer de 
viaturas, através da TOP CAR, Lda.. 
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O Grupo opera com todo o processo de importação de diversos tipos de viaturas, peças e outros 
equipamentos das mencionadas marcas, com excepção da CHEVROLET e dispõe depois, através 
de sociedades participadas locais, de stands de venda e assistência pós-venda. 
 
Com vista a criar as condições para optimização do nível técnico das prestações de assistência pós 
venda e aumentar a disponibilidade de peças sobressalentes das aludidas marcas representadas, o 
Grupo desenvolveu um projecto de grande dimensão que levou à inauguração do pólo automóvel, 
em Luanda-Sul, Taladona durante o passado ano de 2009. 
 
Para desenvolvimento e gestão deste complexo foi constituída a sociedade “VTD – Veículos 
Automóveis, Angola, Lda.”. 
 
 
10.2 Análise da Actividade 

A evolução das receitas totais por sector de actividade e zona geográfica nos últimos três exercícios 
foi a seguinte: 
 

2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007
Construção 336.096 342.639 286.459 412.758 370.354 233.455 748.854 712.993 519.914
Cimentos, betões e agregados - 3 1 17.881 33.148 21.419 17.881 33.151 21.420
Concessões e serviços 18.840 13.420 13.459 25.934 21.445 21.681 44.774 34.865 35.140
Imobiliária 94.889 70.885 82.465 48.419 42.971 5.470 143.308 113.856 87.935
Hotelaria 15.061 13.597 11.537 70.016 55.137 51.002 85.077 68.734 62.539
Comércio alimentar 19 - - 115.513 102.589 89.286 115.532 102.589 89.286
Comercialização de combustíveis 103.031 151.320 131.134 18 20 45 103.049 151.340 131.179
Comercialização de viaturas 1.477 122 7.148 125.452 159.531 112.166 126.929 159.653 119.314
Total 569.413 591.986 532.203 815.991 785.195 534.524 1.385.404 1.377.181 1.066.727

(valores em milhares de euros)

Proveitos operacionais por sectores de actividade e mercados geográficos

Evolução nos exercícios de 2007 a 2009

Sector de actividade
Mercado interno Mercado externo Total

 
 
 
10.2.1 Construção 

No ano de 2007, num contexto de acentuada retracção do lançamento de concursos no mercado 
interno e de abaixamento de preços que já vinha a caracterizar a vertente comercial deste sector em 
Portugal, a TD-EC atingiu um total de obras contratadas no valor de 333.410 milhares de Euros 
que conduziram à abertura de 166 estaleiros, o que, revelando uma descida significativa face a 2006, 
deve ser entendido como próprio da volatilidade do mercado.  
 
O Grupo Teixeira Duarte aproveitou a capacidade instalada das diversas Direcções Centrais da área 
de Orçamentos, Estudos e Projectos para, em 2007, centrar-se na análise e apresentação de 
propostas em concursos públicos nos mercados externos eleitos como estratégicos, o que conduziu 
à apresentação de 816 propostas, no valor global de 3.429.554 milhares de Euros, das quais 27 
foram em associação e atingiram os 897.166 milhares de Euros. 
 
Com efeito, dessa forma e fruto desse esforço, a carteira de encomendas do Grupo para o sector da 
construção em 2008, atingiu, na sua globalidade, o expressivo valor 2.018.575 milhares de Euros, 
permitindo assegurar bons níveis de actividade, sobretudo no contexto de uma conjuntura que se 
manteve desfavorável. 
 
No exercício de 2008, os proveitos operacionais consolidados das empresas do Grupo que actuam 
no sector da Construção atingiram o valor global de 712.893 milhares de Euros, o que se traduziu 
num aumento de 37% em relação ao ano anterior. 
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No exercício de 2009, os proveitos operacionais consolidados das empresas do Grupo que actuam 
no sector da Construção atingiram o valor global de 748.854 milhares de Euros, sendo cerca de 
45% obtida no mercado interno e 55% referente à actividade desenvolvida no estrangeiro. 
 
Na perspectiva comercial, durante o ano de 2009, registou-se uma grande subida das obras 
contratadas relativamente ao período homólogo do ano anterior – de 573.067 milhares de Euros 
para 669.598 milhares de Euros, a qual se deve ao significativo aumento nos mercados externos, 
destacando-se, no mercado interno, o bom desempenho das empresas associadas. 
 
Durante o ano de 2009, foram contratadas obras no valor global de 669.598 milhares de Euros, 
sendo 268.020 milhares de Euros em Portugal e 401.578 milhares de Euros no exterior.  
 
A Carteira de Encomendas do Grupo Teixeira Duarte para o sector de construção atingiu o valor 
de 2.149.843 milhares de Euros em 31 de Dezembro de 2009, aumentando 6,5% face a 31 de 
Dezembro de 2008. 
 
 
10.2.1.1 Mercado Interno 

Enquadramento sectorial 
 
O mercado da construção em Portugal tem vindo a sofrer nos últimos anos uma tendência de 
retracção, sendo já o oitavo ano consecutivo em que tal tendência se verifica.  
 
E, se em 2007, a melhoria verificada em alguns indicadores, como o do consumo de cimento, que 
apresentou um crescimento de cerca de 1% depois de cinco anos de sucessiva redução, criava a 
expectativa de que esse ano pudesse encerrar a mais longa crise do sector da construção em 
Portugal, as circunstâncias e os condicionalismos que se verificaram em 2008, fruto da crise global 
vivida, não permitiram que esse exercício correspondesse a um período de crescimento no sector da 
construção, antes evidenciando, sobretudo nos últimos meses, uma degradação das expectativas 
anteriormente formadas.  
 
Efectivamente, o mercado da construção em Portugal não cresceu em temos de produção global, 
revelando, ao invés, quebras acentuadas, ainda que mais ténues do que as já ocorridas nos anos 
anteriores, sendo que o decréscimo do índice de produção global do Sector da Construção em 2008 
correspondera a cerca de 1,3%, quando, em 2007, este indicador registou uma variação negativa de 
2,2%. 
 
Esta situação é facilmente evidenciada pelo indicador do consumo de cimento que, em 2008, 
apresenta uma redução de 6,1%, bem reveladora da contracção do sector no decurso deste ano. 
 
Na realidade, a quebra em 2008 só não foi mais significativa por se terem verificado, no decorrer 
desse ano, adjudicações de algumas empreitadas, a que algum investimento público não foi alheio, 
que contribuíram para que o sector não fosse ainda mais penalizado. 
 
As estatísticas quanto à evolução dos níveis de produção de edifícios residenciais em 2008 
apontavam para um decréscimo de 9% relativamente ao ano anterior – o segundo pior resultado 
desde 2002 – enquanto que o índice de produção de edifícios não residenciais revelou um 
acréscimo de 4,2% e o de obras de engenharia civil de 2,1%, os quais não foram, no seu conjunto, 
suficientes para permitir um aumento da produção global. 
 
Contudo, não se pode deixar de relevar a evolução positiva que se verificou no lançamento de 
obras públicas em 2008, cujo montante aumentou na ordem dos 32% relativamente ao ano 
anterior, o que, ainda assim, não afastou práticas de aviltamento de preços, porquanto o valor 
médio adjudicado em 2008 ficou 4,2% abaixo do lançado nesses concursos. Esta percentagem é, 
apesar de tudo, menos expressiva do que os 9,1% que se registaram em 2007. 
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Com efeito, não obstante a persistência dessas práticas, é de registar como encorajador para a 
actuação da TD-EC e bastante positivo para o sector e todos os seus intervenientes, os sinais da 
crescente ponderação de outros critérios de avaliação das propostas que não só o preço, com 
vantagens ao nível da qualidade e do cumprimento dos prazos das empreitadas. 
 
Em 2009, o mercado de construção em Portugal foi igualmente marcado por uma conjuntura muito 
desfavorável, apresentando, em termos da sua produção, um decréscimo significativo na ordem dos 
12%.  
 
Esta quebra de produção evidencia-se de forma concreta na redução de 15% no consumo de 
cimento e de 8% no consumo do aço relativamente a 2008, bem como pelo desemprego no sector 
da construção, que regista um aumento de mais 68 mil inscritos nos Centros de Desemprego em 
relação ao ano anterior, o que significa, em termos acumulados, uma variação homóloga anual de 
67%. 
 
Estes indicadores só não foram mais expressivos, porque o investimento público permitiu 
dinamizar a actividade neste sector, com um aumento significativo das obras de engenharia civil e 
edifícios públicos, de tal modo que o valor adjudicado dos concursos teve um aumento, nos 
primeiros seis meses do ano, de mais de 50% em relação a igual período de 2008. contrariando o 
efeito da forte retracção do investimento privado, evidenciado pela redução do número de licenças 
concedidas para a construção de edifícios para a habitação em 2009, que revela uma quebra de 27% 
relativamente a 2008. 
 
É de registar, no entanto, que não obstante este facto, o número de concursos abertos ao longo do 
ano de 2009 foi inferior em 29% ao realizado no ano de 2008, ficando o valor dos concursos 32% 
abaixo do apurado em 2008, o que significa que muitas das obras adjudicadas em 2009 foram 
concursadas no ano de 2008. 
 
No mercado nacional, actualmente assumem especial relevância os concursos das concessões e 
parcerias públicas privadas, em especial pela expectativa da continuidade do seu contributo para a 
revitalização do mercado da construção, sendo de salientar, a este propósito, a capacidade de 
participação da Teixeira Duarte nos concursos de concessão RAV Lisboa-Poceirão – que inclui a 
ponte da Terceira Travessia do Tejo (TTT) – e a proposta em regime de parceria pública-privada 
para o Hospital Central do Algarve. 
 
Apesar de existir a perspectiva de que o ano de 2010 seja um ano de abrandamento em termos de 
produção, a concretização do Plano de Investimentos de Infra-estruturas poderá aumentar os níveis 
de confiança, permitindo impulsionar o crescimento do sector e, em simultâneo, potenciar a 
competitividade da economia nacional, existindo a expectativa do reforço do investimento público 
nas áreas da modernização do parque escolar, nas unidades de saúde, na construção e renovação de 
equipamentos sociais, na energia, no abastecimento de água, saneamento e tratamento de resíduos, 
na logística e redes de transportes e na requalificação e reabilitação urbana.      
 
Análise da Actividade dos Centros de Exploração 
 
No Grupo Teixeira Duarte, a produção é concretizada através de um conjunto de Centros de 
Exploração da sociedade-mãe, TD-EC, que actuam em diferentes segmentos da Construção e cuja 
análise de actividade individual é apresentada de seguida:  
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Centro de Exploração Geotecnia e Fundações 
 
Em 2007 e 2008, o mercado de geotecnia e fundações não sofreu alterações significativas quanto à 
oferta, verificando-se neste período uma manutenção do volume de obras postas a concurso, com 
uma ligeira melhoria no número de obras adjudicadas e respectivos montantes, em 2007, e um 
ligeiro decréscimo dos mesmos, em 2008. 
 
No entanto, a redução do número de obras contratadas no segundo semestre de 2008 e durante o 
ano de 2009 levaram a uma diminuição do nível de proveitos obtidos em 2009, tendência que foi 
mitigada por intervenções nos trabalhos de construção ligados à Concessão do Douro Litoral. 
 
Mantendo a política de renovação de equipamento definida para este nicho de mercado, os 
investimentos neste período atingiram valores próximos dos 3.000 milhares de Euros, em 2007, de 
2.000 milhares de Euros, em 2008 e de 1.350 milhares de Euros em 2009, de acordo com os 
critérios assumidos como mais adequados à eficácia e rentabilidade de tais meios.  
 
No que respeita às obras e trabalhos realizados nos últimos exercícios, são de destacar: 
 
Em 2007: 
 

− Estacas de grande diâmetro para fundações da Ponte sobre o Rio Mondego, na A17, 
Figueira da Foz, para a “SOMAGUE – Engenharia, S.A.”; 

− Estabilização do Muro M11 no Sublanço Estoril / Cascais da Auto-Estrada A5, para a 
“Brisa - Auto-Estradas de Portugal, S.A.”; 

− Estabilização da Encosta das Quebradas, em Santarém, para a “Rede Ferroviária Nacional - 
REFER, E.P.”; 

− Jet-grouting para as Instalações de FERPINTA – Industria de Tubos de Aço de Fernando 
Pinto Teixeira, S.A., em Oliveira de Azeméis.  

 
Em 2008: 
 

− A empreitada de ligação ferroviária do Porto de Aveiro, envolvendo execução de estacas de 
grande diâmetro, para a “Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.”; 

− A empreitada, envolvendo execução de estacas de grande diâmetro, da “Linha do Sul. 
Troço Pinheiro-Grândola. Variante entre a estação do Pinheiro e o km 94. Atravessamento 
do rio Sado. Ponte e viadutos de acesso”, para a “Rede Ferroviária Nacional - REFER, 
E.P.”; 

− Os trabalhos de estabilização dos taludes de escavação existentes entre o km 26+575 e o 
km 25+900, no sublanço Loures/Bucelas (sentido Alverca/Estádio Nacional) da A9, para 
a “BRISA – Auto-estradas de Portugal, S.A.”; 

− A continuação dos trabalhos da cortina de impermeabilização para a barragem de 
Odelouca, para a “Águas do Algarve, S.A.”. 

 
Em 2009: 
 

− Empreitada de Escavação Geral e Contenções Periféricas do Complexo Empresarial e 
Tecnológico do Porto, para a “IMOFARMA – Fundo Especial Imobiliário”; 

− Empreitada de Escavação Geral e Contenção Periférica do Lote V15, do empreendimento 
“Gaia Nova”, para empresa do Grupo Teixeira Duarte; 

− Fundações por estacas de grande diâmetro integradas na Empreitada da Variante de 
Alcácer, para a “Rede Ferroviária Nacional – REFER, EP”; 

− Fundações por estacas integradas na segunda fase da Empreitada de Ligação Ferroviária do 
Porto de Aveiro, da “Rede Ferroviária Nacional – REFER, EP”; 
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− Trabalhos de Jet Grouting e das estacas de fundação integrados na Empreitada do Sistema 
de Intercepção e Câmaras de Válvulas de Maré do Terreiro do Paço, para a “SIMTEJO - 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A.”, bem como as fundações 
por estacas de grande diâmetro dos pilares P3 e P4 da Ponte Sobre Rio Douro, para a 
“DLOE, ACE”. 

− Cortina de Impermeabilização para a Barragem de Odelouca, para as Águas do Algarve, 
S.A.. 

 
Centros de Exploração de Construções 

Apesar de se manter a política de selectividade de obras e de fidelidade aos  princípios de actuação, 
a actividade levada a cabo pelos Centros de Exploração de Construção da TD-EC em 2008 
aumentou em relação ao ano de 2007, sobretudo pelo impulso no segmento de Obras Públicas, um 
segmento em que se vinham verificando sucessivas retracções nos anos anteriores, decorrentes da 
política de contenção do investimento público. 
 
Nas diferentes áreas de actuação, verificou-se uma retracção não só por causa da prudência sentida 
nos investimentos privadfos, mas também na contenção na iniciativa pública. 
 
Relativamente à produção levada a cabo pelos diversos Centros de Exploração que actuam nas 
várias áreas da Construção, destaca-se o desenvolvimento das seguintes obras:  
 
Em 2007: 

− Construção dos Novos Estúdios de televisão da RTP, em Lisboa, para “BPN - Imofundos 
- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.”; 

− Construção de Edifícios Sede da Agência Europeia de Segurança Marítima e Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência e Recuperação do Edifício do Relógio, para a 
Administração do Porto de Lisboa, em regime de consórcio; 

− Montagem e desmontagem das Instalações Permanentes da Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia, no Parque das Nações, em Lisboa, para o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros; 

− Continuação dos trabalhos de construção em consórcio, por toda a orla costeira do 
território continental, de diversas infraestruturas para VTS – Sistema de Controlo de 
Tráfego Marítimo, para o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos; 

− Empreitadas de remodelação e ampliação da Ala Sul / Poente e das Urgências do Hospital 
de S. João, no Porto; 

− Reabilitação de Edifício da Infantil para o Colégio Moderno, em Lisboa; 
− Adaptação e Remodelação de Edifício para Instalação do Museu Oriente, em Lisboa, para 

a Fundação Oriente; 
− Continuação dos trabalhos de Reabilitação e Reforço das Infraestruturas da Ponte Eiffel, 

em Viana do Castelo, para a “Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.”; 
− Ampliação da Nave 4 da Laminagem da Siderurgia Nacional S.A., no Seixal; 
− Construção do Edifício V14, na urbanização “Gaia Nova”, em Vila Nova de Gaia, para 

empresa do Grupo Teixeira Duarte; 
− Construção de Novos Edifícios no Fórum Oeiras, para entidade do Grupo Teixeira 

Duarte. 
− A construção do moderno Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, para a “Hospitais Privados 

de Portugal S.A.”, dentro de um prazo só possível pela marcada experiência do Grupo 
Teixeira Duarte neste tipo de empreendimentos; 

− Barragem do Pisão e Rede de Rega Associada, para a “EDIA - Empresa de 
Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva, S.A.”; 

− 4º e 5º Troços do Canal Alvito – Pisão do Sistema de Rega do Alqueva, em ACE, para a 
“EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva, S.A.”; 

− Túnel do Loureiro – Alvito, do Sistema Primário de Rega do Alqueva. 
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Em 2008: 
 

− Remodelação e Ampliação dos Serviços de Obstetrícia (Piso 4), Neonatologia (Piso 5) e 
Cardiologia (Piso 6), para o Hospital de São João, E. P. E., no Porto; 

− Novo Hospital de Cascais, para o Estado Português, no âmbito de um contrato integrado 
nas parcerias publico-privadas e ao abrigo do qual é entidade gestora do edifício a 
sociedade do Grupo Teixeira Duarte TDHOSP, S.A.; 

− Continuação da empreitada “Realização de Obras de Remodelação e Ampliação da Ala Sul-
Nascente”, para o Hospital de São João, E. P. E., no Porto; 

− Fundações e Estrutura do Edifício A, da Escola Machado Castro, em Lisboa, para “Parque 
Escolar, E.P.E.”; 

− Execução das Obras de Conservação e Beneficiação do Edifício do Museu Carlos 
Machado, para a Região Autónoma dos Açores – Direcção Regional da Cultura, em Ponta 
Delgada; 

− Construção da Casa da Cultura e Centro de Juventude de Santana, para a Região 
Autónoma da Madeira, em Santana; 

− Conclusão da Requalificação e Modernização da Aerogare Civil das Lajes – Fase III, para a 
Região Autónoma dos Açores – Direcção Regional da Economia nas Lajes, Ilha Terceira; 

− Construção de oito edifícios do Empreendimento Villa Park, na Amadora, para entidade 
do Grupo Teixeira Duarte; 

− Continuação da obra de Atravessamento Ferroviário do rio Sado, integrado na variante de 
Alcácer do Sal, para a “Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.”, a qual inclui uma ponte 
metálica em arcos múltiplos com 160 metros lineares de vão e cuja esbelteza implica 
soluções inovadoras ao nível construção e da montagem, dado o carácter pouco comum da 
solução; 

− Início e conclusão da execução do Sistema de Mineralização de Água da Central 
Dessalinizadora de Porto Santo, em Porto Santo, para o “IGA – Investimentos e Gestão 
da Água, S.A.”; 

− Obras de construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge/Arco de S.Jorge – 1ª Fase – 
Túneis, na Madeira, para a “RAMEDM – Estradas da Madeira, S.A.”, que inclui a 
construção de três túneis com 1500 metros cada e em que as escavações estão concluídas, 
prevendo-se a entrega da obra para Junho de 2009; 

− Execução da Barragem de Pretarouca, em Lamego, para “Águas de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, S.A.”; 

− Estação da Reboleira para “Metropolitano de Lisboa, E.P.”; 
− Execução da empreitada “Conclusão da Construção da Barragem de Odelouca”, para o 

“INAG, I.P.”; 
− Conclusão da Reabilitação da Ponte da Barra sobre o canal de Mira, em Aveiro, para a “EP 

- Estradas de Portugal, E.P.E.”. 
 
Em 2009: 
 
Foram concluídas as seguintes empreitadas: 

− Construção do Novo Mercado coberto, para a Câmara Municipal de Torres Vedras; 
− Construção do Edifício Vodafone – Porto, para “Millennium BCP – Gestão de fundos de 

Investimento, S.A.”; 
− Fundações e Estrutura do Edifício A, da Escola Machado Castro, em Lisboa, para “Parque 

Escolar E.P.E.”; 
− Demolições e Coberturas do Edifício A e fundações e Estrutura do Edifício B, da futura 

Escola de Hotelaria em Lisboa, para “Parque Escolar E.P.E.”; 
− Construção de Gimnodesportivo da Escola Rodrigues de Freitas, no Porto, para “Parque 

Escolar, E.P.E.”; 
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− Construção de Auditório e Restantes Instalações de apoio do conservatório de Música do 
Porto, para “Paruqe Escolar E.P.E.”; 

− SIP – Execução do Edifício PM4 da nova fábrica de papel de Setubal, para “About The 
Future – empresa Produtora de Papel, S.A.”; 

− Ampliação e Remodelação da Área de Compósitos, Edifícios 39, 40 e 41, em Alverca, para 
a “OMGA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A.”; 

− Empreitada de construção Civil do Edifício no Lote V10 do empreendimento “Santa 
Marinha”, em vila Nova de Gaia, para empresa do Grupo Teixiera Duarte; 

− Remodelação de Instalações do Edifício Tecnologia III, no Tagus Park em Oeiras, para a 
“Tagus Park, S.A.”; 

− Empreitada de Remodelação do Serviço de Cardiologia (Remodelação do Laboratório de 
Arritmologia e Pacing), para “Hospital de São João, E. P. E.”, no Porto; 

− Empreitada para a Instalação da Loja do cidadão de Murca, para a “Agência para a 
Modernização Administrativa, I.P.”; 

− Empreitada para a Instalação da Loja do cidadão de Vimioso, para a “Agência para a 
Modernização Administrativa, I.P.”; 

− Remodelação e Acabamentos dos edifícios sitos na rua Garrett, nºs 62 e 74, em Lisboa, 
para “Fundimo – sociedade Gestora de fundos de Investimento Imobiliário”; 

− Edifício na Rua Ocidental do Campo Grande, nº 9 e 11, em Lisboa, para “Construções 
Urbanas A. Lopes, S.A.”; 

− Empreitada de Remodelação do Antigo Hospital Walter-Bensaúde, destinado ao 
Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, na cidade da Horta, 
Ilha do Faial;  

− Empreitada de Adaptação de Imóvel destinado a Sede de Escola de Formação Turística e 
Hoteleira, para a Direcção Regional do Trabalho e Qualificação Profissional, em Ponta 
Delgada, na Região autónoma dos Açores, infra-estrutura fundamental na formação 
hoteleira da Região; 

− Empreitada de Adaptação de Imóvel destinado a Sede da Escola de Formação Turística e 
Hoteleira, para a Direcção Regional do Trabalho e Qualificação Profissional, em Ponta 
Delgada, na Região Autónoma dos Açores, infra-estrutura fundamental na formação 
hoteleira da Região; 

− Construção da Casa da Cultura e Centro de Juventude de Santana, para a Secretaria 
Regional do Equipamento Social, em Santana, na Região Autónoma da Madeira; 

− Remodelação e Reabilitação do Recolhimento de Santa Bárbara, para a Presidência do 
Governo – Direcção Regional da Cultura, futuro museu e fórum cultural, em Ponta 
Delgada, na Região Autónoma dos Açores; 

− Construção da Barragem de Pretarouca, em Lamego, para as “Águas de Trás-os-Montes e 
Alto Douro,S.A.”; 

− Obras de construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge/Arco de s. Jorge – 1º Fase – 
Túneis, na Madeira, para a “RAMEDM – Estradas da Madeira, S.A.”.  Esta obra incluía a 
construção de três túneis com 1500 metr5os cada; 

− Construção do sistmea Interceptor e Câmaras de Válvulas de Maré, no Terreiro do Paço, 
em Lisboa, para a “SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A.”.  Esta obra, na baixa de Lisboa, foi iniciada e terminada no período, dando 
cumprimento a um ambicioso objectivo em termos de tempo de execução; 

− ETAR de Serzedelo II para as “Águas do Ave, S.A.”. 
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Prosseguiram as seguintes empreitadas: 

− Empreendimento “Villa Park”, Lotes 27 a 33 e 42, na Amadora, para entidade do Grupo 
Teixeira Duarte; 

− Execução das Fundações e Estruturas do Edifício da Subunidade 3 da Faculdade de 
Medicina, no Pólo de Ciências da Saúde da Universidade de coimbra, para esta 
Universidade; 

− Construção dos Lotes 18 e 19 do “Lagoas Park”, em Porto Salvo, para empresa do Grupo 
Teixeira Duarte; 

− Empreitada de Construção da Escola Básica e Integrada de Ponta Garça,  para a Secretaria 
Regional da Educação e Formação, em Vila Franca do Campo, na Região Autónoma dos 
Açores; 

− Execução da empreitada “Conclusão da Construção da Barragem de Odelouca”, para o 
INAG I.P./”Águas Livres, S.A.”; 

− Obra de “Variante de alcácer (2º fase) - Atravessamento Ferroviário do Sado : Ponte e 
viadutos de Acesso, para a “Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.”. Nesta obra está 
incluída uma ponte metálica em arcos múltiplos com 160 ml de vão, cuja esbelteza tem 
implicado soluções inovadoras ao nível da construção e da montagem, dado o carácter 
pouco comum, mesmo a nível internacional,  da solução para estes vãos; 

− Construção de troços de Auto-estrada no IC24 e no IC29 e construção da Ponte do 
Douro, integrados nos trabalhos de construção da Concessão do Douro Litoral, para o 
“DLACE – Douro Litoral, ACE”; 

− Novo Hospital de Cascais, em parceria com a “Hospitais Privados de Portugal, S.ª”, obra 
que foi concluída e logo inaugurada já em Fevereiro de 2010; 

− Estação da Reboleira, para o “Metropolitano de Lisboa, E.P.E.”. 
 
Iniciaram-se as seguintes obras: 

− Empreitada de construção do Complexo Empresarial e Tecnológico do Porto (3º Fase), 
para “IMOFARMA – fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado”; 

− Execução das Obras de Restauro e Reabilitação – Fase I – da Antiga Escola Veiga Beirão – 
Palácio Valadares, em Lisboa, para “Parque Escolar, E.P.E.”; 

− Empreitada de Construção do Edifício Energia, no Hospital de São João, para “SUCH-
DalKia – Serviços Hospitalares, ACE”; 

− Empreitada de Remodelação do Serviço de Obstetrícia (Internamento) – Piso 5 do 
Hospital de São João, para “Hospital de São João, E.P.E.”; 

− Empreitada de Remodelação do Piso 9 do Hospital de São João, para “Hospital de São 
João, E.P.E”; 

− Empreitada de Acabamentos e Instalações Especiais da Futura Escola de Hotelaria de 
Lisboa (Antiga Machado de Castro), para a “Parque Escolar, E.P.E.”; 

− Construção de Edifício do Health Club Virgin Active, no empreendimento “Santa 
Marinha”, em Vila Nova de Gaia, para empresa do Grupo Teixeira Duarte; 

− Empreitada de Execução das Obras de Modernização para a fase 2A do Programa de 
Modernização das Escolas com Ensino Secundário – Lote 2AN1, para “Parque Escolar, 
E.P.E.”, cujo contrato abrange as seguintes escolas: 

− Escola Secundária de Alberto Sampaio, em Braga; 
− Escola Secundária de Camilo Castelo Branco em Vila Nova de Famalicão; 
− Escola Secundária de Águas Santas, na Maia (escola nº 3); 
− Obras de Construção dos Pisos 3,4 e 5 Nascente (Expansão da Ala Sul Nascente do H.S.J., 

E.P.E., para “Hospital de São João, E.P.E.”; 
− Construção do Edíficio do Colégio São Francisco de Assis – Lote 17 – Lagoas Park, para 

Empresa do Grupo; 
− Reabilitação das Fachadas do Antigo colégio de Jesus, para a Universidade de Coimbra; 



110 

− Construção do Descarregador de Cheias Complementar da Barragem de Paradela, para a 
“EDP, S.A.”; 

− Construção de um troço no IC 2, para o DLACE – Douro Litoral ACE, integrado nos 
trabalhos de Construção da Concessão do Douro Litoral; 

− Construção do Interceptor Cais do Sodré / Alcântara II, para a SIMTEJO; 
− Arranque ods trabalhos do Agrupamento Complementar de Empresas, “Conbate, ACE”, 

rellativos à execução das obras de Concessão do Baixo Tejo. 
 
Centro de Exploração Metalomecânica 
 
Atendendo à especialidade da sua área de actuação, a Metalomecânica colabora regularmente com 
outros Centros de Exploração da Empresa, destacando-se no âmbito desses trabalhos: 
 
Em 2007: 

− o começo da preparação dos tabuleiros metálicos da ponte e dos viadutos ferroviários da 
nova travessia do Sado. 

− na área dos Equipamentos Hidromecânicos, realçamos a conclusão dos trabalhos de 
Beneficiação da Válvula Esférica da Barragem de Vilarinho das Furnas, para a EDP – 
Gestão de Produção de Energia, S.A. 

− em apoio ao desenvolvimento da cada vez maior actividade da empresa no mercado 
externo, iniciámos, nos nossos estaleiros em Vale Figueira, a preparação e o fabrico dos 
tabuleiros metálicos destinados a uma ponte Rodoviária de Via Rápida integrada na 
empreitada da 2ème Rocade Autoroutiere D’Alger Sur, na Argélia. 

 
Em 2008: 
 

− a construção e montagem dos tabuleiros metálicos da Ponte e dos Viadutos Ferroviários da 
Nova Travessia do Sado, que se encontra em curso. 

− para clientes externos salienta-se, na área dos Equipamentos Hidromecânicos, a 
Beneficiação das Comportas da Restituição da Central de Crestuma, para a “EDP – Gestão 
de Produção de Energia, S.A.”. 

 
Em 2009: 
 

− o fabrico e montagem das estruturas metálicas para a Ponte Ferroviária de Alcácer do Sal, 
já em fase de acabamento. 

− a Reabilitação da Ponte de Tete, em Moçambique, envolvendo a substituição dos cabos 
pendurais, que se encontra em curso. 

− a Concepção, Fabrico e Montagem das Comportas do Descarregador de Cheias 
Complementar da Barragem da Paradela, para a “EDP - Gestão da Produção de Energia, 
S.A.”, também em curso. 

 
Centro Operacional de Cofragens e Pré-Esforço 
 
O Centro Operacional de Cofragens e Pré-Esforço tem continuado a afirmar a sua valia como 
apoio à boa performance da empresa, disponibilizando recursos e soluções para os problemas 
surgidos, com maior incidência nos mercados externos. Continuou ainda a ser privilegiada a 
componente da formação, tendo-se reforçado as diversas áreas da equipa técnica, com a admissão 
de jovens elementos, concretamente para direcção de obra, enquadramento e preparação. 
 
Em 2007, reflexo da contenção de mercado nacional, a produção deste Centro de Exploração 
sofreu novamente uma forte redução, o que o impossibilitou de atingir os seus objectivos em 
termos de proveitos.  
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Em 2008, e em sintonia com o aumento da actividade dos Centros de Exploração de Construção, a 
produção deste Centro registou forte impulso. Nesse âmbito, destacam-se as intervenções nas 
seguintes empreitadas: 
 

− Barragem de Odelouca, para a “AdA – Águas do Algarve, S.A.”; 
− Edifício Vodafone – Porto, para “Millennium BCP - Gestão de Fundos de Investimento, 

S.A.”; 
− SIP – Execução do Edifício da PM4 da nova fábrica de papel em Setúbal, para “About The 

Future – Empresa Produtora de Papel, S.A.”; 
− Novo Hospital de Cascais, para empresa do Grupo Teixeira Duarte.  
 

Em 2009, registou-se um aumento da produção deste Centro, adequando-a à sua estrutura e 
capacidade, não só devido ao arranque de grandes estaleiros, como os respeitantes às obras da 
Ponte Ferroviária do Sado, em Alcácer do Sal e algumas das pontes e viadutos da Concessão do 
Douro Litoral, mas também pelo contínuo suporte ao bom desenvolvimento de outras áreas de 
produção da Empresa. 
 
Igualmente muito importante no desempenho deste Centro foi o início da actividade em Angola, 
em especial na execução dos trabalhos da sua especialidade na Ponte e Viadutos sobre o rio 
Kwanza, em Muxima, para cuja obra foram mobilizados diversos equipamentos relevantes.  
 
Análise da Actividade das Empresas Associadas 
 
Das várias empresas do sector da construção em que a TD-EC detém participações ou a que se 
encontra associada, é apresentada, de seguida, a análise de actividade das mais significativas:  
 
BEL – ere – Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A. 
 
Em 2008, em resultado do dinamismo e do desempenho dos seus elementos, esta empresa registou, 
em termos individuais, proveitos operacionais de 20.727 milhares de Euros, o que representou um 
significativo crescimento de 34% face ao exercício anterior. 
 
Em 2009, apesar do clima desfavorável no segmento da reabilitação, a BEL registou, em termos 
individuais, proveitos operacionais de 20.404 milhares de euros, o que se considera positivo 
atendendo às dificuldades próprias do mercado. 
 
Atendendo às contínuas dificuldades que o mercado interno enfrenta, a BEL tem vindo a 
confirmar, desde 2007, a sua aposta estratégica em mercados externos, nomeadamente, em 
Moçambique e na Argélia, tendo também iniciado actividades na Ucrânia e, mais recentemente, em 
Angola. Tal crescimento só foi possível por esta empresa estar assente em bases sólidas e os seus 
colaboradores possuírem uma elevada capacidade técnica e humana, que ficou expressa na 
qualidade de execução das obras e no cumprimento integral dos prazos estabelecidos, o que se 
traduziu na confiança dos seus clientes e consequente contratação de novas empreitadas e estudos 
técnicos. 
 
Apesar da persistente crise neste sector de obras de Engenharia Civil, o departamento Técnico-
Comercial apresentou 143 propostas em 2008, num valor de 76.014 milhares de Euros, dos quais 
47.664 milhares de Euros no mercado interno, o que representou um aumento do valor licitado, em 
termos reais, de cerca de 31%, permitindo que se tenha alcançado um valor de carteira de 
encomendas de 24.200 milhares de Euros. 
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De entre os vários concursos em que esteve presente, são de destacar, no mercado nacional:  
− a Reabilitação e Reforço das Fundações da Ponte Eiffel, para a “Rede Ferroviária Nacional 

- REFER, E.P”, em Viana do Castelo em 2007. 
− a “Reabilitação das Docas 20 e 21 e Central de Bombagem”, nos estaleiros da Lisnave, na 

Mitrena, em 2008. 
 
O número de empreitadas abertas em 2008 atingiu o valor de 11.572 milhares de Euros, dos quais 
5.758 milhares no mercado interno, o que conduziu à abertura de um total de 47 estaleiros.  
 
Em 2009, pese embora o intenso trabalho desenvolvido pela Direcção Técnico-Comercial, 
verificou-se uma quebra no número de propostas apresentadas e no valor licitado face a 2008, de  
respectivamente 2,8% e 4%, sendo que 43% das propostas apresentadas neste ano reportam-se a 
estudos e orçamentos para empreitadas no estrangeiro. 
 
De entre os vários concursos em que esteve presente em Portugal, destaca-se o estudo para a 
Recuperação do Edifício do Cine Teatro S. João, para a Câmara Municipal de Palmela, bem como o 
referente à Adaptação e Reparação da Ponte Cais nº 6, na Base Naval do Alfeite, para o Ministério 
da Defesa. 
 
O total de empreitadas abertas em 2009 atingiu o valor de 23.864 milhares de euros, conduzindo à 
abertura de 39 estaleiros. 
 
No domínio da actividade de Investigação e Desenvolvimento, associada a outras áreas 
complementares como sejam as de Inspecção e Diagnóstico e Projecto, todas de forte cariz técnico 
científico, é de registar, em 2008 e 2009, a realização de diversos trabalhos especializados no 
domínio da Reabilitação de Estruturas e Conservação de Monumentos e, em 2009, o arranque da 
implementação do respectivo sistema de Gestão, o qual se prevê que esteja concluído e certificado 
durante o terceiro trimestre de 2010. 
 
Como resultado da actividade de Investigação e Desenvolvimento, salienta-se a obtenção em 2008 
da certificação da argamassa de reparação de betão BEL ARG, como produto compatível para estar 
em contacto com a água para consumo humano. 
 
Neste contexto científico, é de apontar a participação activa da BEL em importantes projectos 
europeus, tais como: 

- a aprovação de candidatura conjunta ao “Atlantic Area Transactional Cooperation 
Programme 2007-2013”, ao abrigo do INTERREG, posicionando-se como a única 
empresa europeia que participa neste projecto.  

- “Sismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies - SERIES”, para a 
investigação e desenvolvimento de dispositivos de dissipação sísmica a aplicar na 
reabilitação de construções históricas. 

 
A BEL passou também a estar presente na Direcção da APEE – Associação Portuguesa de 
Engenharia de Estruturas, grupo português da IABSE – International Association for Bridges and 
Engineer e mantém a sua participação, através de dois elementos, na Comissão Técnica CT43 – 
Corrosão das Armaduras no Betão. 
 
E.P.O.S. - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A 
 
No ano de 2008, a EPOS, S.A.. registou, em termos individuais, um aumento de 33,5% dos 
proveitos operacionais face ao verificado no ano anterior, os quais foram integralmente realizados 
no mercado nacional e se fixaram em 61.159 milhares de Euros. 
 
Em 2009, a EPOS, S.A. registou, em termos individuais, proveitos operacionais de 36.011 milhares 
de euros, que corresponderam a um decréscimo de 41,1% face ao verificado em 2008, tendo os 
mesmos sido igualmente realizados em exclusivo no mercado nacional. 
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O desenvolvimento de infra-estruturas mineiras tem contribuído com a parcela mais importante 
para o volume de produção alcançado, seguindo-se-lhe, por ordem de importância, a obra 
hidráulica (em 2007) e a construção de túneis rodoviários (em 2008). 
 
Em 2007, foram realizados investimentos no valor de 12.153 milhares de Euros, aplicados no 
reforço e modernização dos seus meios de produção, em especial nas vertentes de perfuração, carga 
e transporte de escombros e aplicação de betão projectado. 
 
Em 2008, a EPOS, S.A. prosseguiu o esforço de ampliação e modernização do seu parque de 
máquinas, concretizado pelo investimento de 8.332 milhares de Euros, aplicados essencialmente na 
compra de equipamento básico de produção. 
 
O exercício de 2009 caracterizou-se por um regime de contenção, tendo sido gasto um montante de 
417 milhares de euros na aquisição de ferramentas de perfuração e de ventiladores. 
A EPOS, S.A. tem também vindo a desenvolver actividade no seio do agrupamento 
“PERFORESC – Perfurações e Escavações, A.C.E.”, no qual tem uma participação de 60%, sendo 
os restantes 40% detidos pela “Teixeira Duarte – Engenharia a Construções, S.A.”. 
 
Durante o ano de 2009, são de destacar os seguintes dois acontecimentos: 

− Em Janeiro de 2009 foi celebrado mais um importante contrato com a “Somincor – 
Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A.”, abrangendo um conjunto de trabalhos de 
execução de infra-estrutura mineira a desenvolver até 2011. Os trabalhos têm decorrido em 
bom ritmo, tendo, até ao final do ano de 2009, sido construídos mais de 7 km de túneis, 
instaladas 84.000 pregagens e aplicados 31.000 m3 de betão projectado. 

− No mês de Junho de 2009, a empresa viu confirmada a adjudicação de mais uma 
importante obra, a realizar em regime de subempreitada, para “Infratúnel – Construtores 
do Túnel do Marão, A.C.E.”, visando a Construção do Túnel do Marão entre o PK 
19+600 e o PK 16+775, o que equivale a cerca de metade da sua extensão total. Está obra 
foi iniciada em Junho, mas os trabalhos foram suspensos em 10 de Novembro de 2009 por 
determinação do Tribunal de Penafiel, em resultado de acção intentada por terceiros contra 
a Concessionária. 

 
SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A.  
 
No ano de 2008, a SOMAFEL registou, em termos individuais, proveitos operacionais de 45.242 
milhares de Euros, o que correspondeu a um aumento global de 70,7% em relação ao ano anterior.  
 
Contudo, o ano de 2008 foi mais um ano em que a produção nacional diminuiu influenciada pelo 
decréscimo da actividade de construção, renovação e manutenção ferroviária, sendo que, no 
mercado externo, a actividade cresceu exponencialmente, com índices de produção muito 
significativos, nomeadamente na Argélia e em Marrocos. 
 
No ano de 2009, a SOMAFEL registou, em termos individuais, proveitos operacionais de 38.786 
milhares de euros, o que corresponde a uma diminuição de 14,27% em relação a 2008. 
 
O mercado nacional em 2009 continuou com pouca actividade a nível de trabalhos ferroviários e 
com promoção de um reduzido número de obras. Neste período, a actuação no estrangeiro da 
SOMAFEL, S.A. ficou abaixo das expectativas, fruto do atraso no arranque da obra de Thenia - 
Tizi Ouzoue na Argélia e do abrandamento das empreitadas em Marrocos, continuando no entanto 
o mercado externo a representar uma percentagem superior a 50% do volume de negócios global. 
 
Em 2007 e 2008, foram concretizados investimentos anuais no valor de 3.550 milhares de Euros, 
essencialmente na continuação do que a empresa vinha a fazer nos últimos anos com vista a 
transformar/adaptar os equipamentos de forma a trabalharem também na bitola europeia, para 
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além da bitola ibérica, nomeadamente as seguintes máquinas de 1º nível: Esmeriladora GWM 250, 
Atacadeira Universal 08-4S, Regularizadora PDB 110 e Estabilizadora DGS, várias Gruas 
Estrada/Carril, estas últimas em função da intensa utilização deste tipo de equipamento nas 
empreitadas em curso em Marrocos. 
 
Em 2009, no âmbito do Plano de Investimentos em Equipamento Básico, foram investidos cerca 
de 5 milhões de euros em duas novas máuinas de via, uma Atacedeira Pesada Universal, Matisa, 
modelo B66U, e uma Regularizadora de Balastro com silo, Matisa modelo R 21LS. 
 
Deu-se início, ainda em 2009, aos processos oficiais de obtenção de Autorização de Circulação e de 
Homologação de Trabalho na rede ferroviária nacional para estes equipamentos. 
 
Em 2007, foram efectuados igualmente investimentos em Imobilizado Corpóreo no montante de 
3,55 milhões de Euros, o que corresponde a um aumento de 33% relativamente ao exercício de 
2006. 
 
Em 2008, a Empresa reforçou o seu parque de material de tracção com a aquisição de três 
Locomotivas Diesel-Eléctricas, totalmente recondicionadas. 
 
A SOMAFEL S.A. recebeu, no final do ano de 2009, dois equipamentos novos de elevada 
produtividade aptos a serem utilizados nas redes ferroviárias mais exigentes da Europa: uma 
Atacadeira Pesada Universal para plena Via e AMV (Aparelhos de Mudança de Via), modelo B66U, 
topo de gama da Matisa, já equipada com o moderno sistema computorizado “CATT-Computer 
Aided Track Tamping” para o guiamento automático da máquina na operação de rectificação do 
traçado de via férrea, assim como uma Regularizadora de Balastro, de elevado rendimento, modelo 
R21LS da Matisa. 
 
OFM - Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, S.A.  
 
No exercício de 2008, a OFM, S.A. registou, em termos individuais, proveitos operacionais de 
36.478 milhares de Euros, que traduziram um acréscimo de 46,6% em relação ao exercício anterior. 
Desses proveitos, cerca de 73% foram obtidos no mercado nacional e os restantes na Argélia. 
 
Em 2009, esta empresa registou, em termos individuais, proveitos operacionais de 27.685 milhares 
de Euros, que traduzem um decréscimo de 24,1% em relação a 2008. Desses proveitos, cerca de 
66% foram obtidos no mercado nacional e os restantes na Argélia. 
 
Em 2007, a OFM, S.A. realizou investimentos no valor global de 2.700 milhares de Euros,  
salientando-se a aquisição de uma Grua Manitowoc de 250 Toneladas. 
 
Durante o ano de 2008, foram realizados investimentos no valor global de 835 milhares de Euros, 
destacando-se a aquisição de uma Escavadora de rastos Komatsu PC750SE, dois Pontões 
Modulares, sendo um de oito Módulos e outro de quatro Módulos, de um conjunto de Estacas 
Prancha e de uma de Bomba de Dragagem de 150KW com o respectivo grupo energético. 
 
Durante o exercício de 2009, a OFM, S.A. realizou investimentos de cerca de 1.700 milhares de 
Euros, destacando-se a aquisição de dois Martelos de Cravação por Vibração, com Grupo 
Energético e Garra Universal, uma Sonda Hidrográfica por GPS, um Balde de Dragagem e uma 
Bomba Hidráulica Drag Flow. 
 
Em 2007, foi-lhe atribuída a Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, 
fazendo com que a OFM, S.A. passasse a ficar com um Sistema Certificado de Gestão Integrado – 
Segurança, Qualidade e Ambiente. 
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Em meados de 2009, a Entidade Certificadora (APCER) realizou, com parecer final positivo, a 
auditoria de acompanhamento dos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, de 
Qualidade e do Ambiente, tendo-se avançado também para a certificação do Sistema de Gestão no 
âmbito da Responsabilidade Social e do IDI – Investigação, Desenvolvimento e Inovação. 
 
Metroligeiro - Construção de Infra-Estruturas, ACE 
 
Em 2008 este ACE registou proveitos operacionais de 9.289 milhares de euros, o que traduz um 
aumento em relação aos 7.807 milhares de euros verificados em 2007. 
 
Apesar do atraso na assinatura do acordo final alcançado no início do ano de 2007, os trabalhos 
foram retomados e foi possível arrancar com o serviço de metro entre Corroios e a Universidade, 
conforme previsto durante o ano de 2007. A obra foi concluída e posta em serviço no final de 
Novembro de 2008. 
 
Perforesc - Perfurações e Escavações, ACE  
 
Durante o ano de 2008, este ACE alcançou proveitos operacionais de 20.252 milhares de Euros. 
 
Entre Janeiro e Outubro de 2008 prosseguiram os trabalhos em curso na Empreitada de 
Perfuração, Escavação e Remoção Mineira contratada com “Pirites Alentejanas, S.A.”, sendo que, 
em 31 de Outubro, esta entidade denunciou o contrato de empreitada, justificando tal decisão com 
a deterioração da cotação internacional do minério de zinco, que registou naqueles dez meses uma 
queda de 51%. 
 
Nas minas do Moinho e de Feitais, em Aljustrel, foram escavados e removidos 107.000 m3 de 
minério e concluídos outros importantes trabalhos dos quais se destacam a abertura de 283 metros 
de poços e a instalação de 11.500 metros lineares de ancoragens em cabo de aço. 
 
O CONBATE, ACE 
 
O contrato de empreitada das obras relativas à Concessão do Baixo Tejo foi assinado em Janeiro de 
2009 e durante esse ano foi desenvolvido o projecto de execução, iniciadas as expropriações e 
arrancadas as primeiras frentes de obra. 
 
Já no final de 2009, vieram a ser conhecidas dificuldades com a aprovação do contrato pelo 
Tribunal de Contas, situação que coloca sérios obstáculos ao prosseguimento da actividade deste 
ACE. 
 
Douro Litoral, ACE 
 
As obras associadas à concessão Douro Litoral arrancaram em 2008, ano em que este ACE registou 
proveitos operacionais de 5.570 milhares de euros e está actualmente a decorrer a bom ritmo, tendo 
os proveitos operacionais em 2009 atingido os 120.007 milhares de euros. 
 
 
10.2.1.2. Mercado Externo 

No sector da construção, a TD-EC actua nos mercados externos em conjunto com as suas 
participadas, estando presente em Angola, Argélia, Brasil, Espanha, França, Líbia, Marrocos, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Tunísia, Ucrânia e Venezuela, analisando-se de seguida a 
evolução da actividade verificada nos mercados externos mais significativos:. 
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Angola 
 
Em Angola, embora se tenha vindo a verificar uma melhoria na obtenção de vistos de trabalho para 
o pessoal expatriado, continuam a registar-se constrangimentos na retirada de mercadorias, quer do 
porto de Luanda, quer do aeroporto, gerando constrangimentos na actividade e aumento dos custos 
de produção. 
 
Apesar das dificuldades logísticas verificadas, foi possível alcançar no exercício 2009 um 
crescimento de 50,5%da actividade relativamente ao período homólogo anterior. 
 
Vários estaleiros mantêm-se ainda a aguardar a celebração dos contratos e/ou consignação dos 
terrenos para iniciarem os correspondentes trabalhos de construção, melhorando assim as 
expectativas para o desempenho deste sector num futuro próximo. 
 
Em 2008 e 2009, registaram-se investimentos em equipamento de Construção Civil e Geotecnia e 
Fundações num valor total próximo dos 8.000 milhares de Euros e de 8.950 milhares de Euros, 
respectivamente. 
 
É de salientar como factor positivo a abertura de linha de crédito pelo Estado Português, e sua 
posterior ampliação, que veio permitir o avanço dos processos relativos a algumas das obras 
públicas previstas realizar, em especial as abrangidas pela Convenção Financeira Portugal-Angola. 
 
Foi nesse âmbito que a TD-EC celebrou com o Gabinete de Obras Especiais (GOE) da 
Presidência da República de Angola, o contrato de Empreitada de Construção do Edifício Sede da 
Assembleia Nacional de Angola, sita naquele que será o novo centro político e administrativo de 
Luanda, pelo valor global de 185.000 milhares de euros. 
Ainda assim, continua a considerar-se como factor essencial para permitir às empresas portuguesas 
o acesso aos grandes projectos de reconstrução que se estão iniciando, o incremento das afinidades 
culturais entre os povos português e angolano, vertente na qual Portugal apresenta vantagens 
singulares face aos demais países concorrentes. 
 
Argélia 

A partir de 2008, a capacidade produtiva instalada atingiu a maturidade com vários estaleiros a 
funcionar em pleno, sendo que apenas vicissitudes de ordem administrativa impediram que o bom 
desempenho da actividade tivesse total reflexo no volume de proveitos registados. 
 
Neste mercado, o Grupo Teixeira Duarte conseguiu atingir em 2008 um total de proveitos 
operacionais de 136.138 milhares de euros, que, quando comparados com os 65.345 milhares de 
euros alcançados em 2007, reflectem bem o significativo crescimento daquele mercado e da força 
da Teixeira Duarte no mesmo. 
 
Durante o ano de 2009, a evolução da economia mundial afectou negativamente a economia da 
Argélia, país cuja economia está muito vulnerável à exportação de hidrocarbonetos. 
 
Neste contexto, a produção na Argélia registou uma descida significativa relativamente ao obtido 
no ano anterior, tendo atingido proveitos operacionais de 101,783 milhares de euros. 
 
No ano de 2009, foram consignadas as seguintes obras: 

- Travaux de modernisation de la ligne Thénia / Tizi-Ouzou et son électrification jusqu’à 
Oued Aissi (64 kms)  para a ANESRIF – Agence Nationale d'Étude et de Suivi de la 
Réalisation des Investissements Ferroviaires. Nesta obra, o arranque dos trabalhos foi 
condicionado a dificuldades inerentes à região onde se insere e a expropriação de terrenos 
por parte das Entidades Argelinas. 
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- Em 3 de Dezembro de 2009, a TD-EC assinou o contrato para Realização de Estrutura e 
Via da Linha e Estações do Tramo: “PLACE EMIR ABDELKADER – PLACE DES 
MARTYRS”, com a Sociedade Metro de Argel. Esta obra é prevista ser realizada em 
Consórcio com outra empresa portuguesa e com uma empresa argelina, cabendo à Teixeira 
Duarte a execução de 40% do contrato, cujo valor total estimado é de 133.000 milhares de 
euros. 

 
A participada local TEIX.CO, SPA tem prosseguido com os trabalhos de realização de cortina de 
impermeabilização da barragem de Kerrada para o projecto MAO. Trata-se de uma obra de 
dimensão assinalável e a realizar em sintonia com os restantes trabalhos de construção da 
empreitada geral. 
 
O desenvolvimento da TEIX.CO tem sido marcado pelas dificuldades na efectivação do 
investimento previsto, o que não tem impedido o seu crescimento,  Para tal e para além da sua 
participação no projecto de Thenia - Tizou Ouzou, a empresa conta com o aumento da procura de 
soluções para a realização de caves, na linha do que está a fazer na Obra de Contenção periférica 
das Caves do Edifício Sede da Air Algerie, que está em fase de conclusão, junto ao Aeroporto 
Internacional de Argel. 
 
Em 2009, a TEIX.CO registou um volume de negócios de 4.113 milhares de euros. 
 
A SOMAFEL, S.A, após mais de um ano “em suspenso” no que respeita à execução do contrato de 
Renovação Integral da Via Férrea entre “El Gourzi/Biskra/Touggourt” (240km) como resultado de 
indefinições por parte do Dono de Obra (ANESRIF), arrancou finalmente com os trabalhos no 
segundo semestre de 2009. O projecto, a realizar com congéneres ferroviárias, encontra-se 
actualmente em curso. 
 
Embora tenha havido o anúncio pelas entidades ferroviárias argelinas do lançamento de novos 
projectos de significativa dimensão no quadro da modernização ferroviária em curso, têm-se vindo 
a verificar vários contratempos que afectam o regular funcionamento da actividade comercial com 
sucessivas alterações e anulações de concursos. 
 
Brasil 
 
A partir de 2007, a TD-EC passou a actuar no sector da construção do Brasil através da sociedade 
sua participada em 70%, EMPA, S.A. – Serviços de Engenharia, que actua no sector da construção 
pesada em vários Estados Brasileiros. 
 
Durante o exercício de 2008, a EMPA S.A. registou proveitos operacionais de 56.989 milhares de 
Euros, o que representou um aumento de 44,7% em relação a 2007.  
 
Durante o exercício de 2009, a EMPA, S.A. registou proveitos operacionais de 50.338 milhares de 
euros, o que representou um decréscimo de 11,7% em relação a 2008. 
 
Em 2008, o seu número médio de trabalhadores foi de 1.112, tendo a empresa concretizado um 
processo de renovação e ampliação do seu parque de equipamentos, nomeadamente, o afecto à 
construção de estradas. 
 
Em 2009, o número médio de trabalhadores foi de 1.461. 
 
No sector da construção pesada, concluíram-se no ano de 2008 empreitadas de grande relevância 
técnica, sendo de referir o complexo de mineração e beneficiamento de minério de bauxita em 
Mirai, Estado de Minas Gerais, para o Grupo Votorantim e uma Central Mini-Hídrica de 20 MW 
para além de outras obras maioritariamente rodoviárias. 
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Em 2009, foram iniciados os trabalhos relativos à Central Termoeléctrica, estado da Baía, para a 
MULTINER, S.A., sendo ainda de destacar o início de dois empreendimentos na cidade de São 
Paulo, para empresas do Grupo Teixeira Duarte, um com quatrocentos apartamentos e outro com 
dezasseis. Estas obras representam o começo da actuação desta participada no sector da construção 
de edifícios. 
 
A actividade da “EMPA, S.ª” em 2009 foi penalizada no primeiro trimestre, mas em função da 
recuperação conseguida na segunda metade do ano, no final do exercício a empresa registou um 
incremento em volume de negócios de 13% quando comparado com o ano anterior. 
 
A EMPA, S.A. participou no consórcio que concorreu à concessão da rodovia Marechal Rodon - 
Oeste, no estado de São Paulo, com uma extensão de 423 kms e faz parte do grupo gestor de 
empresas privadas que desenvolvem estudos para o Programa de Concessões de Rodovias de Minas 
Gerais, em regime de Parceria Publico-Privada e que envolve um total de 5.766 kms, distribuídos 
por 17 lotes.  
 
No final do ano de 2008, a EMPA, S.A. tinha em carteira contratos no montante de 170.000 
milhares de Euros. 
 
No final do ano de 2009,  a EMPA, S.A. tinha em carteira contratos no montante de 243.000 
milhares de Euros. 
 
Para entrar no mercado brasileiro de mineração, no que se refere a carga e transporte foi constituída 
a sociedade “EMPA Logística, Lda.”. 
 
A “INFRAENGE - Construções, Lda.”, detida a 33,33% pela EMPA, S.A. e especializada na 
construção de estradas, registou em 2008 proveitos operacionais de 6.134 milhares de Euros, o que 
se traduziu num aumento de 81,9% em relação a 2007. 
 
Em 2009, a “INFRAENGE – Construções, Lda.”, registou proveitos operacionais de 4.556 
milhares de Euros, registando um decréscimo de 25,7% face a 2008. 
 
Em Novembro de 2009 foi constituída uma sociedade por quotas de direito brasileiro denominada 
“SOMAFEL BRASIL, engenharia e Obras Ferróviárias, Ltda.”, que tem como parceira minoritária 
a OFM, S.A. e que está também sedeada em Belo Horizonte e formalmente registada nas instâncias 
oficiais de Minas Gerais. 
 
Está em curso a organização dos recursos humanos e da moldura comercial e produtiva desta nova 
sociedade constituída para desenvolvimento da estratégia decidida implementar pela SOMAFEL, 
S.A. naquela mercado.  Muito embora ainda sem concretização objectiva de contratos, acordaram-
se já parcerias locais para concursos e, no âmbito das infra-estruturas, foram apresentadas diversas 
propostas para execução de trabalhos de via e catenária. 
 
Espanha 
 
Em Espanha, o Grupo Teixeira Duarte actua através da GSC - Compañía General de Servicios y 
Construcción, S.A., com apoio dos centros de exploração da TD-EC e a da sua sucursal neste País, 
tendo alcançado no exercício de 2008 um total de 9.405 milhares de Euros de proveitos 
operacionais. 
 
Em 2009, a GSC – Compañia General de Servicios y Construccion, S.A. registou proveitos 
operacionais de 9.268 milhares de Euros. 
 
Durante o ano de 2008, esta participada prosseguiu o desenvolvimento da sua actividade de 
construção, com especial destaque para a consolidação dos departamentos técnico-comercial em 
Madrid e na Andaluzia, bem como a implementação de um estaleiro na zona de Madrid, bem como 
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a entrada em funcionamento do parque de máquinas em Torrejón de la Calzada, Madrid,  passando 
assim a dispor de uma plataforma no centro de Espanha, da maior importância para aumentar a 
eficiência das  operações no País.  
 
Deste modo, a empresa esteve presente em 34 concursos, num valor global de 221.023 milhares de 
Euros, alargando a sua posição neste mercado.  
 
Em 2009 e apesar  da conjuntura muito desfavorável em resultado  do maior impacto sofrido em 
Espanha pela crise global, a Teixeira Duarte prosseguiu a sua actuação neste sector nas mesmas 
áreas geográficas, ou seja, nas comunidades de Madrid e da Andaluzia, tendo registado um 
acréscimo significativo na produção em relação ao ano anterior.  
 
Em 2009 iniciou-se a obra de Reabilitação da Fuente Grande de Ocaña e Adequação da Zona 
Envolvente, para o município de Ocaña, na qual também intervém a participada BEL, S.A.. 

 
Esta associada BEL, S.A. desenvolveu durante o ano de 2009 os seus primeiros trabalhos neste 
País, destacando-se a empreitada de Reabilitação do Aqueduto de Aquamarina, para o Câmara 
Municipal de Algeciras. 
 
O Centro Operacional de Geotecnia e Fundações da própria GSC, S.A., acompanhou a evolução 
do mercado em 2007, reduzindo o seu volume de facturação, que se fixou em 4.932 milhares de 
Euros. Nesse ano, foram ganhos oito contratos, sendo de destacar a empreitada do Metro de 
Málaga, no valor de 2.278 milhares de Euros 
 
No ano de 2008, é de salientar a parceria do Centro com a TD-EC (Sucursal em Espanha), que 
permitiu optimizar os procedimentos em áreas fundamentais como o estudo e orçamentação das 
obras, contratação e cobranças, ao mesmo tempo que se mantiveram os bons níveis de 
desempenho na execução das empreitadas.  
 
A actividade comercial deste sector no ano de 2008 foi intensa, tendo conduzido à apresentação de 
110 propostas, num valor global de 92.873 milhares de Euros, o que representou um significativo 
aumento em relação ao ano anterior. O número de empreitadas abertas atingiu o valor de 1.274 
milhares de Euros, conduzindo à abertura de 9 estaleiros.  
 
Em 2009, criaram-se mecanismos de compensação levando à racionalização e optimização 
dosrecursos, potenciando uma crescente melhoria dos índices de produtividade e uma maior 
consistência no aspecto comercial, na actual conjuntura. 
 
Foi, pois, no contexto de acentuada retracção, com o abaixamento de preços que tem vindo a 
caracterizar a vertente comercial deste sector em Espanha, que a Empresa aproveitou a sua 
dinâmica e capacidade na apresentação de propostas em mercados eleitos como estratégicos. 
 
Desse modo, o esforço conjunto dos sectores técnico comerciais localizados nas Comunidades de 
Madrid e Andaluzia, no que se refere à construção, conduziu à apresentação de 67 Propostas, no 
valor de 262.644 milhares de euros, das quais 4 foram apresentadas em associação e atingiram o 
valor de 54.968 milhares de euros. 
 
Assim as empresas do Grupo estiveram presentes em importantes concursos públicos e privados, 
dos quais se destacam: 

− Estacionamento Subterrâneo do Aeroporto de Jerez de la Frontera, para a AENA; 

− Nova Sede da Biblioteca Publica do Estado de Badajoz, para o Ministério da Cultura; 

− Centros Hospitalares de Alta Resolução de Lebrija, Cazorla e Estepona, para o Ministério 
da Saúde; 
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− Remodelação da Sede da Segurança Social em Sevilha, para o Ministério da Segurança 
Social; 

− Nova Sede do Arquivo Historico de Guadalajara, para o Ministério da Cultura; 
 
França 
 
A SOMAFEL, S.A. tem vindo a executar diversos trabalhos para a SNCF - Société Nationale des 
Chemins de Fer, junto da qual se encontra credenciada desde 2004, dos quais se destacam a 
Electrificação da Gare de Chelles (Catenária) e o início de subempreitada na Electrificação 
Nantes/Les Sables d’Orlone. 
 
Em 2008, esta participada alcançou um total de proveitos operacionais em França de 917 milhares 
de euros, o que traduz uma diminuição em relação aos 1.228 milhares de euros verificados em 2007. 
 
Em 2009, a SOMAFEL obteve um total de proveitos operacionais em França de 1.321 milhares de 
Euros, que representa um aumentode 44% face a 2008. 
 
Marrocos 
 
Este mercado tem assumido importância crescente na actuação da participada SOMAFEL, S.A., a 
qual desenvolveu a logística e a laboração industrial em três estaleiros de significativa dimensão, 
tendo concluído, em 2007, a duplicação e renovação da via férrea entre Meknès et Fés, num 
comprimento total de 108 quilómetros e a duplicação de via férrea entre Nouaceur e Jorf Lasfar, 
com 110 quilómetros, ambas para a ONCF-Office National des Chemins de Fer. 
 
Durante o ano de 2008, salientam-se os seguintes trabalhos para a “ONCF – Office National de 
Chemeins de Fer”: 
 

− Renovação integral de via-férrea entre Tanger e Mechraa Bel Ksiri (70 Km); 

− Construção da nova via férrea no troço projectado entre Taourirt e Nador, incluindo o 
projecto e instalação do “lay-out” em via férrea betonada ferroviário no Porto de Beni 
Ansar (130Km); 

− Projecto e instalação de via férrea betonada no Porto de Tânger-Mediterranée. 
 

O mercado do Reino de Marrocos não proporcionou durante o exercício de 2009 novas 
oportunidades de contratos, sendo que a única obra actualmente em curso é a relativa à Renovação 
Integral de Via Férrea numa extensão de 50 Km na Linha entre Rabat e Casablanca, para a “ONCF 
– Office National des Chemins de Fer”. 
 
A SOMAFEL, S.A. tem a expectativa de poder vir a reforçar a sua actividade neste País, através de 
trabalhos de catenária e de contratos de conservação e manutenção. 
 
Em 2008, esta participada alcançou um total de proveitos operacionais em Marrocos de 13.152 
milhares de euros, o que traduz um significativo aumento em relação aos 3.754 milhares de euros 
verificados em 2007. 
 
Em 2009, esta participada registou um total de proveitos operacionais em Marrocos de 7.457 
milhares de Euros, tendo-se verificado uma diminuição de 43,3% face a 2008. 
 
Moçambique 
 
Em 2007, o mercado da construção moçambicano revelou um abrandamento em relação ao ano 
anterior, em resultado, essencialmente, das dificuldades ao nível do financiamento nos concursos 
lançados, resultando numa quebra das adjudicações. 
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No âmbito da actividade do Grupo Teixeira Duarte neste sector em 2007, é de destacar a conclusão 
da obra da ponte sobre o rio Limpopo, para a Administração Nacional de Estradas, Chokwé-Guijá, 
na Província de Gaza, assim como o desempenho na área da construção escolar, nomeadamente a 
obra de reabilitação e ampliação do centro de formação de professores primários da Namaacha, 
pela qual o Grupo recebeu Diploma de Honra e o troféu de “Melhor Empreiteiro de 2007”, na 
opinião do Ministério da Educação e Cultura. 
 
Em 2008, o mercado da construção revelou um desempenho acima do habitual, quer ao nível de 
concursos, quer nas adjudicações de obras, especialmente no segundo semestre de 2008, o que 
proporcionou a angariação de uma carteira de obras muito superior. 
 
Em 2008, o Grupo alcançou um total de proveitos operacionais em Moçambique de 22.992 
milhares de euros, o que traduz uma diminuição em relação aos 26.908 milhares de euros 
verificados em 2007. 
 
Em 2009, o mercado da construção em Moçambique voltou a revelar uma performance acima do 
normal, quer ao nível de concursos, quer nas adjudicações de obras, permitindo à Teixeira Duarte 
optimizar a sua estrutura local, respondendo a estes novos desafios de forma a ter alcançado uma 
carteira de obras acima da média dos anos anteriores e o maior volume de trabalho, desde que a 
empresa iniciou a sua actuação neste País. 
 
No exercício de 2009, foi alcançado um total de proveitos operacionais de 47.242  milhares de 
euros, o que traduz um aumento de 105,5% face a 2008., traduzindo bem o impulso que este 
mercado tem tido nos últimos tempos, em especial no desenvolvimento de infra-estruturas 
públicas. 
 
A TD-EC, fruto das adjudicações conquistadas em 2008 e em 2009, mantém uma carteira de obras 
acima da média, com especial destaque para os desempenhos na área da construção escolar e de 
reabilitação de pontes. 
 
Ucrânia 
 
Na continuidade da actividade que tem vindo a ser desenvolvida na Ucrânia desde meados de 2006, 
a TD-EC concluiu, no primeiro semestre de 2008, os trabalhos da primeira fase de remodelação e 
modernização de uma fábrica de cimento, propriedade de outra empresa do Grupo (CEMENT, 
Limited), na cidade de Odessa, junto ao Mar Negro, com a entrada em funcionamento da nova 
unidade de moagem de clinquer. 
 
A esta moagem está associada a construção de dois silos metálicos com 2.500 ton. de capacidade 
cada, a realização de uma nova galeria para o transporte de clinquer ao moinho, a modernização dos 
sistemas de transporte e alimentação de aditivos ao novo moinho, um edifício eléctrico e a 
instalação de um novo sistema de carga, descarga, pesagem e transporte de cimento e matérias 
primas. 
 
Complementarmente, concluiu-se, também em 2008, a construção do novo edifício administrativo 
e laboratório, bem como a reformulação do sistema de circulação interna da fábrica, adaptado à 
nova infra-estrutura, o que permitiu a obtenção de significativos ganhos de operacionalidade. 
 
Os valores das obras acima mencionadas ascenderam a um total de 15.500 milhares de Euros.  
 
Em paralelo, procedeu-se à modernização e reabilitação de dois silos existentes. Este trabalho foi 
implementado através da participada BEL, S.A. e obrigou ao desenvolvimento de um planeamento 
complexo e muito detalhado, face às exigências logísticas e técnicas envolvidas. 
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Em 2009, foram concluídas as unidades de moagem de carvão e respectivos sistemas de segurança 
associados, bem como o novo armazém de paletização, anexo ao edifício de ensacado.  
 
O desenvolvimento desta empreitada tem proporcionado um conhecimento do mercado local e o 
estudo e análise de novas oportunidades de negócio, nomeadamente nas áreas da “Construção” e 
dos “Cimentos, Betões e Agregados”. 
 
Venezuela 
 
Em 2008, através da participada local Tegaven, CA, concluiu-se a construção do supermercado 
Excelsior Gama, em La Trinidad, Caracas DC, continuando em bom ritmo a obra da estrutura de 
betão armado dos Edifícios do Projecto Vivendas Multifamiliares, dentro do Plano Especial de 
Transformação Física e Estrutural na Área Metropolitana Sector III da Urbanização João Paulo II 
parcela D, em Montalban, Caracas DC, para a “PDVSA – Petróleos da Venezuela, S.A.”. 
 
A Tegaven, CA iniciou também as obras de acabamentos num conjunto de vivendas multifamiliares 
em Montalban. 
 
O estreitamento nas relações entre Portugal e a Venezuela teve em 2008 o seu ponto mais alto com 
a assinatura de um importante acordo comercial que envolve troca de bens e serviços portugueses 
por produtos petrolíferos venezuelanos, ao abrigo do qual a TD-EC assinou dois importantes 
contratos: um para a construção da Barragem de DOS BOCAS destinada ao abastecimento de água 
a Barquisimetro e outro para a modernização e ampliação do Porto de La Guaira, por um valor 
global que ultrapassa os 1.000 milhões de dólares.  
 
Em 2008, o Grupo alcançou um total de proveitos operacionais na Venezuela de 9.133 milhares de 
euros, o que traduz um aumento percentualmente significativo relação aos 4.396 milhares de euros 
verificados em 2007. 
 
No ano de 2009, foi interrompido o ciclo de crescimento na participada local Tegaven, CA, em 
resultado não tanto de quebras na produção, mas sobretudo de imponderáveis de natureza 
burocrática, uma vez que a reorganização política operada na Venezuela durante ano 2009 trouxe 
consigo revisões na abordagem das prioridades a atender nos projectos contratados em 2008, facto 
que levou a um abrandamento na execução dos contratos da TD-EC.  
 
Em 2009, foi alcançado um total de proveitos operacionais de 5.350 milhares de euros, o que traduz 
uma retracção de 41,4% em relação ao verificado em 2008. 
 
No entanto, tendo já sido realizados os estudos e tomadas as decisões, é expectável que durante o 
exercício de 2010 esteja aberto o caminho para a retoma da produção, que se prevê venha a ter 
efeitos a partir do início do segundo semestre de 2010, pese embora as condicionantes de natureza 
financeira.   
 
No âmbito da área da Geotecnia e Fundações, destacam-se os trabalhos de prospecção geofísica e 
reconhecimento geotécnico, preliminar à importante Empreitada de Ampliación y Modernización 
del Puerto de la Guaira, para o Ministério del Poder Popular para la Infra-estrutura da República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
 
10.2.2 Cimentos, Betões e Agregados 

Este sector passou a ser individualizado no Grupo Teixeira Duarte desde 2004, tendo vindo a ser 
desenvolvido através de um conjunto sociedades que operam em Portugal e no estrangeiro, 
actuando duas delas essencialmente em apoio à actividade da Construção em Angola e as restantes 
integradas na “C+P.A. – Cimento e Produtos Associados, S.A.”, sociedade detida a 52% pelo 
Grupo Teixeira Duarte, pertencendo os restantes 48% ao Grupo Cimpor e cuja actividade se tem 
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centrado no desenvolvimento de projectos próprios e na aquisição de participações em outras 
empresas que actuam nesta área. 
 
A actividade neste sector, representou em 2008, um total de 49.227 milhares de Euros de proveitos 
operacionais, alcançando, desse modo, uma subida de 47,9% em relação ao ano anterior. 
Em 2009, em termos consolidados, o volume de negócios no sector dos Cimentos, Betões e 
Agregados foi de 17.020 milhares de Euros, bastante inferiores aos 33.088 milhares de Euros 
obtidos em 2008, reflectindo uma redução muito forte por força da quebra de procura na Ucrânia, 
país onde a TD-EC tem a sua mais significativa unidade de produção. 
 
Em resultado desta substancial redução do volme de negócios, os proveitos operacionais os 
proveitos operacionais das empresas do Grupo que actuam no sector dos Cimentos, Betões e 
Agregados atingiram o valor global de 36.624 milhares de euros, reportados exclusivamente à 
actividade desenvolvida no estrangeiro. 
 
 
10.2.2.1 Mercado Interno 

No início de 2007, a C+P.A., S.A. mantinha em curso um projecto com vista ao exercício de 
actividades relativas ao uso privativo, em regime de concessão, de uma parcela de terreno do 
domínio público do Estado afecto à “APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 
S.A.”, no Porto de Setúbal, nomeadamente a construção e exploração de uma unidade industrial de 
moagem de clínquer para fabricação de cimento e respectivo cais de uso privativo. 
 
Porém e para uma gestão mais racional desse projecto, em Janeiro de 2007, a C+P.A., S.A. 
constituiu, como única accionista fundadora, a sociedade comercial anónima “TEPORSET - 
Terminal Portuário de Setúbal, S.A.”, para a qual veio a transferir, por venda, todos os direitos e 
licenças inerentes ao referido projecto. 
 
Em Fevereiro de 2007, a TD-EC adquiriu uma participação de 51% na sociedade “MARINERTES, 
S.A.”, a qual é particularmente vocacionada para os trabalhos de dragagem de manutenção e de 
inertes, sua transformação, comercialização e transporte. 
 
No ano de 2007, esta empresa desenvolveu trabalhos de prospecção e pesquisa de acordo com 
programa anual aprovado pela Direcção Geral de Energia e Geologia e realizou estudos técnicos 
nas vertentes de geologia, hidrografia, geofísica, amostragem/sondagens, estudos laboratoriais e 
ambientais, visando a descoberta de recursos geológicos e a determinação das suas características, 
bem como a elaboração dos Estudos de Impacte Ambiental) no âmbito do pedido de Concessão da 
Exploração, que ficaram concluídos em 2008. A MARINERTES, S.A. foi notificada, pela Agência 
Portuguesa do Ambiente da decisão de extinguir o procedimento de Avaliação de Impacto 
Ambiental, tendo a empresa reagido judicialmente com vista a salvaguardar os seus direitos. 
 
Em 27 de Dezembro de 2007 foi celebrado com a “Cimpor – Indústria de Cimentos, S.A.” um 
contrato-promessa de venda da totalidade das acções representativas do capital social da 
TEPORSET, S.A.. Na sequência da concretização desta venda, a TD-EC passou a operar neste 
sector em Portugal apenas através da “MARINERTES, S.A.”. 
 
A MARINERTES, S.A., é actualmente detentora dos direitos de prospecção, pesquisa e eventual 
exploração de depósitos minerais de areias, cascalhos e outros agregados do leito e subsolo 
marinhos, numa área global de cerca de 980 km2 no mar territorial e plataforma continental 
portugueses, constituída por 8 (oito) áreas: Caminha, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Figueira da 
Foz, Albufeira, Quarteira e Vila Real de Santo António. 
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10.2.2.2 Mercado Externo 

Angola 
 
O Grupo Teixeira Duarte actua na área dos cimentos, betões e agregados em Angola, através das 
suas participadas “Angocime, Lda.” e “Betangola, Lda.”, a primeira na área dos cimentos e a 
segunda na área dos betões e agregados, bem como através da exploração da central de britagem 
detida pela TD-EC, junto à estrada para Viana a 10 km de Luanda, que produziu 55.000 m3 de brita 
em 2007.  
 
Durante o ano de 2008, foi terminada  a montagem de quatro silos de armazenagem de cimento 
com capacidade para 3.600 toneladas em Viana e procedeu-se à abertura duma nova exploração de 
burgau nos arredores de Luanda, tendo sido adquirido equipamento para uma nova exploração de 
brita granítica, actualmente em fase final de montagem e início de exploração. 
 
No tocante à produção de betão pronto, foram adquiridas e montadas em 2008 três novas centrais 
de betão, localizando-se uma em Luanda, outra no Namíbe e a terceira na Quibala. 
 
Com os investimentos realizados em 2008 acima mencionados e com o aumento da frota de 
transporte, a Betangola, Lda. está em condições de duplicar a produção de inertes e de betão-
pronto. 
 
O desenvolvimento do sector continua a ser afectado pelo elevado custo e fornecimento irregular 
do cimento e pelo aumento dos ciclos de aprovisionamento de inertes com distâncias cada vez 
maiores a percorrer até aos locais de origem das matérias-primas, ao que acrescem as enormes 
dificuldades em transitar na cidade de Luanda, factores com significativo peso no agravamento do 
preço do produto final transportado. 
 
No exercício de 2008, foi atingido um total de 21.617 milhares de Euros de proveitos operacionais, 
o que reflectiu um incremento de 112% relativamente a 2007, tendo ficado ainda assim abaixo dos 
objectivos fixados devido às referidas dificuldades de fornecimento. 
 
A Angocime possui actualmente em exploração uma pedreira e uma burgaleira e concluiu a 
montagem de uma nova instalação para exploração de brita granítica, a qual entrou em serviço no 
primeiro semestre de 2010. 
 
A Betangola tem em actividade quatro centrais de betão, que em 2009 produziram 90.000 m3 de 
betão. 
 
Em conjunto, as duas empresas situaram-se ao nível dos proveitos obtidos em 2008, em parte 
devido aos constrangimentos já apontados e também pelo arrefecimento da procura, que não 
permitiu o aumento da comercialização a terceiros. 
 
Espanha 
 
A C+P.A., S.A. detém 48,57% do capital da sociedade “Arenor, SL”, que se dedica à exploração de 
agregados, fabricação e comercialização de betão pronto em Espanha. Em Maio de 2008, o Grupo 
Teixeira Duarte prometeu adquirir uma participação de mais 22,86% no capital da Arenor, SL, 
estando ainda a decorrer o prazo para realização desse contrato definitivo.  
 
Em Março de 2008, a Arenor, SL procedeu à alienação de participações de que era titular em 
algumas sociedades que actuavam na região de Sevilha, tendo outras das já detidas procedido à 
venda de alguns activos afectos às suas actividades e sido alvo dos subsequentes processos 
tendentes às respectivas dissoluções. Em resultado destas alienações, a sua actividade reduziu-se 
muito substancialmente. 
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Namíbia 
 
Na sequência de um longo e complexo processo tramitado junto de diversas autoridades 
namibianas, a participada “Karibib Portland Cement, Limited”, obteve, em meados de 2008, a 
licença de exploração mineira (“Mining Licence”) e a licença ambiental, que permitem o início da 
execução da obra relativa à instalação, na cidade de Karibib, de uma fábrica de produção de 
clínquer, tendo em vista a produção de cimento. 
 
Durante o primeiro semestre de 2009, foi concluída a análise, quer qualitativa, quer quantitativa, do 
material das pedreiras de Karibib, tendo em vista a sua utilização no fabrico de clínquer, sendo os 
resultados obtidos muito positivos. 
 
Neste período, foram igualmente concluídas as negociações de carácter técnico e comercial com os 
potenciais fornecedores de equipamento para uma linha de 1.500tpd de produção de clínquer. No 
âmbito da reavaliação do investimento projectado e com vista a testar o mercado, iniciou-se no 
passado mês de Maio a importação de cimento (10.000 tons). 
 
Ucrânia 
 
Em 2007, fruto de uma nova estratégia comercial e da optimização dos recursos levadas a cabo 
nesse ano, o volume de negócios da “Cement, Ltd”, aumentou substancialmente fixando-se em 
20.623 milhares de Euros, o que reflectiu um aumento de 81% em relação ao ano anterior. 
 
A produção em 2008 foi de 397.000 toneladas de cimento e clínquer, registando proveitos 
operacionais de 27.610 milhares de Euros. Este bom desempenho foi possível na sequência dos 
investimentos realizados desde 2006 na reabilitação e ampliação da unidade fabril, que permitiram 
que se tenha procedido, em Março de 2008, ao start-up da nova moagem, com um moinho com 
capacidade de 54 toneladas/hora, bem como que em Maio desse ano tenham entrado em 
funcionamento os novos silos metálicos, com capacidade de 5.000 toneladas cada um, iniciando-se 
as cargas de cimento aos novos camiões cisterna para melhorar o serviço a clientes. 
 
Apesar disso, a actividade foi substancialmente afectada pelos encargos financeiros e por uma 
profunda desvalorização da moeda local, verificada desde o quarto trimestre de 2008. As vendas 
foram bastante penalizadas, tendo as mesmas registado em 2009, uma quebra de 40,8%. 
 
Em 2008, o Grupo alcançou um total de proveitos operacionais na Ucrânia de 27.610 milhares de 
euros, o que traduziu um aumento significativo relação aos 20.623 milhares de euros verificados em 
2007. 
 
Em 2009, registou-se um total de proveitos operacionais de 11.462 milhares de euros, o que 
traduziu uma forte retracção em relação ao verificado em 2008, reflectindo o impacto da actual crise 
internacional e a forma como a mesma afectou, em particular, este país do leste europeu. 
 
A posição de mercado da “Cement, Ltd.” na região de Odessa tem vindo a melhorar 
consistentemente, sendo hoje líder com uma quota de 45%, que compara com os 30% que a 
empresa detinha em 2006. Neste âmbito, destaca-se a comercialização de cimento em sacos, cujo 
peso relativo no mix de vendas da empresa passou de 9,9% em 2006 para 32,6% em 2009.   
 
 
10.2.3 Concessões e Serviços 

A actuação do Grupo Teixeira Duarte neste sector engloba um vasto conjunto de empresas que 
somaram um total de 61.055 milhares de Euros de proveitos operacionais em 2009, sendo 52% 
fruto da actividade desenvolvida no mercado externo e 48% em Portugal.  
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Actualmente, as empresas do Grupo dedicam-se a áreas de negócios de naturezas distintas, com 
destaque para o meio ambiente, os transportes, as concessões, nomeadamente rodoviárias, bem 
como a tecnologia e gestão de imóveis. 
 
Desse modo, na análise da actividade que se fará infra, apresenta-se a análise das operações dividida 
por países e, dentro de cada um deles, por cada uma das empresas. 
 
Neste sector, a TD-EC detém também diversas participações minoritárias noutras entidades cuja 
gestão não é conduzida pelas estruturas do Grupo e que, em quase todos os casos, não integram o 
seu perímetro de consolidação.  
 
Em termos consolidados, no exercício de 2009, o volume de negócios no sector das Concessões e 
Serviços foi de 42.412 milhares de Euros, reflectindo um acréscimo de 26% em relação aos totais 
apurados em 31 de Dezembro de 2008. 
 
 
10.2.3.1 Mercado Interno 

Face à diversidade dos negócios neste sector, a análise da actividade será efectuada através da 
descrição da actuação de cada uma das empresas nele integradas e não como um todo.  
 
RECOLTE - Recolha, Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A.  
No ano de 2008, a Recolte alcançou, em termos individuais, proveitos operacionais de 7.881 
milhares de Euros, o que representa um crescimento de 15,5% em relação ao exercício anterior, 
especialmente significativo se se atender à continuidade do ciclo negativo deste mercado. 
 
No âmbito de uma estratégia de reorganização interna e com vista a optimizar a execução dos 
novos contratos, a empresa realizou em 2008 um forte investimento na renovação da frota e na 
aquisição de veículos e equipamentos de última geração, também ambientalmente mais eficientes, 
num montante global de 3.044 milhares de Euros, o que representa um aumento de 58% face ao 
ano anterior. 
 
A actividade técnico-comercial teve também um assinalável impulso no ano de 2008, tendo sido 
elaborado um total de 196 propostas com um valor global de 113.685 milhares de Euros, o que 
representa um crescimento de 126% face ao exercício anterior, marcando presença em praticamente 
todos os principais concursos públicos ocorridos durante o ano em Portugal na área da Recolha de 
Resíduos e Limpeza Urbana. 
 
As mencionadas propostas tiveram uma taxa de sucesso nas adjudicações de 26%, sendo que o 
valor desses contratos, com execução num horizonte temporal de entre 1 a 8 anos, ascendeu a 
29.439 milhares de Euros, contrastando com o valor de 803 milhares de Euros do ano anterior. 
 
Em 2008, as actividades realizadas quanto aos Resíduos Industriais Banais com a Exploração de 
Aterros de Inertes e a área Jardins e Espaços Verdes, além de áreas estratégicas, contribuíram de 
forma importante para um universo de operações e clientes diversificados, representando, cerca de 
25% dos proveitos totais, enquanto que a actividade de Recolha de Resíduos e Limpeza Urbana 
correspondeu aos restantes 75%. 
 
Das operações mais significativas executadas ou em execução no ano de 2008, destacam-se, por 
tipo de actividade, as seguintes: 
 

− Na área da Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e/ou Limpeza Urbana, os contratos em 
curso nos Municípios de Ovar, São João da Madeira, Lamego, Alenquer, Vale de Cambra, 
Cascais e Porto. 
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− No âmbito da Concepção, Execução e Manutenção de Jardins, os diversos contratos 
estabelecidos com o Município de Oeiras, Junta de Freguesia de Alfornelos e com várias 
entidades privadas. 

− Na Limpeza de Praias e Zonas Costeiras, os trabalhos realizados para o Município de 
Peniche. 

− Na área de Lavagem de Contentores, os contratos com os Municípios do Bombarral, 
Peniche, São João da Madeira, Lamego, Alenquer, Vale de Cambra, Cascais e Porto. 

 
Em 2009 a RECOLTE. registou proveitos operacionais de 9.398 milhares de euros, o que 
representa um crescimento de 19,3% face ao exercício anterior, especialmente significativo se 
atendermos ao ciclo particularmente difícil no mercado do ambiente. 
 
Neste exercício a empresa consolidou a trajectória de crescimento do volume de negócios que tem 
vindo a ser verificada nos últimos anos, não obstante os significativos impactos negativos 
decorrentes dos decréscimos sistemáticos nos valores de adjudicação resultantes do enorme 
desajustamento entre a procura e a oferta. 
 
Ainda assim, a conjuntura desta área de negócio em 2009 foi bastante desfavorável, fruto 
essencialmente da substantiva degradação dos preços praticados, da forte redução do valor médio 
das propostas apresentadas nos concursos e da dilação dos prazos médios de cobrança, que 
implicam um inevitável agravamento dos encargos financeiros. 
 
No âmbito da estratégia de reorganização interna que tem vindo a ser efectuada e dos novos 
contratos celebrados, a RECOLTE continuou a sua aposta na renovação contínua de 
equipamentos, realizando investimentos na aquisição de novos veículos de última geração, 
ambientalmente mais eficientes, num montante global de 694 milhares de euros.  
 
Não obstante as dificuldades decorrentes dos decréscimos dos valores base dos concursos, a que 
acresceu a entrada em vigor da nova legislação dos contratos públicos, a actividade técnico-
comercial da empresa foi intensa, sendo que, na globalidade, se verificou um crescimento no 
número de estudos elaborados ao longo do exercício de 2009, que totalizou 231 propostas - com 
um valor global de 81.756 milhares de euros - o que representa um crescimento de 18 % face ao 
exercício anterior. 
 
Apesar da difícil conjuntura de mercado que tem registado uma descida substantiva dos valores 
licitados, cumpre relevar o valor dos novos contratos adjudicados no montante global de 9.530 
milhares de euros, de entre os quais se destaca o “Concurso para a Prestação dos Serviços de 
Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos dos Concelhos de Lagoa, Ribeira Grande e Vila 
Franca do Campo”, para a MUSAMI – Empresa Municipal do Ambiente, EIM (Açores), primeiro 
contrato da empresa na Região Autónoma dos Açores. 
 
Das operações mais significativas de 2009, referem-se as seguintes: 
 

- Na área da Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e/ou Limpeza Urbana, os 
contratos em curso para os Municípios de Almada, Tarouca, Loulé, Ovar, São João da 
Madeira, Lamego, Alenquer, Cascais, Vale de Cambra e Porto; 

- No âmbito da Construção / Manutenção de Jardins e Espaços Verdes os diversos 
contratos celebrados com os Municípios de Oeiras, Seixal, Cascais, Lisboa, Junta de 
Freguesia de Alfornelos, bem como com várias entidades privadas; 

- Na Limpeza de Praias e Zonas Costeiras os trabalhos realizados para os Municípios de 
Peniche, Ovar e Setúbal; 

- Na área de Lavagem de Contentores, os contratos com os Municípios do Bombarral, 
Peniche, São João da Madeira, Lamego, Alenquer, Cascais, Vale de Cambra, Porto, Penela 
e Viseu. 
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Para o ano de 2010 e atentas as dificuldades sentidas no país e em particular no sector do ambiente, 
a RECOLTE procurará novas oportunidades, através de sinergias em países onde o Grupo Teixeira 
Duarte já se encontra fortemente implantado, nomeadamente Angola, do mesmo modo que 
manterá uma atitude de prudência na participação nos diversos concursos e negócios, de forma a 
continuar, sustentadamente, a crescer e a criar valor. 
 
INVICTAAMBIENTE – Recolha de Resíduos e Limpeza Pública, S.A.  
Esta empresa tem como objectivo o desenvolvimento, gestão e exploração, em regime de 
concessão, dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e da limpeza pública de uma área 
urbana muito significativa do Município do Porto. Trata-se de um contrato de oito anos, renovável 
por mais cinco, que se iniciou nos últimos dias do exercício de 2008 com um volume de trabalho 
total muito significativo e que representou, ainda que de forma indirecta, o início de actividade da 
GSC, S.A. numa zona do país que é estratégica para o crescimento da sua actividade no mercado 
nacional. 
 
No exercício de 2009, esta participada atingiu um total de proveitos operacionais de 4.210 milhares 
de euros. 
 
TDGI - Tecnologia e Gestão de Imóveis, S.A.  
No ano de 2008, esta empresa registou, em termos individuais, proveitos operacionais de 9.492 
milhares de Euros, o que representou um aumento de mais de 21,8% em relação ao exercício de 
2007. 
 
Este crescimento foi o resultado da combinação entre o bom desempenho comercial e a 
reconhecida qualidade na prestação dos serviços executados, levando não só à continuidade da 
generalidade dos contratos que transitaram de anos anteriores, mas também à captação de um 
apreciável número de novos clientes, cujos convénios se iniciaram em 2008 e que, em alguns casos, 
se prolongaram para os anos seguintes. 
 
O ano de 2009, apesar do cenário pouco favorável que apresentou, acabou por se revelar bastante 
positivo para a TDGI, que atingiu proveitos operacionais de 11.595 milhares de euros, o que 
representa um acréscimo de 22,2%.  
 
Fruto do esforço e empenho de toda a equipa e do serviço prestado, a empresa conseguiu, mais 
uma vez, garantir a continuidade da generalidade dos contratos que transitaram de anos anteriores e 
ainda captar um considerável número de novos clientes. 
 
No sector de Análise e Diagnóstico, a nova legislação de eficiência energética e qualidade do ar 
interior em edifícios, com as suas decorrentes obrigações ao nível dos ensaios a realizar em fase de 
conclusão da obra e posteriormente ao longo da vida da instalação, levou a que a TDGI, S.A. 
tivesse de investir fortemente em novos equipamentos e soluções que lhe permitem uma adequada 
resposta às exigências que lhe são colocadas.  
 
Assim, foi constituída uma equipa com técnicos especializados, apetrechada com as tecnologias 
mais recentemente utilizadas no Building Maintenance, permitindo que a empresa disponibilize aos 
seus clientes, entre outros serviços qualificados, a medição de parâmetros da qualidade do ar 
interior, a termografia e a medição de vibrações. 
 
O sector de Estudos e Projectos Especiais conheceu desde 2008 um forte desenvolvimento. A 
aposta nesta área passou igualmente pelo reforço da equipa composta por Arquitectos, 
Engenheiros, Medidores Orçamentistas e Técnicos de Construção Civil, com vasta experiência 
nesta área, permitindo dar resposta às frequentes solicitações dos clientes no âmbito da gestão dos 
seus espaços.  
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Como consequência da conjuntura económica global, uma das preocupações das organizações 
passa pela necessidade de reutilizar e readaptar os espaços existentes, com o objectivo de 
minimização dos valores do investimento, o que se tem revelado uma oportunidade de negócio 
para a TDGI, que promove, num conceito de Facilities Management, o reforço da arquitectura de 
interiores e obras de adaptação como uma mais-valia para o cliente. 
 
Da actividade neste sector, são de destacar: 
 
Em 2008: 

− a reorganização da Unidade de Manutenção e Engenharia da TAP, assente num vasto 
estudo das necessidades operacionais da unidade de manutenção e engenharia da TAP, no 
aeroporto da Portela, com objectivo de relocalizar algumas áreas operacionais de acordo 
com as suas necessidades de negócio. 

− o estudo, projecto e coordenação da execução do espaço actual da Jet Republic, no Lagoas 
Park, bem como o Project Management da nova sede desta mesma empresa, no edifício que se 
encontra em construção, também em Lagoas Park.  

 
Em 2009: 

- O Project Management da JET REPUBLIC, com a execução, gestão e coordenação da 
execução dos Projectos de Arquitectura e de Instalações Técnicas; 

- O processo de mudança na redução do espaço ocupado pela RENAULT, considerando a 
respectiva readaptação na sua organização e instalações técnicas e a execução de projectos 
de menor dimensão, mas exemplificativos do potencial deste sector no que diz respeito, 
especificamente, a projectos chave na mão; 

- Os projectos da GLOBALVIA e ESYLUX, nos quais a TDGI interveio desde a 
elaboração do Estudo de Ocupação à até obra de adaptação, passando pela implementação 
da imagem corporativa da empresa, o fornecimento de divisórias e mobiliário e a 
readaptação das instalações técnicas. 

 
Em 2009, o Sector de Facilities Management e Gestão e Condução de Instalações, que continua a 
ser o sector core da TDGI, registou um apreciável aumento do número de contratos, em resultado 
da manutenção e alargamento do âmbito dos contratos já existentes, bem como da celebração de 
contratos com novos clientes, dos quais se destacam: o Campus da Justiça; o Complexo de Piscinas 
do Estádio Universitário de Lisboa; o Edifício Sede e o Edifício Técnico da CIMPOR; as 
Instalações Balneares da FrenteMar Funchal, na Região Autónoma da Madeira; o Palácio Nacional 
de Queluz e o edifício da ANACOM em Lisboa. 
 
BONAPAPEL - Artigos de Papelaria e Equipamentos Informáticos - Unipessoal, Lda.  
Em 2008, os principais objectivos da empresa foram a consolidação do volume de vendas na loja e 
a dinamização das vendas directas ao domicílio, (Ofimarket), tendo sido alcançado, deste modo, um 
montante global de vendas de 341 milhares de Euros. 
 
Em 2009, a participada registou proveitos operacionais no montante de 635 milhares de euros. 
 
SATU-OEIRAS - Sistema Automático de Transporte Urbano, E.M.  
Em 2007, a actividade da empresa cresceu, tendo-se verificado um aumento de 19% do número de 
utentes e de 14% das receitas, relativamente ao ano anterior.  
 
Em 2009, os proveitos operacionais desta empresa foram de 223 milhares de Euros, ligeiramente 
abaixo dos 233 milhares de Euros obtidos em 2008 e dos 243 milhares de Euros obtidos em 2007. 
 
O exercício de 2008 foi marcado pelo crescimento moderado da actividade da empresa, que 
registou um acréscimo de 10% das receitas dos bilhetes e um aumento de 6% do número de 
utentes, que devem continuar a ser interpretados atendendo ao facto de apenas estar completa a 
primeira fase do Sistema. 
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O exercício de 2009 registou um decréscimo de 3% das receitas dos bilhetes. No entanto, a 
utilização deste meio de transporte registou um aumento da venda de bilhetes de 20 viagens em 
6%, demonstrando, desta forma, uma maior fidelização dos passageiros da SATU. 
 
Com efeito, os elementos económico-financeiros desta empresa continuam marcados pelo facto de 
o Sistema operar apenas num percurso de cerca de um décimo do que se considera ser a 
concretização conceptual do mesmo, susceptível de revelar de forma rentável todas as suas 
potencialidades inovadoras. 
 
Nesse âmbito, durante o ano de 2009, é de salientar a realização do “Estudo de Pré-Viabilidade de 
Solução para a Expansão do SATU até à Estação Ferroviária do Cacém”, o qual aponta para várias 
hipóteses de desenvolvimento do Sistema, no eixo Concelho de Oeiras / Concelho de Sintra e 
referencia acentuadas virtualidades técnicas e operacionais. No seguimento deste estudo, foi 
assinado, em 31 de Julho de 2009, um Protocolo de Acordo Preliminar entre a SATU-Oeiras, o 
Município de Oeiras e o Município de Sintra com o objectivo da concretização do Sistema até ao 
Cacém.  
 
A este propósito há que referenciar que o Sistema SATU e a sua expansão até ao Cacém já se 
encontram previstos no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROT-AML) de Novembro de 2009, com o objectivo de interligar as linhas férreas de 
Sintra e Cascais. 
 
AEDL – Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.  
É uma sociedade na qual a TD-EC é titular de uma participação de 18% do respectivo capital social 
e que celebrou com o Estado Português o contrato de concessão do Douro Litoral em finais de 
Dezembro de 2007. Tal contrato durará por um prazo de 27 anos e tem como objecto a concepção, 
projecto, construção, aumento do número de vias, financiamento, conservação e exploração, dos 
lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados, designados por “Concessão Douro Litoral”, 
num total de 129 Km, dos quais 78Km são com cobrança de portagem aos utentes. 
 
A obra prossegue em bom ritmo, tendo já sido concluídos diversas infra-estruturas e obras de arte. 
 
LUSOPONTE - Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A.  
O desempenho da sociedade manteve-se relativamente estagnado durante 2008, tendo o resultado 
antes de impostos descido cerca de 0,6%, ascendendo a 16.987 milhares de Euros, valor que 
compara com 17.093 milhares de Euros em 2007. 
 
Essencialmente em consequência da crise vivida na economia portuguesa, verificou-se em 2008, 
pelo terceiro ano consecutivo, uma redução global do tráfego no conjunto das duas pontes 
concessionadas, sendo essa diminuição de 1,2% comparativamente com o ano anterior. 
 
Ainda assim, uma forte política de controlo de custos a todos os níveis encetada em 2008  permitiu 
um desvio mínimo face ao orçamento e um resultado líquido depois de impostos de 12.441 
milhares de Euros, apenas 1% abaixo do verificado em 2007. 
 
Durante o exercício de 2009, esta participada teve uma performance muito razoável tendo o 
Resultado Antes de Impostos crescido cerca de 16,2%, ascendendo a 19.746 milhares de euros. 
 
A uma subida das receitas de 3,1% associou-se a redução custos, que permitiu à sociedade obter um 
resultado líquido depois de impostos de 14.484 milhares de euros, 3% acima do seu Orçamento e 
16,4% acima do verificado em 2008. 
 
Apesar da crise vivida na economia portuguesa, verificou-se uma redução global do tráfego muito 
ligeira no conjunto das duas pontes concessionadas, sendo essa descida de 0,2%comparativamente 
com o ano anterior. Esta contracção não teve correspondência na receita oriunda da cobrança de 
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portagens, que subiu 3,1% e que, associada à forte política de controlo de custos, em especial nos 
financeiros, permitiu à sociedade obter um resultado líquido de 14.484 milhares de euros, 3% acima 
do seu Orçamento e 16,4% acima do verificado em 2008. 
 
 
10.2.3.2 Mercado Externo 

Angola  
 
EDUCARE - Actividades Educativas e Culturais, Lda.  
No exercício de 2008, a sociedade atingiu um total de proveitos operacionais de 1.756 milhares de 
Euros, o que comparando com os 350 milhares de Euros obtidos em 2007, reflectia o facto de 
apenas a partir de 2008 a actividade ter decorrido em pleno. 
 
Em 2009, esta participada atingiu um total de proveitos operacionais de 2.999 milhares de euros, o 
que traduziu um aumento de 70,8% em relação ao verificado em 2008. 
 
TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, Lda. (Angola)  
No ano de 2008, a empresa manteve um bom ritmo de crescimento dos proveitos operacionais, que 
atingiram, em termos individuais, 7.364 milhares de Euros, em resultado do investimento feito em 
recursos e equipamentos, que optimizaram a sua capacidade e as suas valias comerciais. 
 
No ano de 2009, a implementação de soluções em alguns projectos do Grupo Teixeira Duarte, 
designadamente o novo Pólo Automóvel e o novo Centro Logístico da MAXI, permitiram não só 
satisfazer as necessidades internas na área da Gestão e Manutenção Técnica de Instalações, como 
também ganhar dimensão e capacidade para responder às solicitações do mercado, consolidando a 
imagem e credibilidade externa da empresa. 
 
No exercicío de 2009, a TDGI alcançou 7.124 milhares de euros de proveitos operacionais, 
assinalando-se durante esse ano a assinatura de novos contratos que permitiram o alargamento da 
actividade a várias províncias de Angola. 
 
Brasil 
 
TEBE, S.A.  
Os proveitos operacionais desta empresa em 2008 registaram o valor de 13.698 milhares de Euros e 
o resultado do exercício cifrou-se em 2.878 milhares de Euros. 
 
O volume de tráfego em 2008 foi de 4.330.605 veículos ligeiros e pesados, o que representa um 
aumento de 23% em relação a 2007, ficando este incremento a dever-se ao encerramento de uma 
rota de fuga junto a uma das praças de portagem e ao crescimento da economia local. 
 
Em 2008 foram realizados investimentos com obras de duplicação de vias em Barretos e de 
recuperação de pavimentos, que envolveram um montante de 5.460 milhares de Euros. 
 
No ano de 2009, é de destacar o impacto negativo da crise internacional na produção da região 
Sudeste do estado de São Paulo, de produtos como açúcar, álcool, etanol, suco de laranja, soja, com 
efeitos directos no transporte de mercadorias. Ainda assim, as rodovias administradas pela TEBE 
registaram um crescimento de tráfego de 0,77% comparado com 2008. 
 
A receita operacional apurada em 2009 foi de 15.332 milhares de Euros e regista um crescimento de 
12% comparado com 2008, devido à actualização da tarifa e aumento ligeiro de tráfego. 
 
O resultado do exercício de 2009 cifrou-se em 2.055 milhares de Euros, que representa um 
decréscimo de 28,6% relativamente a 2008, devido à reavaliação do valor do imobilizado e 
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consequente aumento das amortizações, para além da redução do prazo de amortização de 25 para 
8 anos. 
 
Espanha 
  
GSC – Compañia General de Servicios y Construccion, S.A.  
No ano de 2008, esta empresa registou, em termos individuais, proveitos operacionais na área de 
Concessões e Serviços de 21.644 milhares de Euros. 
 
No exercício de 2008, é de salientar a adjudicação do contrato de Gestão de Serviço Público de 
Limpeza, Conservação e Manutenção de Praias e Pinhais, incluindo o respectivo equipamento, bem 
como a Construção e Gestão de um Parque de Ócio e Aventuras, por um período de 8 anos, no 
Município de El Puerto de Santa Maria, pelo valor de 20.059 milhares de Euros. 
 
No ano de 2009 a empresa registou nesta área de negócios, em termos individuais, proveitos 
operacionais no valor de 21.807 milhares de euros, valor em linha com o verificado no exercício 
anterior. 
 
Durante o ano de 2009 angariaram-se os seguintes contratos: 
 

- Manutenção e Gestão integral do Centro Desportivo “Go Fit Madrid”, para a Ingesport, 
espaço com uma superfície total de 8.000 m2,  um dos mais importantes centros 
desportivo e de lazer de Madrid; 

- Para a Câmara Municipal de Villaconejos, em Madrid, o contrato dos Serviços de Limpezas 
de Edifícios Públicos, Centros Educativos e Instalações Municipais e Serviços da Câmara; 

- Para a Câmara Municipal de Griñon, em Madrid, a Limpeza de 18 Edifícios Municipais; 
- Na Comunidade da Andaluzia continuou-se, para a Câmara Municipal de Algeciras o 

contrato de Manutenção de 29 Colégios Públicos; 
- Na Comunidade da Galiza iniciou-se a actividade através do contrato de Manutenção 

Integral das Instalações do IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) em 
Santiago de Compostela. 

 
Macau 
 
CPM - Companhia de Parques de Macau, S.A. 
Esta sociedade tem mantido um desenvolvimento consistente, com sucessivas melhorias nos 
resultados da exploração, dada a significativa quota de mercado que alcançou num território cuja 
economia tem vindo a prosseguir em forte crescimento, nomeadamente nas indústrias da Hotelaria, 
dos Casinos e do Turismo. 
 
No final de 2007, o estacionamento público automóvel disponível em nove auto-silos era 
constituído por 7.375 lugares localizados nas zonas de maior procura na cidade de Macau, enquanto 
os parquímetros em utilização na via pública aumentaram de 2.661 para 4.025, revelando um 
crescimento superior a 50%, o que permitiu um incremento do volume de negócios de 19,3%.  
 
Em 2008, a empresa prosseguiu um aumento sustentado das suas receitas, tendo atingido 5.773 
milhares de Euros de proveitos operacionais. 
 
A empresa geria no final de 2009, um total de 9.396 lugares de estacionamento automóvel e 1.301 
lugares de estacionamento para motociclos, tendo registado nesse exercício 6.322 milhares de Euros 
de proveitos operacionais, que representou um aumento em cerca de 9,5 % face a 2008. 
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Moçambique 
 
TDGI - Tecnologia e Gestão de Imóveis, Lda. (Moçambique) 
Esta empresa tem sido responsável por fazer a manutenção do “Polana Shopping Center” na 
cidade de Maputo e tem vindo a colaborar com diversas outras entidades locais do Grupo Teixeira 
Duarte, nomeadamente exercendo a sua actividade nos empreendimentos IMOPAR - Centro 
Comercial, Miramar, Hotel Avenida, Hotel Tivoli Maputo e Hotel Tivoli Beira.  
 
Por outro lado, a TDGI tem vindo a prestar serviços à Companhia Vale Rio Doce Moçambique e 
ao BCI – Fomento, os quais, ainda que de reduzida expressão, permitem alimentar boas 
perspectivas de crescimento. 
 
No ano de 2008, a empresa obteve, em termos individuais, proveitos operacionais de 966 milhares 
de Euros, traduzindo um aumento de 27,6% face ao verificado em 2007. 
 
No ano de 2009, a empresa obteve, em ternmos individuais, proveitos operacionais de 707 milhares 
de Euros, traduzindo um decréscimo de 26,8% face ao verificado em 2008. 
 
A empresa continua a ser consultada para a gestão e manutenção de vários empreendimentos, em 
resposta às quais entregou propostas e aguarda adjudicações, nomeadamente por parte do Estado 
no que se refere aos contratos piloto de manutenção do parque escolar em Moçambique. 
 
 
10.2.4 Imobiliária 

A actuação do Grupo Teixeira Duarte neste sector engloba actualmente um vasto conjunto de 
empresas que atingiram em 2008 um total de 91.835 milhares de Euros de proveitos operacionais e 
que têm como principais países de actuação Portugal, Angola, Brasil, Espanha e Moçambique, com 
maior ênfase no mercado nacional, onde se destaca a Teixeira Duarte - Gestão de Participações e 
Investimentos Imobiliários, S.A. e o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF. 
 
O mercado imobiliário foi um dos primeiros sectores da economia real a sentir o impacto da actual 
conjuntura de forte crise. Com efeito, por se tratar de uma indústria de produção de bens 
duradouros, muito dependente da capacidade de crédito e do nível de confiança dos consumidores, 
reflectiu ao longo do ano de 2008, e em particular no seu segundo semestre, uma retracção 
generalizada em todos os segmentos do mercado. 
 
O ano de 2009 revelou-se, em linha com o esperado, um ano muito difícil para o sector imobiliário. 
Fruto de um contexto económico desfavorável e de um mercado com excesso de oferta em muitos 
segmentos, a generalidade do sector sentiu dificuldades no escoamento dos produtos promovidos. 
Este contexto deverá manter-se ao longo de 2010, não sendo de esperar a curto prazo acentuadas 
melhorias. 
 
Em termos consolidados, o volume de negócios no sector imobiliário foi de 82.568 milhares de 
euros, reflectindo um crescimento de 58,2% em relação a 31 de Dezembro de 2008 e revelando um 
desempenho muito positivo na actual conjuntura. 
 
 
10.2.4.1 Mercado Interno 

Na sequência da retracção generalizada sentida em todos os segmentos do sector imobiliário, em 
especial a partir do segundo semestre de 2008, o actual momento de mercado tem-se revelado 
particularmente exigente em termos de escoamento dos produtos em stock nos empreendimentos 
em fase de comercialização. O aumento da dificuldade na obtenção de crédito por parte de pessoas 
e empresas e a falta de confiança em ambiente de crise económico-financeira, com o consequente 
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adiamento de decisões de investimento, têm sido factores relevantes para o fraco desempenho do 
mercado. 
 
A carteira de activos das empresas do Grupo dedicadas à promoção imobiliária em Portugal conta 
com cerca de 24 empreendimentos em desenvolvimento ou em gestão de património, aos quais 
corresponde um potencial construtivo que poderá ultrapassar os 1.000.000 m2 de construção acima 
do solo.  
 
No exercício de 2008, este sector obteve proveitos recorrentes de 25.968 milhares de Euros, que 
corresponderam a um aumento de 13% em relação a igual período do ano anterior. 
 
Em 2009, foi possível manter os bons níveis de comercialização de anos anteriores, ultrapassando 
diversas barreiras relacionadas com a falta de confiança dos consumidores, a mudança nas 
condições de crédito e o excesso de oferta, assinalando-se a obtenção de 94.889 milhares de euros 
de proveitos operacionais. 
 
Em 2009, a actividade do Grupo centrou-se no desenvolvimento dos empreendimentos em 
carteira,  tendo sido realizados múltiplos investimentos, num total de 48.380 milhares de euros, com 
destaque para o “Lagoas Park”, o “Villa Park” e o “Santa Marinha Design District”, que 
absorveram 83,6% daquele montante global.  
 
No “Lagoas Park”, localizado em Porto Salvo, concluiu-se a construção de mais dois edifícios, 
proporcionando uma oferta adicional de 20.000 m2 de novos espaços de escritórios, parcialmente  
já contratados. 
Neste período, foi igualmente dada continuidade à elaboração de projectos e à tramitação de 
processos com vista ao licenciamento de novas edificações nos terrenos em carteira. 
 
No segmento residencial, e apesar das difíceis condições de mercado, foi possível manter ao longo 
de 2009 um razoável ritmo nas vendas, onde se destacam o desempenho dos empreendimentos 
“Quinta de Cravel”, “Forum Oeiras” e “Gaia Nova”. Apesar da diminuição, em 15%  no número 
de fogos colocados em relação a 2008, o bom desempenho comercial obtido evidencia o 
reconhecimento da forte aposta da TD-EC na qualidade dos seus produtos.  
 
O “Santa Marinha Design District”, em Vila Nova de Gaia, foi durante o segundo semestre de 2009 
alvo de uma acção de rebranding. Os conceitos marcados de arquitectura e design presentes nos 
vários projectos desenvolvidos ao longo dos anos nesta cidade provocaram uma mudança urbana 
qualificadora, hoje unanimemente reconhecida, afirmando-se o local como o principal eixo de 
desenvolvimento alternativo naquela que é a terceira mais populosa cidade do país. Aqui destaca-se 
a conclusão em 2009 do edifício residencial V10, bem como a continuação da construção do health 
club “Virgin Active” cuja abertura ao público ocorreu já no início de 2010 e que veio contribuir 
para a dinamização e consolidação deste projecto de grande dimensão. 
 
Em 2009, ocorreu o lançamento do empreendimento residencial “Magnólia Oeiras Living”, em 
Porto Salvo, que contará com cerca de 250 fracções de habitação e comércio, encontrando-se em 
fase final de construção as infra-estruturas do loteamento. Neste período foram colocados no 
mercado 16 lotes de moradias unifamiliares. 
 
No segmento de escritórios, tem-se destacado a grande pressão por parte das empresas com o 
objectivo de reduzir os custos associados aos espaços ocupados. Este foi um factor sentido de 
forma transversal nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas que não impediu a manutenção 
das boas taxas de ocupação registadas em 2008 nos empreendimentos do Grupo. Exemplo disso 
são os mais de 90% de ocupação do “Lagoas Park”, fruto de uma invulgar capacidade de fidelização 
de clientes por força da qualidade do espaço e dos serviços prestados, bem como da facilidade na 
recolocação dos espaços libertados. Destaca-se ainda o facto de, com vista a dar resposta à forte 
pressão do mercado, continuarem em bom ritmo os trabalhos de construção de mais 20.000m2 de 
escritórios neste empreendimento. 
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O mercado de escritórios da Área Metropolitana de Lisboa teve em 2009 uma colocação total de 
aproximadamente 120.000m2, que traduz numa diminuição de 50% em relação ao ano anterior. 
Neste contexto, os espaços de escritórios colocados em 2009 no “Lagoas Park” representam 
aproximadamente 10% do mercado total, reflectindo, mais uma vez, a imagem de distinção e 
qualidade que caracteriza este office park. 
 
No exercício de 2009, o Grupo Teixeira Duarte atingiu, em Portugal, um total de proveitos 
operacionais de 94.889 milhares de euros, reflectindo uma diminuição de 33,9% relativamente ao 
obtido em 2008. 
 
No segmento logístico, o Grupo concluiu a comercialização do “Lezíria Park” e concentrou-se na 
colocação dos espaços disponíveis no “Abrunheira Park”, em Sintra. Neste sentido, destaca-se 
ainda a conclusão do licenciamento do projecto logístico e industrial do Montijo, num terreno com 
127.000m2, onde será instalado o novo Pólo Operacional Teixeira Duarte, bem como a aprovação 
da operação de loteamento do “Parque Logístico da Póvoa” em Vila Franca de Xira, este último 
representando um acréscimo ao portfólio do Grupo de cerca de 30.000m2 de potencial construtivo 
destinado a novos armazéns. 
 
Para 2010, será dada continuidade ao trabalho de desenvolvimento e comercialização dos 
empreendimentos já referidos, a par do que se prosseguirá a tramitação do licenciamento dos 
projectos em carteira, com destaque para os projectos de matriz residencial “Villa Simões” e “Villa 
Torrinha”, em Lisboa e “Vila Rio”, em Vila Franca de Xira. 
 
O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF gerido pela TDF – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. é um fundo de capitalização especialmente dedicado à 
promoção imobiliária que apresentava no final de 2009 um património no valor de 99.038 milhares 
de Euros, obtendo mais valias de 1.746 milhares de Euros.  
 
 
10.2.4.2 Mercado Externo 

Angola 
 
No mercado angolano verificou-se um desequilíbrio na relação entre a oferta e a procura em favor 
da primeira, tendo-se vivido um ambiente de grande expectativa no sector imobiliário, com a 
generalidade das vendas a serem contratadas em simultâneo com a construção, aumentando a 
pressão na subida dos preços.  
 
Não existem na cidade de Luanda localizações predominantemente habitacionais, sendo que 
construções de boa qualidade se distribuem pelas zonas adjacentes à marginal e aos principais eixos 
rodoviários.  
 
Na zona de Talatona estão em desenvolvimento alguns dos maiores projectos de matriz 
habitacional. Aqui a oferta de tipologias é mais variada e predominam os condomínios com 
soluções integradas de segurança, auto-suficiência em energia e água, zonas verdes e áreas sociais.  
 
A par do segmento residencial, também no de escritórios se sente a carência de espaços disponíveis, 
estimando-se que o parque de escritórios em Luanda ronde os 600.000 m2. 
 
Esta conjuntura tem permitido à TD-EC a ocupação integral da sua qualificada carteira de imóveis 
destinados a habitação e escritórios, que ascende a 20.000 m2 de construção acima do solo. 
 
A crise financeira internacional actual tem tido diversas consequências em Angola, com destaque 
para a redução de crédito por parte dos bancos e para a diminuição da confiança por parte dos 
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consumidores, tendo-se assistido como resultado à redução do ritmo de comercialização dos 
imóveis e ao adiamento do lançamento de novos empreendimentos.  
 
A carteira de activos imobiliários do Grupo Teixeira Duarte em Angola conta com mais de 30 
empreendimentos, com um potencial construtivo associado de cerca de 500.000 m2 de área acima 
do solo. 
 
Durante o exercício de 2009 manteve-se a actividade de gestão do património próprio, onde a 
qualidade do produto e os bons níveis de serviço têm permitido excelentes taxas de ocupação. 
 
A par desta actividade, desenvolveram-se os activos em carteira, dos quais se destacam os projectos 
de expansão de outras áreas de negócio da Empresa e a entrada de cinco novos processos de 
licenciamento, de matriz residencial e de serviços, que totalizam cerca de 200.000m2 de área de 
construção acima do solo. 
 
Na cidade de Luanda, foi dado início à comercialização do empreendimento “Coqueiros Luanda 
Living”, que está já em construção. Este edifício de habitação e comércio conta com 43 fracções, 
estando a colocação no mercado a decorrer dentro das expectativas. O edifício tem a sua conclusão 
prevista para o segundo trimestre de 2011. 
 
Durante o exercício de 2010 continuar-se-á a tramitação dos licenciamentos dos projectos 
residenciais e de serviços em carteira. 
 
Em simultâneo, pretende-se manter os altos níveis de serviço e de ocupação dos edifícios em gestão 
de património e prosseguirão os trabalhos de concepção e desenvolvimento dos novos projectos 
para outras áreas do Grupo, em território Angolano,. 
 
Em 2009, o Grupo Teixeira Duarte atingiu, em Angola, um total de proveitos operacionais de 
12.672 milhares de euros, reflectindo um aumento que compara com os 41.443 milhares de euros 
registados em 2008. 
 
A par da actividade de promoção, estão em desenvolvimento em Angola um considerável conjunto 
de activos imobiliários necessários a outras actividades do Grupo, nas áreas de Hotelaria, 
Distribuição Alimentar, Distribuição Automóvel e Educação, onde o sector imobiliário também 
actua, desde a concepção dos espaços até à sua entrega às empresas do Grupo. 
 
Brasil 
 
O clima de estabilidade política e social que o Brasil atravessa e o bom desempenho da sua 
economia, são factores que potenciam o crescimento sustentado do poder de compra de uma classe 
média cada vez mais emergente, que coloca o país nos primeiros lugares do ranking de mercados 
consumidores. Esta situação foi percebida por investidores nacionais e internacionais e pelo 
mercado financeiro, que atribuiu ao país a classificação de investment grade durante o ano de 2008. 
 
O mercado imobiliário de São Paulo, onde o Grupo desenvolve grande parte das suas actividades 
neste País, foi nos últimos anos fortemente capitalizado pela entrada em bolsa de um conjunto 
significativo de empresas a operar no sector. O aumento de liquidez daí decorrente promoveu o 
crescimento e diversificação da oferta de produtos imobiliários nos diversos segmentos, tornando o 
mercado extremamente dinâmico e competitivo. 
 
Apesar das fortes expectativas dos investidores no mercado, o clima de arrefecimento sentido no 
sector imobiliário e, em particular, no segmento residencial fruto da recessão mundial, no final de 
2008 e início de 2009, teve como consequência uma rápida revisão em baixa no número de 
lançamentos no mercado por parte de muitos dos promotores em actividade na cidade de São 
Paulo, num mercado que até então tinha vindo a registar nos dois anos anteriores um grande 
crescimento.  
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No entanto, com uma boa velocidade de vendas e uma redução rápida dos níveis de stock, assistiu-
se no segundo semestre de 2009 ao aumento gradual do ritmo de lançamentos, tendo-se atingido 
no exercício de 2009 o lançamento de cerca de 30.000 unidades residenciais, número semelhante ao 
verificado em 2008.   
 
Durante o ano de 2009 foi lançado o empreendimento “Quartier”, em Vila Mascote, com 212 
unidades, totalizando assim 704 unidades lançadas em 4 empreendimentos nos últimos três anos. 
 
O portfólio total do Grupo é composto por seis projectos na cidade de São Paulo, em diferentes 
fases de desenvolvimento e aos quais correspondem cerca de 350.000m2 de construção acima do 
solo. Actualmente o Grupo tem em comercialização três empreendimentos residenciais na cidade 
de São Paulo, o “Family Santana”, em Santana, com 400 fracções, o “Verdi”, em Alto dos 
Pinheiros, com 16 fracções e o “Crystal”, em Campo Belo, com 76 fracções. Na globalidade dos 
empreendimentos foi detectada uma maior dificuldade de escoamento dos produtos a partir de 
Setembro de 2008, o que não impediu a colocação de cerca de 65% um total de 201 fracções em 
2008 e 230 em 2009. 
 
Em 2009, o Grupo Teixeira Duarte atingiu, no Brasil, um total de proveitos operacionais de 33.959 
milhares de euros, sendo que em 2008 não registou proveitos operacionais, pelo facto de, nessa 
altura, a sua actividade ainda estar em arranque.  
 
É ainda de realçar no decorrer do primeiro semestre de 2009, o início da construção do 
empreendimento “Family Santana” e, no segundo semestre desse ano o arranque das obras do 
empreendimento “Verdi”, em Alto de Pinheiros, ambos já em comercialização. 
 
Ainda em 2009, foi alienado à MULTIPLAN um lote de terreno de grandes dimensões localizado 
em Jundiaí. Este lote, com 45.000m2 e 105.000m2 de potencial construtivo, destina-se à promoção 
de um shopping. 
 
Para 2010, prevê-se o lançamento de um empreendimento residencial contíguo ao mencionado 
shopping, em Jundiaí, onde serão disponibilizadas, numa primeira fase, 216 unidades residenciais. 
  
No Nordeste Brasileiro, mais propriamente em Porto de Galinhas no estado de Pernambuco, a 
TD-EC assinou em Março de 2008 o contrato-promessa de compra e venda de um terreno com 
cerca de 70 hectares e 1.600m de frente de praia. O contrato celebrado decorre de um concurso 
público realizado em 2006, no qual a proposta da Empresa foi declarada vencedora. 
 
Trata-se de um importante passo para o início do desenvolvimento de um grande empreendimento 
turístico-residencial, tendo sido destacada uma equipe para a cidade de Recife, exclusivamente 
dedicada a este projecto, destacando-se a aprovação pelas Autoridades Municipais do “Plano Geral 
de Implantação”, bem como a obtenção, já em 2010, do respectivo licenciamento ambiental. 
 
Espanha 
 
A forte crise do mercado imobiliário espanhol, provavelmente um dos mais afectados entre os seus 
parceiros europeus, tem imposto um muito rigoroso controlo do risco na análise e estudo de 
eventuais oportunidades de negócio, aproveitando-se neste âmbito as sinergias de que o Grupo 
dispõe. 
 
Na área residencial, e na sequência da aquisição de um terreno urbano em Madrid no final de 2008, 
o Grupo prossegue o licenciamento, já em fase final, de um edifício de uso habitacional, localizado 
na Calle Amalia, perto do Paseo de la Castellana e da Plaza Castilla, estando prevista uma área de 
construção total de cerca de 1.800m2, repartida igualmente acima e abaixo do solo. Será composto 
por 12 apartamentos distribuídos em 4 pisos e 13 arrecadações e terá ainda 19 lugares de 
estacionamento distribuídos por 2 caves. 
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Também na área de Madrid, o Grupo mantém um contrato de concessão de um parque de 
estacionamento subterrâneo denominado “Parking Europa”, sito na Avenida da Europa em San 
Sebastian de los Reyes. Este moderno e funcional parqueamento subterrâneo, construído em 2007, 
conta com um total de 742 lugares de estacionamento, distribuídos em três caves e, ainda, cerca de 
1.600m2 de áreas comerciais, tendo sido dada continuidade à comercialização da cedência do uso de 
estacionamentos para residentes, exploração de estacionamentos para rotação e arrendamento das 
áreas comerciais. De realçar que, apesar da gravíssima crise imobiliária instalada neste país, foi 
possível efectuar contratos de arrendamentos em 50% da área comercial disponível por prazos que 
variam entre os 20 e os 30 anos. 
 
No exercício de 2009, o Grupo Teixeira Duarte atingiu, em Espanha, um total de proveitos 
operacionais de 93 milhares de euros, sendo que no final de 2008 esse valor era de 1.064 milhares 
de euros, em virtude da alienação de estacionamentos. 
 
Moçambique 
 
em 2009, o Grupo Teixeira Duarte atingiu, em Moçambique, um total de proveitos operacionais de 
335 milhares de euros, reflectindo um uma diminuiçãoativamente aos 461 milhares de euros 
conseguidos no final de 2008.  
 
 
10.2.5 Hotelaria 

O Grupo Teixeira Duarte opera hoje no sector da hotelaria através de dez unidades hoteleiras, 
cinco em Portugal, duas em Angola e três em Moçambique, sendo que oito são propriedade de 
sociedades participadas e as duas restantes objecto de contratos de exploração, totalizando 1.434 
quartos e 2.799 camas.  
 
Complementarmente, a TD-EC desenvolve também negócios na área de desporto e lazer, 
nomeadamente com dois Health Clubs (no Lagoas Park e em Torres Vedras) e algumas unidades de 
restauração em Portugal e Angola, destacando-se neste último País as pastelarias “Nilo” e o 
Restaurante “Pinto´s”. 
 
Em 2009, o Grupo Teixeira Duarte obteve neste sector um total de 99.489 milhares de Euros de 
proveitos operacionais, traduzindo um crescimento de 17,4% em relação a 2007. 
 
No exercício de 2009, em termos consolidados, o volume de negócios na Hotelaria foi de 82.601 
milhares de Euros, o que representa um crescimento de 21,2% face ao total apurado em 31 de 
Dezembro de 2008.  
 
 
10.2.5.1 Mercado Interno 

As várias sociedades que actuam neste sector em Portugal totalizam 647 quartos e 1.507 camas, 
distribuídos por cinco unidades hoteleiras. 
 
Desde o ano de 2008, a actividade turística em Portugal tem vindo a ser afectada negativamente 
pela crise económica, tendo alguns dos principais indicadores operacionais do ramo, 
nomeadamente na região do Algarve, registado decréscimos significativos face aos anos anteriores, 
em particular nos indicadores de movimento de passageiros nos aeroportos, na taxa de ocupação 
por quarto e preço médio por quarto.  
 
Em consequência das quebras da taxa de ocupação, os hotéis em geral e as unidades de cinco 
estrelas em particular, tendem a praticar cada vez mais preços muito competitivos, tornando mais 
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difícil não só o objectivo de angariar novos clientes, mas também o de aumentar o volume de 
negócios. 
 
Com o objectivo de fazer face a esta conjuntura, no ano de 2008 foram realizados investimentos 
nas unidades do Grupo em Portugal, no valor global de cerca de 1.950 milhares de Euros, dos quais 
se destacam a remodelação dos quartos e a ampliação do Health Club do “Hotel Eva”, as obras de 
beneficiação do “Hotel Apartamento Sinerama”, bem como a abertura do restaurante “Trienta Y 
Três”, junto ao Lagoas Park Hotel. 
 
As unidades do Grupo que operam em Portugal registaram no ano de 2008 um total de proveitos 
de 13.345 milhares de Euros, que se traduz num crescimento de 13% relativamente a igual período 
do ano anterior. Este crescimento é explicado quer pelo aumento da taxa de ocupação, quer pelo 
aumento do preço médio na generalidade dos hotéis do Grupo em apreço. 
Em 2009, as unidades do Grupo compensaram a descida das taxas de ocupação com o aumento 
dos valores de venda, em resultado da optimização do processo de comercialização, nomeadamente 
dos operadores on-line. 
 
Neste contexto, o total de proveitos operacionais cresceu ligeiramente no exercício de 2009 
relativamente a 2008 – de 13.597 milhares de Euros para 15.061 milhares de Euros –, tendo os 
custos operacionais diminuído significativamente, o que resultou numa melhoria das margens 
operacionais. 
 
A área do Desporto e Lazer - Health Clubs, registou um acréscimo da sua actividade, com um total 
de proveitos de 2.192 milhares de Euros em 2008 e de 3.671 milhares de Euros em 2009,por força 
do aumento significativo do número de sócios do “Club L - Lagoas Park” e do início, em 
Novembro de 2008, da exploração do “Club L – Arena”, em Torres Vedras, com cerca de 2.200 
m2. 
 
 
10.2.5.2 Mercado Externo 

Angola 
 
Os dois hotéis do Grupo Teixeira Duarte detém em Luanda, o “Trópico” e o “Alvalade”, 
respectivamente com 280 e 202 quartos, têm vindo a obter excelentes taxas de ocupação, tendo 
sido reforçadas as acções de formação profissional dos colaboradores, nomeadamente no âmbito 
das línguas estrangeiras, atendimento ao público e higiene e segurança alimentar. 
 
Com o objectivo de reforçar a presença no mercado hoteleiro em Angola, encontra-se em 
construção um novo hotel de quatro estrelas, em Luanda Sul, com capacidade para 140 quartos e 
cuja entrada em funcionamento está prevista para o primeiro semestre de 2011. 
 
Em 2009, o Grupo Teixeira Duarte atingiu, em Angola, um total de proveitos operacionais de 
63.868 milhares de euros, reflectindo um forte aumento relativamente aos 48.247 milhares de euros 
conseguidos no final de 2008, fruto de uma optimização dos serviços prestados e da estratégia 
comercial assumida. 
 
Moçambique 
 
Em Moçambique, as unidades do Grupo Teixeira Duarte dispõem de um total de 304 quartos, 
sendo 159 no “Hotel Avenida”, 73 no “Hotel Tivoli Beira” e 72 no “Hotel Tivoli Maputo”. 
 
Em 2009, o Grupo Teixeira Duarte atingiu, em Moçambique, um total de proveitos operacionais de 
6.148 milhares de euros, reflectindo uma diminuição relativamente aos 6.527 milhares de euros 
conseguidos no final de 2008.  
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Com efeito, fruto da crise global que assolou a economia mundial, a procura reduziu de forma 
drástica no segmento corporate – para o qual as unidades do Grupo estão vocacionadas –, 
provocando uma quebra em 2009 no número de hóspedes na ordem dos 6% a nível nacional, 
induzida pela redução de cerca de 10% do número de hóspedes estrangeiros. 
 
Acresce a esta conjuntura, o facto de 2009 ter sido ano de eleições em Moçambique, levando o 
Governo a adoptar uma política de redução de custos, com impacto negativo no recurso aos 
serviços dos hotéis da Teixeira Duarte. 
 
O “Hotel Avenida” registou em 2009 proveitos operacionais que representam um decréscimo de 
2,4% quando comparado com os verificados em 2008. Este decréscimo resulta essencialmente da 
redução da taxa de ocupação na ordem dos 10% e não se reflecte mais directamente na 
rentabilidade em virtude da politica de preços adoptada. 
 
De entre as três unidades de que o Grupop dispõe, o “Hotel Tivoli Maputo” apresenta-se como 
aquela que menos tem sofrido com todos estes impactos negativos na economia, apresentando 
mesmo um crescimento de 2% da taxa de ocupação face ao ano anterior, tudo levando a crer que as 
unidades de preço mais baixo são agora alvo de procura por parte daqueles que outrora escolhiam 
segmentos superiores. 
 
 
10.2.6 Comércio Alimentar 

A actuação do Grupo Teixeira Duarte neste sector actualmente é realizada por diversas operações 
internacionais, sendo que a distribuição é efectuada pelas participadas a 100%, “MAXI - Comércio 
Geral, Importação e Exportação, Lda.” e “MAXI RETAIL – Comércio Geral, Lda.”, que actuam 
exclusivamente no mercado Angolano e centram a sua actividade no Cash & Carry.  
 
Em 2008 os proveitos operacionais atingiram o valor global de 113.374 milhares de euros, 
exclusivamente reportados à actividade em Angola. 
No exercício de 2009, em termos consolidados, o volume de negócios no Comércio Alimentar 
subiu 7,6% em relação a 2008, tendo-se fixado em 110.297 milhares de Euros. 
 
Com a abertura, em Outubro de 2008, da nova “Central Logística de Distribuição”, no Morro 
Bento, a “MAXI” aumentou a sua capacidade de intervenção, nomeadamente porque estas 
instalações lhe permitirão reabastecer as frentes de loja em melhores condições logísticas, assim 
como sustentarão a abertura de novos Cash & Carry, previstos para as cidades do Soyo, Lubango, 
Huambo, Malange. 
 
Em 2009, foi inaugurada uma unidade comercial em Luanda, na zona do Morro Bento, com uma 
placa de vendas de 3.500m2, bem como uma nova loja na província do Kwanza Sul, na localidade 
do Waco Kungo. 
 
 
10.2.7 Comercialização de Combustíveis 

No exercício de 2009, em termos consolidados, o volume de negócios no sector dos Combustíveis 
fixou-se nos 102.172 milhares de Euros, com um decréscimo de 31,2% em relação aos 148.574 
milhares de euros conseguidos em 2008.  
 
Esta descida resulta não só da estratégia de optimização de resultados em detrimento do volume de 
negócios, envolvendo em especial um grande rigor aplicado na gestão da exposição do risco de 
crédito concedido, que levou à redução selectiva de alguns pontos de venda da rede,  mas também 
da conjuntura desfavorável, em especial no mercado do petróleo. 
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10.2.7.1 Mercado Interno 

O Grupo Teixeira Duarte opera actualmente no mercado nacional através da TDARCOL – SGPS, 
S.A., nas áreas dos Combustíveis Líquidos e Lubrificantes, do Gás e da Energia Solar, tendo a 
actuação do Grupo neste sector representado um total de 251.326 milhares de Euros em 2008 e de 
187.528 milhares de Euros em 2009.  
 
Uma gestão rigorosa dos meios, dos fornecedores e o reajustamento da logística integrada do 
Grupo, permitiu a obtenção de um maior equilíbrio na exploração, justificando em parte a melhoria 
do desempenho nos segmentos mais significativos do gás e dos combustíveis rodoviários. 
 
E também de assinalar a melhoria nos resultados financeiros, reflexo das políticas rigorosas de 
controlo de crédito e esforço de cobranças iniciado em 2008, bem como da alteração da forma de 
constituição de reservas estratégicas a partir do segundo semestre de 2008. 
 
Combustíveis Líquidos e Lubrificantes: 
 
A nível internacional, o ano de 2008 foi até Julho marcado por enormes subidas do preço do barril 
de brent, iniciando-se depois uma também muito forte baixa de preços, que prosseguiu até ao final 
desse ano, atingindo valores ao nível da média de 2005. Globalmente verificou-se um aumento nos 
preços de 34% em relação ao ano de 2007. 
 
A crise financeira e económica mundial encetada nos Estados Unidos e que rapidamente se alastrou 
a nível mundial, provocou uma acentuada baixa na procura de produtos petrolíferos, com a 
consequente redução dos preços, apesar disso sem efeitos na retoma da procura. 
 
Em Portugal, o consumo global de combustíveis rodoviários em 2008 registou um decréscimo de 
2,6% em relação a 2007. Esta evolução não foi uniforme, tendo-se registado -6,9% nas gasolinas e -
1,2% no gasóleo. No GPL auto, continua a verificar-se uma propensão para  o aumento do 
consumo, que subiu mais de 13% nesse ano. 
 
Em 2009, a tendência de retracção da procura de produtos derivados do petrÓleo no mercado 
nacional apresentou valores na ordem dos 7% contra 4,7% do ano anterior.  Esta diminuição da 
procura sentiu-se particularmente no Fuelóleo, nafta, GPL e coque. 
 
No que se refere aos combustíveis rodoviários, verificou-se uma tendência de subida da procura de 
2,6% para o gasóleo e um abrandamento nas gasolinas de 1,5%, sendo de referir o aumento da 
procura de gasolina de 0,5% no terceiro trimestre em relação ao período homólogo de 2008, 
situação que não se verificava desde o quarto trimestre de 2002. 
 
Durante o ano de 2009 os preços médios recomendados para venda ao público estiveram, no 
gasóleo 20% e na gasolina 95 10%, abaico dos valores de 2008. 
 
No sector do GPL, verificou-se uma contracção na procura da ordem dos 5% no propano e 29% 
no butano, enquanto no GPL auto se verificou uma melhoria de 2%. 
 
Na energia Solar foram promovidos incentivos pelo Ministério da Economia e Inovação – Plano 
Nacional de Acção para a Eficiência Energética, que permitiram alavancar esta actividade. 
 
Relativamente ao preço de venda ao público, acentuou-se  durante o ano de 2008 uma tendência de 
forte subida até ao terceiro trimestre, seguida de um abrandamento significativo. 
 
Actualmente, o Grupo tem em exploração, directamente ou através de concessões 62 postos de 
abastecimento de combustíveis, representando a marca AVIA. 
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A quantidade de produto vendido registou em 2008 uma redução de 3%, alinhada com a quebra a 
nível nacional e mantendo a quota de mercado, enquanto que os proveitos operacionais atingiram 
215.485 milhares de Euros, o que correspondeu a uma subida de 12%. Neste ano, continuou a 
registar-se uma boa prestação nos lubrificantes, com um ligeiro aumento nas vendas que consolida 
a melhoria acentuada face ao ano anterior. 
 
São de assinalar dois factores importantes que marcaram a  actuação e influenciaram o desempenho 
nesta área em 2008 que foram, por um lado, a implementação de uma forte campanha de descontos 
com vista à dinamização da rede e, por outro, um grande esforço na regularização das contas 
correntes de clientes. 
 
No que se refere aos investimentos neste sector, são de realçar os 170 milhares de Euros aplicados 
na reestruturação do posto de Arco de Baúlhe – até 2008 consignado e desde então de exploração 
directa – e os 110 milhares de Euros na remodelação do posto de Guisande. 
 
As vendas de combustíveis líquidos tiveram em 2009 uma quebra em quantidade justificada pelo 
rigor aplicado na gestão da exposição do risco de crédito concedido, que levou à redução selectiva 
de alguns pontos de venda da rede.  
 
No sector dos lubrificantes manteve-se em 2009 uma boa prestação, tendo-se consolidado as 
vendas e consequentemente a posição no mercado, numa fase em que a nível nacional se verificou 
um abrandamento de 20%. 
 
É de destacar no primeiro semestre de 2009 o ajustamento da “campanha de descontos” iniciada 
em 2008, em função da concorrência e das zonas de influência a que estão sujeitas alguns dos 
pontos de venda de combustíveis. 
 
Gás 
 
No exercício de 2008, registou-se uma subida do nível dos proveitos operacionais, que se fixaram 
nos 33.823 milhares de Euros, traduzindo um aumento de 14,1%. 
 
No exercício de 2009, registou-se uma descida do nível de proveitos operacionais, que se fixaram 
nos 31.941 milhares de Euros, traduzindo um decréscimo de 5,6%. 
 
Nesta área, foram investidos em 2008 340 milhares de Euros no novo armazém da Granja e cerca 
de 460 milhares de Euros na requalificação da rede de gás. 
 
Relativamente à actividade em 2009, as sociedades do Grupo acompanharam a tendência de descida 
de vendas, transversal a todo mercado, tendo sido prosseguido o investimento na requalificação da 
rede de gás e nas instalações na Granja. 
 
Em 2009, foi mantido o nível dos proveitos com um ligeiro abrandamento nas vendas embora 
inferior ao verificado no mercado nacional de GPL em geral e de gás canalizado em particular. 
 
Energia Solar: 
 
Em 2008, verificou-se uma ligeira redução de 2,7% dos proveitos, que se fixaram em 2.018 milhares 
de Euros. 
 
Em 2009, em resultado dos incentivos introduzidos no Plano Nacional de Acção para a Eficiência 
Energética, promovido pelo Ministério da Economia e Inovação, foi registado um crescimento de 
116%, tendo registado proveitos operacionais de 4.369 milhares de euros em 2009, que compara 
com os 2.018 milhares de euros atingidos em 2008. 
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10.2.7.2 Mercado Externo 

A Alvorada Petróleo, S.A. é detentora da concessão de três campos de petróleo on-shore, localizados 
em Aracaju, no estado de Sergipe, Bom Lugar, no Reconcâvo Baiano e Jiribatuba, na ilha de 
Itaparica em frente à cidade de Salvador, que foram objecto no decorrer de 2008 de “Declarações 
de Comercialidade” emitidas pela ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. 
 
A produção total destes campos em 2008 foi de cerca de 26.000 barris e em 2009 de 24.792 barris, 
ficando em ambos os casos abaixo do previsto devido a dificuldades na entrega de óleo à “Petróleo 
Brasileiro, S.A. – Petrobrás” e UNIVEM e a atrasos na reabilitação de alguns poços produtores. 
 
Em resultado de a sua actividade ser desenvolvida num âmbito de um consórcio, a Alvorada, S.A. 
regista aquela actividade por equivalência patrimonial, pelo que não regista quaisquer proveitos 
resultantes destas operações. 
 
Para além disso, e na sequência de contrato celebrado com a “ANP – Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis” no dia 12 de Março de 2008, aquela sociedade passou a 
ser titular da concessão de onze blocos, sitos também no Recôncavo Baiano e que foram objecto 
do Contrato de Concessão da 9ª Rodada de Licitações promovida pela referida ANP. 
 
Com o advento desta concessão, foi implementada uma nova estrutura organizacional e deu-se 
seguimento aos estudos preliminares para definição das localizações de perfurações exploratórias. 
As reservas potencial e riscada estão estimadas em 96 milhões e 25 milhões de barris, 
respectivamente, de acordo com estudos preliminares daquela participada. 
 
Actualmente, está em curso a implementação de um programa de prospecção denominado 
“Programa Exploratório Mínimo (PEM)”, sendo que foram já objecto de perfuração dois poços 
exploratórios, um no bloco 129 e outro no bloco 155, relativamente aos quais existem fortes 
indícios da existência de petróleo, o que levou a que se tivesse dado início aos trabalhos de 
completação dos mesmos, em ordem a torná-los aptos para a produção, que se prevê que venha a 
suceder no segundo trimestre de 2010, implicando um investimento de 7.168 milhares de Euros. A 
Alvorada, S.A. concluirá, na fase de produção, os estudos para apuramento das respectivas 
capacidades de produção e reservas. 
 
 
10.2.8 Comercialização de Viaturas 

A actuação do Grupo Teixeira Duarte neste sector engloba um conjunto de Empresas que actuam 
em Angola e que, em 2008, somaram um total de 270.585 milhares de Euros de proveitos 
operacionais e um total de 218.004 milhares de Euros em 2009. 
 
A diminuição dos proveitos verificada em 2009 reflecte um recuo do mercado devido à crise 
económica internacional e à falta de liquidez que afectou as empresas durante os últimos nove 
meses de 2009, limitando os recursos para os investimentos públicos e privados, o que acabou 
também por adiar muitas decisões de aquisição de viaturas, em especial para uso profissional e 
pesados. 
 
A actividade do sector tem sido igualmente afectada desde 2008 pela relação cambial Euro/Usd e 
Yene/Usd que registou evolução desfavorável relativamente ao custo final de comercialização das 
viaturas no mercado angolano das representadas Renault e Peugeot, oriundas da zona Euro. 
 
As intervenções generalizadas iniciadas há uns anos relativas à recuperação da Rede de Estradas em 
Angola, muitas delas já terminadas, restabeleceram as ligações entre as principais capitais de 
Província, o que permitiu o aumento da importância do transporte terrestre na circulação de 
pessoas e bens em todo o país. 
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Esta nova situação criou oportunidades de desenvolvimento para o sector automóvel, que em 2008 
cresceu 30% relativamente ao ano transacto, no referente à comercialização de viaturas novas. 
 
As empresas do Grupo prosseguem a sua afirmação crescente no mercado, tendo as vendas globais 
atingido perto de 6.800 viaturas durante 2008, o que corresponde a um aumento de 41,6% em 
relação ao ano anterior, merecendo especial destaque o elevado acréscimo percentual das viaturas 
pesadas “Renault Trucks” e “Nissan Diesel”, favorecidas também pela mencionada melhoria das 
vias de comunicação. 
 
Em 2009, o número de veículos vendidos registou uma queda de 38% em relação aos 6.800 
entregues em 2008, em resultado da contracção do mercado automóvel em geral – penalizado pela 
falta de liquidez e pelas menores condições de crédito dos compradores, bem como pelo menor 
investimento de algumas empresas da área industrial – e em particular do segmento de mercado em 
que as empresas do Grupo Teixeira Duarte têm maior actuação, como é o caso dos camiões e das 
viaturas 4x4. 
 
Durante o segundo trimestre de 2009, iniciou-se a assistência técnica e venda de acessórios nas 
novas instalações de Talatona, onde também foi inaugurado o sector de bate-chapas e pintura 
multimarca. 
 
Em 2009, dando cumprimento à necessidade de alargamento da actividade a outras províncias, 
abriu-se um stand para comercialização de viaturas Renault e Nissan na cidade do Huambo. 
 
As perspectivas de crescimento do PIB para 2010, as novas instalações de assistência pós-venda e o 
lançamento de novos modelos agora disponíveis para o mercado angolano permitem prever que no 
ano de 2010 será de recuperação de algumas das quebras verificadas em 2009. 
 
A abertura das novas instalações do “Pólo Automóvel” em Luanda-Sul, em Abril de 2009, criou 
melhores condições tanto na vertente comercial – com os novos show rooms – como na vertente 
técnica e operacional, em especial no serviço pós-venda. 
 
 
10.3 Principais acontecimentos 

Tendo presente que a contrapartida na OPT consiste exclusivamente em acções, a emitir pelo 
Oferente, Teixeira Duarte, S.A., sociedade cujos únicos activos, à data do presente prospecto, 
consistem na detenção de 68,54% do capital social e dos direitos do voto da sociedade visada, 
Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., e atendendo ao facto de o Oferente não 
apresentar actividade relevante, em virtude da sua recente data de constituição (30 de Novembro de 
2009), procede-se, de seguida, à descrição dos principais acontecimentos da sociedade Teixeira 
Duarte – Engenharia e Construções, S.A., empresa-mãe que consolida, na presente data, as 
operações do Grupo Teixeira Duarte. 
 
Dos acontecimentos relevantes na Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., desde o início 
de 2007, destacam-se os seguintes: 
 
Em Janeiro de 2007, depois de um longo processo de negociações com as autoridades da República 
de Angola com vista à regularização da dívida externa desse País para com as Empresas do Grupo e 
não tendo sido possível receber a totalidade dos créditos, no âmbito do protocolo assinado entre a 
República de Angola e a República Portuguesa, a TD-EC informou ter sido por si aceite a proposta 
de pagamento imediato de 53.128.252,84 dólares americanos, correspondentes a 50% do valor 
global da dívida externa reconhecida pelo Estado Angolano, abdicando do recebimento da outra 
metade. 
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Em Maio de 2007, realizou-se a Assembleia Geral Anual da TD-EC. De entre as deliberações 
tomadas, salientam-se: i) a aprovação do Relatório de Gestão e das contas da TD-EC,  na sua base 
individual e consolidada, relativas ao exercício de 2006; ii) a aprovação da proposta de aplicação de 
resultados do Conselho de Administração, que previa uma distribuição de dividendos aos 
accionistas no valor total de 7.140.000 Euros, o que representa um valor ilíquido de dividendo por 
acção de 0,017 Euros; iii) a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de 
Remunerações para exercerem funções durante o quadriénio 2007/2010; iv) a aprovação de uma 
alteração parcial dos estatutos, para a sua actualização e adequação às modificações impostas pela 
nova legislação sobre Sociedades Comerciais  
 
Em Junho de 2007, o Sr. Eng. José Alves Pereira apresentou a sua renúncia ao cargo de 
Administrador da sociedade, pelo facto de ter completado 65 anos de idade, na sequência da qual o 
Conselho de Administração deliberou proceder à sua substituição, por cooptação, nomeando para 
exercer o referido cargo até final do mandato em curso (2007/2010) o Sr. Eng. João José do Carmo 
Delgado. 
 
Em Setembro de 2007, foi celebrado com a “Soares da Costa Concessões, SGPS, S.A.” um 
contrato de transmissão de acções e de cedência de créditos com vista à alienação da participação 
de 20% de que a TD-EC era titular no capital social da “SCTUVIAS – Auto Estradas da Beira 
Interior, S.A.”, pelo preço de 55 milhões de Euros. 
 
Em Setembro de 2007, a TD-EC informou que a sociedade por si dominada, indirectamente, a 
100%, “TEDAL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”, celebrou com a “Soares da 
Costa Concessões, SGPS, S.A.” um contrato de transmissão de acções e de cedência de créditos 
com vista à alienação da participação de 60% no capital social de “CPE – Companhia de Parques 
de Estacionamento, S.A.”, pelo preço de 32,5 milhões de Euros. 
 
Em Dezembro de 2007, a TD-EC, na sequência da alteração do seu Pacto Social deliberada na 
última Assembleia Geral e da respectiva formalização por escritura pública, procedeu à conversão 
de todas as acções representativas do seu capital social de escriturais ao portador para escriturais 
nominativas. 
 
Em Dezembro de 2007, a TD-EC informou que a sua participada, a 70%, TDEMPA – SGPS, S.A. 
concluiu a operação com vista à aquisição da totalidade do capital de uma sociedade denominada 
“EMPA, S.A. – Serviços de Engenharia”, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
no Brasil, a qual actua no sector da construção pesada em várias estados daquele país, num negócio 
que implicou, até então, um investimento global de cerca de 23 milhões de Euros. 
 
Em Dezembro de 2007, a TD-EC anunciou a celebração do contrato de concessão do Douro 
Litoral, entre o Estado Português e a sociedade denominada “AEDL – Auto-Estradas do Douro 
Litoral, S.A.”, na qual a TD-EC é titular de uma participação de 18% do respectivo capital social. 
Este contrato de concessão terá um prazo de duração de 27 anos e tem como objecto a concepção, 
projecto, construção, aumento do número de vias, financiamento, conservação e exploração, dos 
lanços de auto-estrada e conjuntos viários associados, designados por concessão Douro Litoral, 
num total de 129 km, dos quais 78 km são com cobrança de portagem aos utentes e um 
investimento previsto de cerca de 872 milhões Euros. No âmbito deste contrato de concessão, foi 
constituído um Agrupamento Complementar de Empresas denominado “Douro Litoral, ACE” 
com vista à execução das empreitadas relativas à mencionada Concessão do Douro Litoral, no 
montante global aproximado de 700 milhões de Euros, agrupamento esse no qual a TD-EC tem 
uma participação de 40%. 
 
Em Março de 2008, a TD-EC informou que a sua participada indirecta a 70%, “EMPA, S.A. – 
Serviços de Engenharia”, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no Brasil, passou, 
na sequência de subscrição de aumento de capital, a ser titular de 33,3% da sociedade “Alvorada 
Petróleo S/A”, igualmente com sede em Belo Horizonte, através da qual a TD-EC iniciou a 
actividade de exploração e prospecção de petróleo no Brasil.  
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Em Março de 2008, no âmbito de um concurso público lançado pelo Governo do Estado de 
Pernambuco para a aquisição de um terreno em Porto Galinhas, denominado “Casa do 
Governador”, com cerca de 70 hectares e 1.600m de frente de mar, a TD-EC informou que a sua 
participada indirecta, TDPG – Empreendimentos Imobiliários e Hoteleiros, S.A. celebrou um 
contrato tendo em vista a aquisição daquele terreno e subsequente implantação de um resort, do qual 
farão parte duas unidades hoteleiras de qualidade superior, com capacidade até 1.200 quartos, um 
centro de congressos, um centro comercial, um centro desportivo, 13 hectares de áreas verdes e 
parques de lazer, e uma área residencial com moradias, villas e apartamentos, num total de 370.000 
m2 de construção. Nos termos do contrato estabelecido com o Estado de Pernambuco, estava 
previsto um investimento de 14 milhões de Euros a realizar ao longo do ano de 2008, estimando-se 
em 189 milhões de Euros o valor total de investimento para a concretização de todo o mencionado 
projecto, que se prevê realizar por fases, no prazo de dez anos, ajustado à absorção pelo mercado 
deste tipo de produto. 
 
Em Maio de 2008, realizou-se a Assembleia Geral Anual da TD-EC. De entre as deliberações 
tomadas, salientam-se: i) a aprovação do Relatório de Gestão e das contas da TD-EC,  na sua base 
individual e consolidada, relativas ao exercício de 2007; ii) a aprovação da proposta de aplicação de 
resultados do Conselho de Administração, que previa uma distribuição de dividendos aos 
accionistas no valor total de 7.560.000 Euros, o que representa um valor ilíquido de dividendo por 
acção de 0,018 Euros; iii) a aprovação da ratificação da cooptação do Administrador Sr. Eng. João 
José do Carmo Delgado para exercer funções juntamente com os restantes até ao final do mandato 
em curso (2007/2010). 
 
Em Junho de 2008, no âmbito do Acordo Complementar ao Acordo Macro de Cooperação em 
matéria económica e energética entre a República da Venezuela e a República Portuguesa, em 
matéria de cooperação económica e energética, foram celebrados pela TD-EC os seguintes 
contratos correspondentes aos trabalhos com realização então prevista para 2008: 
 

− no âmbito da obra denominada “Proyecto Sistema Hidráulico dos Bocas”, promovida pelo 
Ministério do Poder Popular para El Ambiente de La República Bolivariana da Venezuela, a 
TD-EC assinou um contrato tendo por finalidade a realização da primeira etapa dessa 
empreitada, pelo valor de 55 milhões de dólares americanos. 

 
− um contrato para a primeira etapa do projecto de Modernización e Ampliación del Puerto 

de La Guaira, na Venezuela, promovido pelo Ministério del Poder Popular para La 
Infraestrutura de La República Bolivariana da Venezuela, pelo valor de 9 milhões de dólares 
americanos, estando prevista, para este efeito, a constituição de um consórcio envolvendo 
outras empresas portuguesas. 

 
Em Setembro de 2008, a TD-EC esclareceu o mercado sobre um investimento em fábrica na 
Namíbia, tendo informado que, após um longo processo junto das autoridades namibianas, a 
sociedade de direito local Karibib Portland Cement, na qual a TD-EC detém um participação 
indirecta de 52%, obteve em Junho de 2008 as licenças necessárias ao início da execução da obra 
relativa à instalação de uma fábrica de clínquer, tendo em vista a produção de cimento. O valor 
global do investimento previsto não excedia os 120 milhões de Euros a realizar ao longo de todo o 
processo que se previa vir a durar 3 anos. 
 
Em Novembro de 2008, a TD-EC celebrou com a empresa de direito espanhol “Ferrovial 
Aeropuertos, S.A.”, com sede em Madrid, um acordo em que ambas se obrigam a, conjuntamente e 
em regime de exclusividade, estudarem a possibilidade de apresentação de uma proposta no âmbito 
do previsto processo de privatização da “ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.”, prevendo para o 
efeito a constituição de um consórcio em que ambas terão iguais participações de 50%. 
 
Em Novembro de 2008, o Sr. Eng. Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte apresentou a sua 
renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração que vinha exercendo desde a data 
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da transformação da sociedade para a forma de anónima, em 1987, invocando motivos de natureza 
pessoal, nomeadamente por ter completado nesse ano 90 anos de idade, sessenta e dois dos quais 
ao serviço da Empresa. Na sequência desta decisão, o Conselho de Administração deliberou não 
proceder à cooptação do Presidente renunciante, remetendo a decisão sobre a sua substituição para 
a próxima reunião da Assembleia Geral, pelo que, nos termos da Lei, esta renúncia produziu efeitos 
no dia 31 de Dezembro do ano de 2008. 
 
Em Janeiro de 2009, na sequência de contrato de concessão celebrado entre o Estado Português e a 
“EP – Estradas de Portugal, S.A.”, a TD-EC anunciou a celebração do contrato de subconcessão 
do Baixo Tejo, entre a “EP – Estradas de Portugal, S.A.” e a sociedade subconcessionária “VBT – 
Vias do Baixo Tejo, S.A.”, na qual a TD-EC tem uma participação de 9% do respectivo capital 
social. Esta subconcessão durará por um prazo de 30 anos e tem como objecto a concepção, 
projecto, construção, aumento do número de vias, financiamento, exploração e conservação, dos 
lanços de auto-estrada, estradas e conjuntos viários associados no distrito de Setúbal, designados 
por subconcessão Baixo Tejo, num total de 68 km, dos quais 17 km são com cobrança de portagem 
aos utentes e um investimento previsto de cerca de 278 milhões de Euros. Com vista à execução 
das empreitadas relativas à mencionada subconcessão do Baixo Tejo, no montante global 
aproximado de 259 milhões de Euros, foi constituído um Agrupamento Complementar de 
Empresas denominado “CONBATE”, no qual a TD-EC tem uma participação de 20%. 
 
Em Abril de 2009, a TD-EC anunciou que tinha iniciado um estudo de uma operação de 
reestruturação societária intra-Grupo, estando ainda a ser avaliados os impactos e a viabilidade da 
sua execução, tendo o Conselho de Administração entendido que esta matéria deveria ser 
submetida à apreciação dos accionistas em sede da Assembleia Geral realizada em Maio de 2009. 
 
Em Abril de 2009, a TD-EC assinou com a CIMPOR - Cimentos de Portugal SGPS, S.A. (Grupo 
CIMPOR), um Acordo de Princípios relativo à cessação da participação conjunta detida na 
sociedade C+P.A. – Cimento e Produtos Associados, S.A. (C+PA), que pressupunha a negociação 
e a celebração dos necessários instrumentos contratuais vinculativos, que as partes se 
comprometeram a diligenciar concluir no prazo de 3 meses. 
 
Em Maio de 2009, realizou-se a Assembleia Geral Anual da TD-EC. De entre as deliberações 
tomadas, salientam-se: i) a aprovação do Relatório de Gestão e das contas da TD-EC,  na sua base 
individual e consolidada, relativas ao exercício de 2008; ii) a aprovação da proposta de aplicação de 
resultados do Conselho de Administração, segundo a qual os resultados líquidos individuais 
negativos da TD-EC no montante de 196.358.032,52 Euros apurados no exercício de 2008 sejam 
levados a resultados transitados; iii) a aprovação da proposta de designação do até então 
Administrador-Delegado, Sr. Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, como novo Presidente do 
Conselho de Administração, para exercer funções até ao final do mandato em curso (2007/2010), 
deixando, simultaneamente, de exercer o cargo de Administrador-Delegado e mantendo-se o 
Conselho de Administração com os mesmos oito membros que o compunham à data, pois o agora 
proposto Presidente do Conselho de Administração irá manter o desempenho de funções 
executivas. 
 
Em Julho de 2009, a TD-EC informou o mercado de que o “Acordo de Princípios” que havia 
assinado em Abril de 2009 conjuntamente com a CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., 
relativo à cessação da participação conjunta detida na sociedade C+P.A.– Cimento e Produtos 
Associados, S.A. (C+PA), tinha expirado por não se terem verificado os pressupostos ou condições 
nele estabelecidos, concluindo-se designadamente pela impossibilidade, com carácter definitivo, de 
obter de terceiros os acordos necessários à concretização do conjunto das operações 
perspectivadas.  
 
Em Outubro de 2009, a TD-EC esclareceu o mercado sobre notícias relativas à notificação de 
descoberta de petróleo no Brasil efectuada pela sociedade Alvorada, S.A., detida em 46,3% pela 
EMPA, S.A. – Serviços de Engenharia, por sua vez detida em 70% pela TD-EC. 
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Em Dezembro de 2009, a TD-EC comunicou que assinou o contrato para Realização de Estrutura 
e Via da Linha e Estações do Tramo: “PLACE EMIR ABDELKADER – PLACE DES 
MARTYRS”, com a sociedade Metro de Argel, cabendo-lhe a execução de 40% do mesmo. O valor 
estimado da obra é de 133 milhões de Euros, devendo esta ser efectuada num prazo de 42 meses. 
 
Ainda em Dezembro de 2009, a TD-EC informou o mercado sobre a alteração da configuração da 
operação de reestruturação societária do Grupo Teixeira Duarte tal como comunicada em Abril de 
2008 e que, nos termos previstos nesse comunicado, envolve: i) a concentração prévia de 68,54% 
do capital social da TD-EC na sociedade TD, ii) a divulgação de anúncio preliminar de anúncio de 
lançamento pela TD de OPT sobre a totalidade do capital social remanescente da TD-EC, iii) o 
pedido de admissão à negociação no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon das acções da TD, 
iv) a subsequente promoção da perda de qualidade de sociedade aberta da TD-EC de modo a que a 
TD a substitua como sociedade cotada de topo do Grupo e v) posteriores medidas de 
reorganização empresarial do Grupo. 
 
Em Fevereiro de 2010, a TD-EC informou que chegou a acordo com a Camargo Corrêa, S.A. para 
alienação da totalidade da posição por si detida, directa ou indirectamente, na CIMPOR – Cimentos 
de Portugal, SGPS, S.A., representativa de 22,17% do capital social da cimenteira portuguesa, pelo 
preço de € 6,50 por acção.  
 
Em Fevereiro de 2010, o Sr. Dr. João Salvador dos Santos Matias apresentou a sua renúncia ao 
cargo de Administrador que vinha exercendo desde 29 de Outubro de 2004, pelo facto de ter 
completado os 65 anos de idade que lhe permitem passar à situação de reforma. Na sequência desta 
decisão, o Conselho de Administração deliberou não proceder à cooptação do renunciante, pelo 
que, nos termos da Lei, esta renúncia produziu efeitos no final do mês de Março de 2010. 
 
Em Março de 2010, a TD-EC anunciou a celebração com o Gabinete de Obras Especiais da 
Presidência da República de Angola do contrato de Empreitada da Construção do Edifício Sede da 
Assembleia Nacional de Angola. Este contrato foi celebrado ao abrigo da Convenção Financeira 
Portugal-Angola e pelo valor global de cerca de 185 milhões de euros. 
 
Em Maio de 2010, realizou-se a Assembleia Geral Anual da TD-EC. De entre as deliberações 
tomadas, salientam-se: i) a aprovação do Relatório de Gestão e das contas da TD-EC,  na sua base 
individual e consolidada, relativas ao exercício de 2009; ii) a aprovação da proposta de aplicação de 
resultados do Conselho de Administração, segundo a qual os resultados líquidos individuais da TD-
EC apurados no exercício de 2009, no montante de 10.161.826,36 Euros, sejam levados a 
Resultados Transitados, do que resulta não haver lugar à distribuição de dividendos neste exercício;  
iii) a aprovação da proposta tendo em vista a transferência da totalidade do valor disponível em 
Reservas Livres, no montante de 197.546.262,03 Euros, para a conta de Resultados Transitados; iv) 
a aprovação da proposta de modificação da forma de obrigar da Sociedade, com a consequente 
alteração parcial do artigo 21.º dos Estatutos, v) a aprovação da manutenção da actual composição 
do Conselho de Administração resultante da deliberação tomada por esse órgão em 23 de Fevereiro 
de 2010 no sentido de não proceder à cooptação de outro Administrador para a vaga aberta pela 
renúncia de um dos seus membros, apresentada nessa data, na sequência do facto de ter 
completado 65 anos de idade e passado à situação de reforma. 
 
Em Julho de 2010,  em antecipação ao relatório semestral que será divulgado em finais de Agosto e 
através do qual será transmitida a informação sobre a situação económico-financeira e o 
desenvolvimento da actividade no primeiro semestre de 2010, a TD-EC apresentou uma estimativa 
dos resultados relativos a esse período, em que prevê que os seus resultados consolidados do 
primeiro semestre de 2010 atinjam um valor superior a 45 milhões de Euros e que os seus capitais 
próprios, atribuíveis a detentores de capital, sejam superiores a 475 milhões de Euros. 
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10.4 Informação sobre tendências  

No âmbito da análise global das condições do mercado da construção em Portugal durante o ano 
de 2009, é de realçar a continuação da quebra do do volume de produção, do qual são sinais claros 
a redução de 15% no consumo de cimento e de 8% no consumo do aço relativamente a 2008, bem 
como pelo desemprego no sector da construção, que regista um aumento de mais 68 mil inscritos 
nos Centros de Desemprego em relação ao ano anterior, o que significa, em termos acumulados, 
uma variação homóloga anual de 67%.  
Ainda assim, é de salientar uma aparente melhoria nas obras públicas no segundo trimestre de 2009, 
com lançamento de obras de recuperação em diversos edifícios públicos, que permitiram um bom 
crescimento das adjudicações e a continuação da expansão do ritmo de produção, mantendo-se 
uma expectativa muito forte em relação ao crescimento do sector face aos concursos que, neste 
momento, se encontram em promoção. 
 
Porém, o mencionado aumento das obras públicas levadas a cabo pelo Estado parece não ser 
suficiente para a expansão da produção do sector em termos globais, porquanto ao nível das obras 
privadas se registou uma quebra significativa de encomendas. 
 
O Grupo Teixeira Duarte manterá a postura de particular cautela quanto à aprovação de novos 
investimentos e à contenção de custos, do mesmo modo que focalizará os seus esforços de 
participação prudente nos principais concursos de empreitadas nacionais e continuará o 
crescimento deste sector no estrangeiro. 
 
A Carteira de Encomendas do Grupo Teixeira Duarte para o sector da construção, a qual, na sua 
globalidade, atingiu o expressivo valor de 2.149.843 milhares de Euros em 31 de Dezembro de 
2009, aumentou 6,5% face a 31 de Dezembro de 2008, permitindo assegurar bons níveis de 
actividade, sobretudo no contexto da actual conjuntura tão desfavorável. 
 
A TD-EC perspectiva, para o sector da construção em Portugal, uma tendência de subida a 
médio/longo prazo dos preços de venda, a par de um acompanhamento dos custos com 
fornecedores e  subempreiteiros. 
No Brasil, prevê-se o incremento significativo do investimento público, que poderá proporcionar a 
subida de custos e preços de venda, com melhoria das margens. 
 
Nos restantes mercados externos em que actua, o desenvolvimento da capacidade de produção 
local permitirá à TD-EC a redução dos seus próprios custos, bem como assegurar a posição 
competitiva nesses países.  
 
A TD-EC prosseguirá também o desenvolvimento da sua actuação nos outros sectores de 
actividade, atribuindo igualmente prioridade, sempre que possível, ao impulso nos mercados 
externos, que, pela sua dinâmica, têm vindo a ganhar maior expressão no Grupo Teixeira Duarte. 
 
Apesar de não estar relacionado com o negócio core do Grupo Teixeira Duarte, cumpre referir que, 
com a alienação da totalidade da participação por si detida no capital da CIMPOR, o Grupo 
Teixeira Duarte deixará de consolidar, pelo método de equivalência patrimonial, a proporção devida 
do resultado líquido da CIMPOR, pelo que, no futuro, incluindo no corrente exercício de 2010, os 
resultados do Grupo Teixeira Duarte deixarão de ser influenciados pela evolução do resultado 
líquido da referida sociedade. 
 
 
10.5 Imóveis, instalações e equipamentos 

No âmbito da sua actividade, a TD-EC possui, directa e indirectamente, um conjunto significativo 
de imóveis que incluem diversas instalações industriais e um conjunto de edifícios destinados à 
instalação dos serviços centrais relacionados com infra-estruturas de suporte ao desenvolvimento 
dos negócios. 
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Para além de um conjunto de imóveis próprios, a TD-EC possui também alguns imóveis 
arrendados a terceiras entidades, cujos encargos são os que resultam exclusivamente do valor das 
rendas e que foram fixados a preços de mercado. 
 
Estes espaços são, em grande maioria, afectos a trabalhadores da própria empresa que se encontram 
a trabalhar deslocados ou deslocalizados da zona da sua residência, pelo que os respectivos custos 
são imputados directamente às obras em causa. 
 
No âmbito de contratos de empréstimo em vigor a 31 de Dezembro de 2009, encontravam-se 
constituídas as seguintes hipotecas: 
 

− uma hipoteca sobre o lote 3, sito em Lagoas Park, propriedade da Teixeira Duarte - Gestão 
de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A., a favor da Caixa Geral de Depósitos, 
para garantia de contrato de mútuo celebrado com a Teixeira Duarte - Gestão de 
Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. no montante de 47.290 milhares de Euros. 

− uma promessa de hipoteca sobre os lotes 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 23, sitos em Lagoas 
Park, propriedade do Banco Comercial Português, S.A., para garantia de contrato de mútuo 
celebrado com a Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, 
S.A. no valor actual de 90.000 milhares de Euros, com o exercício da opção de compra pela 
Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A., associados 
aos contratos de locação financeira dos referidos imóveis. 

− a EMPA - Serviços de Engenharia, S.A. prestou garantias reais no valor de 1.235 milhares 
de Euros, correspondendo à hipoteca de terrenos a terceiros na sua actividade de 
construção. 

 
Os valores líquidos dos activos fixos tangíveis da TD-EC a 31 de Dezembro de 2009 apresentam-se 
desagregados no quadro seguinte: 
 

Activos Fixos Tangíveis 
(milhões de Euros) 

Terrenos e recursos naturais  52.463 
Edifícios e outras construções  203.255 
Equipamento básico  104.515 
Equipamento de transporte  27.132 
Ferramentas e utensílios  7.272 
Equipamento administrativo  8.658 
Outros activos fixos tangíveis  17.313 
Activos fixos tangíveis em curso  124.757 
Adiantamento por conta de activos fixos tangíveis  320 
  545.685 

 
Para um maior detalhe sobre o valor líquido dos bens adquiridos com recurso a locação financeira e 
sobre o valor presente dos pagamentos mínimos da locação financeira exigível, reportados a 31 de 
Dezembro de 2009, ver nota 38 Credores por locações financeiras do Relatório e Contas de 2009. 
 
A actividade da TD-EC está sujeita a um enquadramento legal em matéria de ambiente. Neste 
âmbito, a TD-EC procura assegurar todos os aspectos relacionados com a qualidade do ambiente 
de forma a manter a sua posição competitiva num contexto de sustentabilidade e responsabilidade 
ambientais.  
 
O Grupo Teixeira Duarte tem em curso um projecto para a construção dos novos “Estaleiros 
Centrais”, no Montijo, através do qual pretende optimizar o funcionamento de diversas estruturas 
operacionais da empresa e melhorar as respectivas instalações, algumas das quais se encontram 
actualmente dispersas, como sucede no caso do Parque de Máquinas em Vale Figueira e o Centro 
Operacional de Cofragens que está ainda em Coina. 
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Trata-se de um projecto liderado pela área imobiliária do Grupo Teixeira Duarte, que implicou a 
aquisição de terrenos no valor de 5.890 milhares de euros e cujo montante total do investimento 
previsto chegará aos 18.700 milhares de euros. 
 
Ali se centralizará e aumentará o Parque de Máquinas, se instalará o Centro Operacional de 
Cofragens, o Centro de Exploração da Metalomecânica, os armazéns de aprovisionamento, o 
laboratório de betões, entre outras estruturas complementares como áreas específicas para 
formação. 
 
 
10.6 Investimentos  

Os quadros abaixo apresentam uma desagregação, por segmento de actividade e por país, dos 
investimentos realizados nos exercícios de 2007, 2008 e 2009. O Grupo Teixeira Duarte recorreu, 
sobretudo, a capitais próprios e a financiamento bancário como método de financiamento dos 
investimentos que realizou nos períodos referidos. Para mais informação ver ponto 12.2 Recursos 
financeiros do presente prospecto. 
 

2007 2008 2009
Portugal 308.826 290.655 73.428
Angola 85.466 73.726 59.092
Argélia 13.650 6.469 3.593
Moçambique 489 2.543 1.581
Brasil 13.948 27.933 17.081
Espanha 40.160 22.606 9.121
Ucrânia 11.483 8.242 3.943
Outros 16.289 3.449 2.938

490.311 435.623 170.777

País

 
 
Exercício de 2007 
 
No exercício de 2007, foram efectuados investimentos nos diversos sectores de actividade e em 
vários países onde o Grupo Teixeira Duarte opera, dos quais destacamos os seguintes: 
 

− Continuação dos trabalhos de remodelação e manutenção da fábrica de cimento, em Odessa, 
no sul da Ucrânia, tendo-se igualmente procedido à instalação de uma nova moagem de 
clínquer para produção de cimento, com capacidade de produção de 40t/hora; 

− Construção de um espaço provisório do Colégio S. Francisco de Assis, em Luanda, no qual a 
participada Educare iniciou a sua actividade, só com o Jardim de infância e 1º Ciclo do 
Ensino Básico; 

− No empreendimento “Gaia Nova” – conjunto urbano em Vila Nova de Gaia para a qual está 
prevista a área de construção acima do solo superior a 220.000 metros quadrados –, salienta-
se o desenvolvimento da componente habitacional, com o início da construção do lote V10 
(com 69 fogos e 9 lojas) e a construção de um equipamento de saúde e lazer com área bruta 
de construção acima do solo de 4.000 metros quadrados; 

− Aquisição de 127.400 metros quadrados de terrenos no Montijo, para futuras instalações 
industriais; 

− Aquisição de terreno em Pedrouços, Lisboa, com potencial construtivo de 9.000 metros 
quadrados de construção acima do solo, destinado ao segmento residencial; 

− Continuação da construção do empreendimento imobiliário do Grupo Teixeira Duarte 
denominado “Villa Park”, na Amadora; 

− Aquisição de postos de abastecimento no Seixal/Fogueteiro e Barreiro. 
 
O investimento líquido realizado em investimentos financeiros, foi de 272.307 milhares de euros. 
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Exercício de 2008 
 
No exercício de 2008, foram efectuados investimentos nos diversos sectores de actividade e em 
vários países onde o Grupo Teixeira Duarte opera, dos quais se destacam os seguintes: 
 

− Terminou-se a montagem de quatro silos de armazenagem de cimento com capacidade para 
3.600 toneladas, em Viana, Angola, e procedeu-se à abertura duma nova exploração de 
burgau nos arredores de Luanda, tendo-se adquirido equipamento para uma nova exploração 
de brita granítica, actualmente em fase final de montagem e inicio de exploração; 

− Aquisição de três novas centrais de betão em Angola, localizando-se uma em Luanda, outra 
no Namibe e a terceira na Quibala; 

− Início da construção do Hospital de Cascais; 
− No sector das Concessões, no Brasil, foram desenvolvidos projectos próprios de oito 

Centrais de Mini-Hídricas, com uma potência total instalada de 101 MW; 
− No empreendimento “Lagoas Park” entrou em funcionamento mais um espaço de 

restauração, o “Treinta y Três” e deu-se início à construção de mais de 20.000 metros 
quadrados de escritórios, mantendo desta forma o nível de stock necessário à satisfação de 
grandes clientes; 

− Aquisição definitiva de terreno em Porto Galinhas, no Brasil, com 70 hectares e 1.600 
metros de frente de praia. 

 
O investimento líquido realizado em investimentos financeiros, foi de 203.181 milhares de euros. 
 
Exercício de 2009 
 
No exercício de 2009, foram efectuados investimentos nos diversos sectores de actividade e em 
vários países onde o Grupo Teixeira Duarte opera, dos quais destacamos os seguintes: 
 

− Continuação da construção do Hospital de Cascais; 
− Continuação da construção de edifícios nos principais empreendimentos imobiliários do 

Grupo em Portugal: “Lagoas Park”, “Gaia Nova” e “Villa Park”; 
− Início da construção do empreendimento “Family Santana” e “Verdi”, em São Paulo, no 

Brasil; 
− Continuação das obras de beneficiação do Hotel EVA, em Faro, onde se procedeu à 

remodelação dos seus restaurantes; 
− Continuação da construção de um novo hotel de quatro estrelas em Luando Sul – Angola, 

com capacidade de 144 quartos, estando a sua abertura prevista para o primeiro trimestre de 
2011; 

− Expansão da rede de lojas “Cash & Carry” em angola; 
− Novo moinho de cimento, novos cilos, um moinho de carvão para substiuir o combustível 

dos fornos e um novo edifício onde foi instalado um laboratório com toda a tecnologia de 
ponta disponível para a indústria cimenteira. Adicionalmente, encontra-se em estado 
avançado de licenciamento uma nova linha de clínquer na Ucrânia; 

− Construção do colégio São Francisco de Assis em Luanda. 
 

O investimento líquido realizado em investimentos financeiros, foi de 10.191 milhares de euros. 
 
A TD-EC está vinculada à realização de investimentos firmes no âmbito dos contratos de 
concessão referentes às Auto-Estradas do Douro Litoral e do Baixo Tejo, respectivamente nos 
montantes de 63.760 milhares de euros e 5.373 milhares de euros, num total de 69.133 milhares de 
euros, prevendo-se que os mesmos sejam financiados com recurso a capitais próprios e 
financiamento bancário. 
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10.7 Investigação e desenvolvimento 

Para além da prossecução em certas áreas específicas de actuação das múltiplas empresas do Grupo 
Teixeira Duarte, destacam-se aqui as seguintes referências em relação aos exercícios de 2007, 2008 e 
2009. 
 
Em 2007: 
 
Em termos de Desenvolvimento e Investigação destacamos o trabalho efectuado pelo Laboratório 
de Betões, o qual concluiu o trabalho de desenvolvimento de duas argamassas de reparação de 
betão e, em colaboração com o Departamento Técnico Comercial da CIMPOR, finalizou uma 
investigação relativa a caldas de injecção para bainhas de pré-esforço e ancoragens, através da qual 
se pretendeu obter um bom número de dosagens de caldas com três tipos de cimento da CIMPOR 
e diversos adjuvantes dos fornecedores mais representativos do mercado.  
 
O mesmo Laboratório realizou ainda uma campanha de ensaios tendo em vista a caracterização de 
betões de referência relativamente a resistência à penetração de água, com o objectivo de dar apoio 
ao fabrico de tubos em betão para obra em curso na Argélia. 
 
Foi celebrado um protocolo de cooperação técnica e científica entre a Direcção Regional de Cultura 
do Centro, o LNEC e a “TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A.” relativamente 
ao desenvolvimento da investigação no âmbito das paredes moldadas com caldas 
autoendurecedoras. 
 
Em 2008: 
 
O Laboratório de Materiais da Teixeira Duarte passou a direccionar os seus meios também no 
sentido de apoiar as obras em Angola, nomeadamente no fabrico e controlo dos betões produzidos 
pela empresa do Grupo sedeada em Luanda, “Betangola, Lda.”. 
 
Não obstante a importante mobilização de recursos empregues para esse fim, no ano de 2008 
foram acreditados pelo Instituto Português de Acreditação cinco novos ensaios: 

− Determinação da Baridade e do Volume de Vazios NP EN 1097-3: 2002; 

− Determinação da Resistência ao Esmagamento NP 1039: 1974; 

− Profundidade de Penetração da Água sob Pressão NP EN 12390-8: 2003; 

− Determinação da Absorção de Água por Imersão. Ensaio à Pressão Atmosférica. LNEC E 
394: 1993; 

− Determinação da Absorção de Água por Capilaridade EN 13057: 2002. 

 
As profundas alterações à legislação relativa ao fabrico, controlo e aplicação do betão, decorrentes 
do Decreto-Lei n.º 301/2007 de 23 de Agosto, levaram a que o Laboratório, em conjunto com a 
Direcção Central de Segurança, Qualidade e Ambiente e com o Centro Operacional de Cofragens e 
ainda com o apoio da Associação QSP (Qualidade Siderúrgica Portuguesa), promovesse e realizasse 
uma campanha de acções de formação de actualização naqueles domínios junto aos Quadros da 
Empresa. 
 
Em termos de investigação e desenvolvimento, o betão projectado foi o material escolhido em 
2008, dando sequência ao trabalho realizado neste domínio para a obtenção desse material com alto 
desempenho (a nível de retracção e permeabilidade), aplicado por via seca na obra de reabilitação da 
Ponte da Barra, em Aveiro. 
 
 



154 

 
Nesta área e no âmbito da geotecnia e fundações, é de destacar a celebração do protocolo de 
cooperação técnica e científica com o Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia do 
Porto, relativo ao desenvolvimento de “Estudos de avaliação das condições que conduziram à 
liquefacção de areias (“sable de Les Dunes”) aquando do sismo de Boumerdes, Argélia, 2003”. 
 
A Empresa tem também vindo a centralizar a coordenação e apoio à actuação das empresas do 
Grupo nesta área numa equipa, com vista a melhor monitorizar, apoiar e optimizar os processos 
levados a cabo pelos diversos grupos de trabalho, estando também em estudo os preparativos para 
a eventual certificação da Empresa na área da Investigação, Desenvolvimento e Inovação. 
 
Em 2009: 
 
No que diz respeito à Investigação, Desenvolvimento e Inovação, registaram-se progressos na 
implementação do respectivo Sistema de Gestão, processo que visa normalizar e centralizar toda a 
matéria que a empresa desde há muito tempo faz e desenvolve de um modo disperso e pouco 
divulgado, tendo-se como propósito a sua certificação no corrente exercício de 2010. 
 
 
10.8 Política de dividendos 

O Oferente é uma sociedade recentemente constituída pelo que não existe histórico da sua 
actividade e, consequentemente, da sua política de distribuição de dividendos. 
 
Para o futuro, o Oferente pretende adoptar a política de dividendos praticada pela TD-EC, que a 
seguir se descreve: 
 
A política de dividendos da TD-EC foi, desde sempre, a de considerar prioritário o reforço dos 
capitais próprios, assegurando simultaneamente uma continuada e equilibrada distribuição de 
dividendos e um complemento de remuneração aos trabalhadores. 
 
No quadro abaixo é apresentado o valor ilíquido do dividendo por acção distribuído pela TD-EC 
nos últimos exercícios: 
 

Exercício 
Dividendo Bruto por 

Acção (Euros) 

2005 0,015 
2006 0,017 
2007 0,018 

   2008 (1) -  
2009 - 

(1) No exercício de 2008 não houve distribuição de dividendos, 
dado que os resultados da TD-EC foram negativos. 

 

Na Assembleia Geral Anual de 27 de Maio de 2009, foi aprovada a proposta apresentada pelo 
Conselho de Administração para que os resultados líquidos individuais da “TEIXEIRA DUARTE” 
– Engenharia e Construções, S.A.” apurados no exercício de 2009, no montante de 10.161.826,36 
euros fossem levados a Resultados Transitados. 
 
Em complemento ao descrito neste ponto do prospecto, cumpre referir que o Oferente apurou um 
resultado líquido positivo no exercício de 2009 no montante de 6.954.726,33 Euros. 
 
Adicionalmente, na Assembleia Geral Anual do Oferente, realizada em 27 de Maio de 2010, foi 
referido pelo Conselho de Administração que era seu entendimento propor para distribuição de 
dividendos aos accionistas a quantia de um cêntimo por cada acção representativa do capital social 
na data da distribuição de dividendos, explicando-se que o objectivo é distribuir dividendos a todos 
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os actuais accionistas do Oferente, bem como aos actuais accionistas da Sociedade Visada que no 
âmbito da Oferta Pública de Troca (OPT) adiram à operação, trocando as suas acções por acções, a 
emitir, do Oferente. 
 
Contudo, e uma vez que a lei estabelece um prazo máximo da 30 dias, após a aprovação em 
Assembleia Geral, para a distribuição de dividendos, foi deliberado, por unanimidade, proceder à 
suspensão da mencionada Assembleia quanto a esse ponto da ordem de trabalhos, a qual será 
retomada em 26 de Julho de 2010, com o objectivo de permitir a conclusão da OPT antes da 
distribuição de dividendos, por forma a que essa distribuição permita cumprir os objectivos 
descritos no período anterior. 
 
Por fim, o Oferente tem conhecimento do propósito de accionistas titulares, pelo menos, da 
maioria do seu capital social, em suspenderem novamente, nos termos e prazos da Lei, aquela 
Assembleia Geral Anual, por forma a que o ponto relativo à proposta de aplicação de resultados 
apenas seja deliberado posteriormente e em prazo que permita cumprir os objectivos acima 
descritos. 
 
 
10.9 Dependências significativas 

Sem prejuízo da relevância dos contratos financeiros estabelecidos no âmbito do desenvolvimento 
normal da actividade do Grupo Teixeira Duarte referidos no ponto 12.2 “Recursos financeiros” do 
presente prospecto, não existe qualquer dependência significativa relativamente a patentes, licenças, 
contratos de concessão ou outro tipo de contratos que tenham uma importância significativa nas 
actividades do Grupo Teixeira Duarte. 
 
 
10.10 Acções judiciais e arbitrais  

Como litígios de maior relevo em que actualmente o Grupo Teixeira Duarte é parte, referem-se as 
seguintes acções: 
 
Em Dezembro de 2007 foi intentada pela Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. e 
EPOS – Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A. contra a Rede Ferroviária Nacional – 
REFER, E.P., acção judicial com o valor de 31.780.000,00 € tendo, em síntese, por objecto a 
condenação desta ao pagamento da referida quantia, decorrente da execução do contrato de Obra 
Pública para Reabilitação do Túnel do Rossio. No âmbito desta acção foi deduzida Reconvenção 
pela REFER com o valor de 13.334.395,50 €. Actualmente a acção encontra-se a tramitar não 
estando ainda designada data para a Audiência de Discussão e Julgamento. 
 
Em Setembro de 2002 foi intentada pela Secilpar, SL sociedade do Grupo Semapa, contra a 
Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., Tedal - Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A. e Outros, acção judicial com o valor de 14.964,00 € tendo, em síntese, 
por objecto a condenação destas ao pagamento de quantia a determinar, decorrente da alegada 
violação do dever de lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição sobre a totalidade do capital 
social da Cimpor. Em 28 de Maio de 2009 foi proferida em 1ª Instância Sentença que negou a 
referida pretensão absolvendo do pedido todas as Rés, encontrando-se a mesma Sentença sob 
recurso. 
 
Em Agosto de 2006 foi intentada pela OTIS – Elevadores, Lda. contra a Teixeira Duarte – 
Engenharia e Construções, S.A., acção judicial com o valor de 6.839.525,15 € tendo, em síntese, por 
objecto a condenação desta ao pagamento da referida quantia, decorrente da execução de um 
contrato de fornecimento relativo ao projecto SATU Oeiras. Actualmente encontra-se em curso a 
fase de Audiência de Discussão e Julgamento. 
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CAPÍTULO 11 – ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
EMITENTE E OFERENTE DAS ACÇÕES OFERECIDAS EM CONTRAPARTIDA NA 
OFERTA 

11.1 Análise dos resultados de exploração e da situação financeira 

Enquadramento 
 
Tendo presente que a contrapartida na OPT consiste exclusivamente em acções a emitir pelo 
Oferente, TD, sociedade cujos únicos activos, à data do presente prospecto, consistem na detenção 
de 68,54% do capital social e dos direitos do voto da sociedade visada, Teixeira Duarte – 
Engenharia e Construções, S.A., e atendendo ao facto de o Oferente não apresentar actividade 
relevante, em virtude da sua recente data de constituição (30 de Novembro de 2009), procede-se, de 
seguida, à análise dos resultados de exploração e da situação financeira da sociedade Teixeira Duarte 
– Engenharia e Construções, S.A., empresa-mãe que consolida, na presente data, as operações do 
Grupo Teixeira Duarte. 
 
A análise que se apresenta de seguida deverá ser lida conjuntamente com os documentos de 
prestação de contas da TD-EC, incluindo balanços, demonstrações de resultados e respectivas 
notas, inseridas por remissão. 
 
A análise efectuada neste capítulo é apresentada em milhares de Euros, excepto quando indicado 
em contrário, e foi preparada a partir das demonstrações financeiras consolidadas da TD-EC 
relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, e a partir da informação financeira intercalar 
consolidada relativa ao primeiro trimestre de 2009 e 2010. As referidas demonstrações financeiras, 
incluindo as respectivas notas às contas, podem ser  consultadas no sítio da CMVM na internet 
(www.cmvm.pt) e no sítio da TD-EC na internet (www.teixeiraduarte.pt). 
 
Breve historial 
 
A Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., sociedade com acções admitidas à negociação 
em bolsa desde 1998, é a holding que, até à presente data, consolida as operações do Grupo Teixeira 
Duarte, sendo detentora de um conjunto de participações, directas e indirectas, em empresas 
dispersas por  quatro continentes num total de  dezasseis países. 
 
Com quase 90 anos de existência, o Grupo Teixeira Duarte esteve desde a sua origem ligado ao 
sector da construção, área de negócio que representou, em 2009, 54% dos proveitos operacionais 
do Grupo (cerca de 52% em 2008). O grupo tem diversificado as suas áreas de actividade e opera, 
presentemente, e para além da área da construção, nas seguinte áreas de actividade: cimentos, 
betões e agregados, concessões e serviços, imobiliária, hotelaria, comércio alimentar, 
comercialização de combustíveis e comercialização de viaturas. 
 
O Grupo Teixeira Duarte detém ainda diversas participações financeiras em sociedades, algumas 
das quais com acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, como, por exemplo, o 
Banco Comercial Português, S.A. e o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. 
 
Factores Significativos que afectam os resultados do Grupo Teixeira Duarte 
 
Situação macro-económica  
 
A actividade do Grupo Teixeira Duarte está dependente do enquadramento económico e das 
consequências que determinada situação macro-económica possa vir a ter nos níveis de confiança 
dos vários agentes económicos, nos volumes de investimento, exportações e comércio global, bem 
como nos níveis de emprego e padrões de consumo. 
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A evolução das áreas de actividade onde o Grupo opera, nomeadamente área da construção, mas 
também, por exemplo, imobiliária, hotelaria e comercialização de combustíveis, está historicamente 
correlacionada, de uma forma mais ou menos directa, com o desempenho macro-económico dos 
países ou mercados onde o Grupo Teixeira Duarte actua, designadamente com o Produto Interno 
Bruto (PIB). Deste modo, a actividade do Grupo, e os seus resultados, podem ser 
significativamente afectados pelo desempenho das economias onde o Grupo Teixeira Duarte opera, 
nomeadamente por efeito do crescimento ou retracção do mercado da construção, área de negócio 
com maior representatividade nos proveitos operacionais do Grupo (54%, em 2009, e cerca de 52% 
e 49% em 2008 e 2007, respectivamente). 
 
Importa referir que, durante o ano de 2009, cerca de 91,4% do volume de negócios do Grupo se 
encontrava repartido pelos mercados português, angolano, argelino e brasileiro (91,9% em 2008 e 
91,7% em 2007), sendo, consequentemente, os desempenhos macro-económicos destes mercados 
de particular importância para o Grupo. 
 
Para mais informação ver factor de risco “O Grupo Teixeira Duarte está dependente do 
enquadramento económico e encontra-se sujeito aos principais riscos associados aos sectores de 
actividade onde opera”, parte integrante do Capítulo 2 (Factores de risco) do presente prospecto. 
 
Preço do petróleo  
 
A evolução do preço do petróleo poderá afectar significativamente os resultados do Grupo Teixeira 
Duarte por três razões: 

− directamente, pela margem gerada na comercialização de combustíveis, área de negócio 
que, em 2009, representou 7,4% dos proveitos operacionais do Grupo Teixeira Duarte 
(11,0% em 2008 e 12,3% em 2007); 

− o custo de transporte é uma das rubricas de custos mais importantes nas contas de 
exploração do Grupo; 

− os custos energéticos têm ainda algum significado no preço dos fornecimentos e serviços 
externos. 

 
Para mais informação ver factor de risco “Variações adversas no preço do petróleo poderão afectar 
significativamente os resultados e situação financeira do Grupo Teixeira Duarte”, parte integrante 
do Capítulo 2 (Factores de risco) do presente prospecto. 
 
Taxas de câmbio 
 
O Grupo Teixeira Duarte desenvolve operações em diversas geografias e regista proveitos em 
moeda estrangeira, tendo igualmente activos e passivos monetários denominados em moeda que 
não o Euro, pelo que se encontra, deste modo, exposto a variações nas respectivas divisas. Para 
mais informação ver factor de risco “A variação das taxas de juro pode ter um impacto significativo 
nos resultados do Grupo Teixeira Duarte”, parte integrante do Capítulo 2 (Factores de risco) do 
presente prospecto. 
 
Taxa de Juro 
 
A evolução das taxas de juro tem reflexo directo nos resultados da empresa, através do impacto que 
poderá ter ao nível dos custos e proveitos financeiros. Para mais informação ver factor de risco “A 
variação das taxas de juro pode ter um impacto significativo nos resultados do Grupo Teixeira 
Duarte”, parte integrante do Capítulo 2 (Factores de risco) do presente prospecto. 
 
Participações financeiras 
 
A situação líquida, os capitais próprios, e até em certas circunstâncias de imparidade, os resultados 
do Grupo Teixeira Duarte podem ser influenciados pela valorização das participações financeiras 
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detidas, o que, no caso das participações detidas em sociedades admitidas à negociação em mercado 
regulamentado, depende directamente da cotação de mercado das respectivas acções.  
 
No caso específico da sociedade cotada Cimpor, SGPS, S.A., realçamos o facto de a TD-EC ter, em 
Fevereiro de 2010, chegado a acordo com a Camargo Corrêa, S.A. para a alienação da totalidade da 
posição por si detida naquela sociedade. Até ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, e uma 
vez que o Grupo Teixeira Duarte participava em mais de 20% no capital da CIMPOR, os 
resultados dependiam da evolução do resultado líquido da sociedade participada, uma vez que os 
mesmos eram consolidados, até à referida data, na devida proporção, pelo método de equivalência 
patrimonial. 
 
Factores que afectam a comparabilidade dos resultados históricos 
 
As principais alterações ocorridas no perímetro de consolidação no exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2007, foram as seguintes: 
 
Entradas: 
 

Percentagem do 
capital detido Denominação Social Sede 

Directo Total 

ACG – Distribuição e Comércio de Gás, S.A. (“ACG”) 
AP GÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. (“APGAS”) 
DIGAL - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. (“DIGAL”) 
DNGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. (“DNGAS”) 
EMPA – Serviços de Engenharia, S.A. (“EMPA”) 
GOMES & OLIVEIRA, S.A. (“GOMES & OLIVEIRA”) 
Karibib Portland Cement (PTY) (“KARIBIB”) 
MARINERTES, S.A. (“MARINERTES”) 
MULTIGÁS – Sociedade Comercial e Distribuidora de Gás, S.A. (MULTIGAS”) 
TANQUIGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A. (“TANQUIGAS”) 
TDSP – Dom Jaime, Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda (“DOM JAIME”) 

Rua das Lagoas – Campo Raso – Sintra 
Rua das Lagoas – Campo Raso – Sintra 
Rua das Lagoas – Campo Raso – Sintra 
Rua das Lagoas – Campo Raso – Sintra 
Rua Major Lopes, 800 – Bairro São Pedro 
Rua das Lagoas – Campo Raso – Sintra – Belo Horizonte 
PO Box 9574 Windhoek – Namíbia 
Rua José Carlos dos Santos, nº 12 – 1º - Lisboa  
Rua das Lagoas – Campo Raso – Sintra 
Rua das Lagoas – Campo Raso – Sintra 
Rua Iguatemi, nº 488, 14º andar, Conjunto 1401 – Itaim Bibi – São Paulo 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

51,00% 
- 
- 
- 

34,50% 
34,50% 
32,04% 
49,29% 
70,00% 
34,50% 
52,00% 
51,00% 
34,50% 
34,50% 
88,00% 

 
Saídas: 
 

Percentagem do 
capital detido Denominação Social Sede 

Directo Total 

CPE – Companhia de Parques de Estacionamento, S.A. Edifício 1, Lagoas Park – Porto Salvo - 60,00% 

 
 
No exercício de 2007, com as entradas e saídas do perímetro de consolidação e para efeitos de 
comparabilidade dos proveitos e resultados face ao exercício de 2006, é apresentado o seguinte 
quadro: 
 

DNGAS DIGAL ACG
GOMES & 
OLIVEIRA

TANQUIGAS APGAS MULTIGAS EMPA CPE Total

Proveitos operacionais:
Vendas e prestações de serviços 210 24.850 7.179 3.524 2.446 390 881 30.399  (4.208) 65.671
Outros proveitos operacionais  - 208  - 163 58  - 8 15  (229) 223
   Total de proveitos operacionais 210 25.058 7.179 3.687 2.504 390 889 30.414  (4.437) 65.894
Custos operacionais:
Custo das vendas 165 15.157 6.885 2.296 2.315  - 439 27.989  - 55.246
Fornecimentos e serviços externos 10 4.297 141 318 110 380 60 2.755  (2.399) 5.672
Custos com pessoal  - 2.323 45 938  -  - 115  -  (1.645) 1.776
Amortizações e depreciações 7 1.264 3 21  -  -  -  -  (1.334)  (39)
Provisões e perdas por imparidade  - 86  -  -  -  -  -  - 86
Outros custos operacionais  - 593 50 8 2  - 409  -  (120) 942
   Total de custos operacionais 182 23.720 7.124 3.581 2.427 380 1.023 30.744  (5.498) 63.683

Resultados operacionais 28 1.338 55 106 77 10  (134)  (330) 1.061 2.212

Custos e perdas financeiros 2 582 3 17 1  - 7 2.255 2.867
Proveitos e ganhos financeiros 1 24  - 1  -  - 375  (11) 390
Resultados financeiros  (1)  (558)  (3)  (16)  (1)  -  (7) 375 2.244 3.257
Resultados extraordinários  - 1.051 20 3  (4) 27 11 4 1.112
Resultados antes de impostos 28 1.831 72 93 72 10  (113) 56 3.309 6.580
Imposto sobre o rendimento 8 364 17 34 21 3  -  - 755 1.202
Resultado líquido do exercício 20 1.467 55 59 51 7  (113) 56 2.554 5.378

Resultado atribuivel ao Grupo 10 470 19 20 18 2 -39 39 1.532 2.071
Interesses minoritários 10 997 36 39 33 5 -74 17 1.022 2.084
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No exercício de 2008, não houve alterações significativas que afectem a comparabilidade dos 
resultados, com excepção do reconhecimento da imparidade dos Activos Financeiros Disponíveis 
para Venda, nomeadamente do Banco Comercial Português, S.A.. 
 
No exercício de 2009, não houve alterações significativas que afectem a comparabilidade dos 
resultados. 
 
 
Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas 
 
As demonstrações financeiras consolidadas da TD-EC relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009 
encontram-se auditadas e foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 
dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação, ajustados no processo 
de consolidação, de modo a estarem de acordo com as disposições das Normas Internacionais de 
Relato Financeiro adoptadas pela União Europeia. Devem entender-se como fazendo parte 
daquelas normas, quer as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais de 
Contabilidade (“IAS”), emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e 
respectivas interpretações, emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation 
Committee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee (“SIC”), respectivamente, cuja adopção 
foi aprovada pela União Europeia. 
 
Em cumprimento do n.º 3 do artigo 8.º do Código dos Valores Mobiliários, declara-se que, ao 
abrigo das disposições conjugadas dos Regulamentos da CMVM n.º 3/2006 e n.º 5/2008 – e sem 
prejuízo do acompanhamento e fiscalização, pelos órgãos sociais competentes, das contas e dos 
documentos produzidos no âmbito da prestação de informação intercalar –, não foi elaborado 
qualquer relatório por auditor registado na CMVM relativo aos períodos intercalares findos em 31 
de Março de 2009 e 2010. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas da TD-EC relativas a 31 de Março de 2010, foram 
preparadas utilizando políticas contabilísticas consistentes com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (“IAS / IFRS”), tal como adoptadas na União Europeia, efectivas para os exercícios 
iniciados em 1 de Janeiro de 2010 e em conformidade com a IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar. 
 
As principais políticas contabilísticas usadas pela TD-EC encontram-se descritas no ponto 2 – 
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS do anexo às demonstrações financeiras 
consolidadas relativas ao ano de 2009, as quais se encontram inseridas por remissão. 
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11.1.1 Análise da Demonstração Consolidada dos Resultados 

11.1.1.1 Comparação do primeito trimestre de 2010 com o primeiro trimestre de 2009 

 

Demonstração Consolidada dos Resultados
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

PROVEITOS OPERACIONAIS 295.368 307.003
Vendas e prestações de serviços 278.148 296.862
Outros proveitos operacionais 17.220 10.141

CUSTOS OPERACIONAIS -268.425 -284.965
Custo das vendas -94.750 -89.291
Variação de produção -2.581 -748
Fornecimentos e serviços externos -92.220 -108.721
Custos com pessoal -55.747 -57.860
Amortizações e depreciações -13.468 -12.801
Provisões e perdas por imparidade -12 -1.669
Outros custos operacionais -9.647 -13.875

RESULTADOS OPERACIONAIS 26.943 22.038

Custos e perdas financeiros -46.225 -47.547
Proveitos e ganhos financeiros 27.878 44.100
Resultados relativos a actividades de investimento 6.510 78.903
Resultados de associadas 5.840 78.373
Outros 670 530

RESULTADOS FINANCEIROS -11.837 75.456

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 15.106 97.494

Impostos sobre o rendimento -1.731 -4.431

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.375 93.063
Atribuível a:
Detentores de capital 15.790 92.314
Interesses minoritários -2.415 749

Resultado por acção
Básico 0,04 0,22
Diluído 0,04 0,22  

 
Volume de negócios 
 
 
O Volume de Negócios registou uma subida de 6,7% relativamente ao primeiro trimestre de 2009, 
atingindo 296.862 milhares de euros. 
 

Evolução do volume de negócios consolidado

278.148
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Este indicador subiu devido ao aumento alcançado em Portugal, tendo o mercado externo reduzido 
em termos absolutos e diminuído a sua expressão em termos relativos, sendo que, ainda assim, 
representa 57,4% do total do Grupo Teixeira Duarte. A variação positiva deve-se, essencialmente, 
às boas performances registadas na Comercialização dos Combustíveis e na Imobiliária no mercado 
nacional. 
 

Evolução do volume de negócios por mercados

105.183 126.503

172.965
170.359
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Mercado interno Mercado externo
 

 
No mapa infra consta o contributo, por países, para o total do volume de negócios consolidado, 
sendo perceptível a influência global da actual conjuntura de crise, contrariada apenas pelos 
crescimentos conseguidos em Portugal, no Brasil e em Moçambique. 
 

Contributo para o volume de negócios

Países 1º Trimestre 10 1º Trimestre 09 Var (%)

Portugal 126.503 105.183 20,3%
Angola 109.930 116.166 -5,4%
Argélia 8.562 26.039 -67,1%
Brasil 29.637 13.110 126,1%
Ucrânia 885 1.337 -33,8%
Espanha 5.728 6.060 -5,5%
Moçambique 12.998 8.813 47,5%
Marrocos 1.090 873 24,9%
Venezuela 671 221 203,6%
Outros 858 346 148,0%

Total 296.862 278.148 6,7%
 

 
 
Proveitos operacionais 
 
Os proveitos operacionais consolidados registaram um aumento de 3,9% face a Março de 2009, 
atingindo nos três primeiros meses de 2010 o montante de 307.003 milhares de Euros. 
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operacionais consolidados
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Regista-se como muito positivo o crescimento do sector da construção nos mercados interno e 
externo, apesar das reconhecidas dificuldades conjunturais que esta área de negócios tem 
enfrentado. 
 
O total dos proveitos operacionais alcançado no sector dos Cimentos, Betões e Agregados, foi 
afectado negativamente pela conjuntura de alguns mercados geográficos, designadamente o 
Ucraniano. 
 
O crescimento da Imobiliária no mercado interno deve-se, essencialmente, à alienação de um 
edifício em Vila Nova de Gaia, no valor de 10 milhões de Euros, o qual se revela particularmente 
significativo, atendendo à redução dos proveitos com origem em operações não recorrentes em 
5.335 milhares de Euros. 
 
A Hotelaria registou uma diminuição dos proveitos operacionais devido, essencialmente, ao 
mercado Angolano. 
 
Assinalamos as boas prestações conseguidas no Comércio Alimentar e na Comercialização de 
Combustíveis, que contribuíram para a variação positiva em 3,9% deste indicador. 
 

Proveitos operacionais por sectores de actividade e mercados geográficos

1º T 10 1º T 09 Var (%) 1º T 10 1º T 09 Var (%) 1º T 10 1º T 09 Var (%)

Construção 70.543 68.099 3,6% 91.682 84.851 8,1% 162.225 152.950 6,1%

Cimentos, betões e agregados - - - 2.150 2.401 -10,5% 2.150 2.401 -10,5%

Concessões e serviços 4.658 4.129 12,8% 6.853 7.310 -6,3% 11.511 11.439 0,6%

Imobiliária 21.182 16.803 26,1% 6.749 7.182 -6,0% 27.931 23.985 16,5%

Hotelaria 3.356 3.069 9,4% 16.842 19.256 -12,5% 20.198 22.325 -9,5%

Comércio alimentar - - - 27.107 23.762 14,1% 27.107 23.762 14,1%
Comercialização de combustíveis 32.608 25.890 25,9% - 22 - 32.608 25.912 25,8%

Comercialização de viaturas 14 115 -87,8% 23.259 32.479 -28,4% 23.273 32.594 -28,6%

Total 132.361 118.105 12,1% 174.642 177.263 -1,5% 307.003 295.368 3,9%

Sector de actividade
Mercado interno Mercado externo Total
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Deste modo, os contributos de cada um dos sectores de actividade para o valor global dos 
proveitos operacionais consolidados foram os seguintes: 
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EBITDA 
 
O EBITDA diminuiu 9,7% em relação ao período homólogo e fixou-se em 36.508 milhares de 
Euros, influenciado pela diminuição da valorização das propriedades de investimento em 5.335 
milhares de Euros face aos valores contabilizados no primeiro trimestre de 2009. Não fosse este 
facto e o EBITDA teria apresentado um crescimento de 3,5%. 
 

Evolução do EBITDA consolidado
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Analisando este indicador por sectores de actividade no mapa que se segue, verifica-se que a grande 
instabilidade a nível mundial determinou comportamentos muito díspares destas áreas de negócio 
em função das características próprias de cada uma delas e dos respectivos mercados em que 
actuam. 
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EBITDA por sector de actividade

1º T 10 1º T 09 Var (%)
Construção 12.521 11.553 8,4%

Cimentos, betões e agregados -290 -1.922 -

Concessões e serviços 3.979 2.649 50,2%

Imobiliária 10.312 13.545 -23,9%

Hotelaria 8.130 8.773 -7,3%

Comércio alimentar 1.305 2.867 -54,5%

Comercialização de combustíveis 3.076 2.961 3,9%

Comercialização de viaturas 2.367 6.829 -65,3%

Não afectos a segmentos -4.896 -6.853 -

Eliminações 4 21 -81,0%
Total 36.508 40.423 -9,7%

Sector de actividade
EBITDA

 
 
Nesta sequência, a margem EBITDA (EBITDA / Volume de Negócios) registou um decréscimo, 
face a Março de 2009, de 2,2 pontos percentuais, passando de 14,5% para 12,3% em Março de 
2010. 
 
Resultados financeiros 
Os resultados financeiros foram positivos em 75.456 milhares de Euros devido, essencialmente, ao 
impacto da alienação da participação na “CIMPOR – Cimentos de Portugal, S.G.P.S., S.A.”. 
 
Imposto sobre o rendimento 
 
O Imposto sobre o Rendimento atingiu no trimestre findo em 31 de Março de 2010 o montante de 
4.431 milhares de Euros. 
 
Resultado líquido consolidado 
 
Os Resultados Líquidos Consolidados Atribuíveis a Detentores de Capital atingiram o valor de 
92.314 milhares de Euros, registando um acréscimo de 484,6% face a Março de 2009. 
 
Os resultados líquidos consolidados em 31 de Março de 2010 foram influenciados pela 
incorporação da mais-valia resultante da alienação da participação da “CIMPOR – Cimentos de 
Portugal, S.G.P.S., S.A.” no valor de 69.800 milhares de Euros e pela apropriação de resultados 
dessa participada até à data da sua alienação, no montante de 9.237 milhares de Euros. 
 
No final do primeiro trimestre de 2009, a apropriação de resultados daquela participada tinha 
atingido o valor de 11.350 milhares de Euros. 
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11.1.1.2 Comparação dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 

Demonstração Consolidada dos Resultados 2007 2008 2009

PROVEITOS OPERACIONAIS 1.066.727 1.377.181 1.385.404
Vendas e prestações de serviços 1.011.513 1.291.073 1.282.493
Outros proveitos operacionais 55.214 86.108 102.911

CUSTOS OPERACIONAIS -996.821 -1.246.087 -1.231.563
Custo das vendas -402.400 -553.469 -446.275
Variação de produção -969 52.683 6.093
Fornecimentos e serviços externos -311.022 -411.211 -449.745
Custos com pessoal -184.248 -217.887 -235.811
Amortizações e depreciações -43.088 -54.930 -55.304
Provisões e perdas por imparidade -57 -1.818 -628
Outros custos operacionais -55.037 -59.455 -49.893

RESULTADOS OPERACIONAIS 69.906 131.094 153.841

Custos e perdas financeiros -124.049 -191.212 -135.021
Proveitos e ganhos financeiros 39.351 70.793 71.411
Resultados relativos a actividades de investimento 148.565 -475.020 61.430
Resultados de associadas 108.011 58.647 52.954
Outros 40.554 -533.667 8.476

RESULTADOS FINANCEIROS 63.867 -595.439 -2.180

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 133.773 -464.345 151.661

Impostos sobre o rendimento -6.182 51.368 -36.687

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 127.591 -412.977 114.974
Atribuível a:
Detentores de capital 122.252 -347.244 116.629
Interesses minoritários 5.339 -65.733 -1.655

Resultado por acção
Básico 0,29 -0,83 0,28
Diluído 0,29 -0,83 0,28  

 
 
Volume de negócios 
 

Evolução do volume de negócios por mercados
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O volume de negócios registou, em 2009, valores semelhantes ao exercício de 2008, atingindo 
1.282.493 milhares de Euros. A ligeira variação negativa (-0,7%) ficou a dever-se, essencialmente, ao 
facto da descida verificada em Portugal ter sido superior à expansão conseguida no mercado 
externo, o qual passou a representar 61,2% do total do Grupo Teixeira Duarte. 
 
Em 2008, o volume de negócios subiu 27,6%, relativamente ao exercício de 2007, atingindo 
1.291.073 milhares de Euros, reflectindo um aumento tanto no mercado interno, como no externo. 
Apesar da reconhecida e acentuada contracção do mercado nacional, registou-se como positivo o 
acréscimo de 13% do volume de negócios em Portugal. 
 
Em 2007, o Grupo Teixeira Duarte registou um aumento do volume de negócios de 33,8%, 
atingindo 1.011.513 milhares de Euros. 
 
São de assinalar, nos últimos três exercícios, os significativos avanços alcançados na exposição do 
Grupo a outras economias de maior dinamismo, conduzindo a um importante incremento do 
contributo do estrangeiro na actividade, tendo aumentado ainda mais a posição relativa do mercado 
externo, que passou a representar 61,2% em 2009 (face a 57,1% em 2008 e 51,6% em 2007). 
 
No mapa infra indicamos os valores dos contributos dos países em que a Teixeira Duarte actuou em 
2007, 2008 e em 2009, destacando os crescimentos, em 2008, em Angola, Brasil  e Argélia, tendo 
este último país representado, nesse ano, mais de 10% do total do volume de negócios. O mapa 
infra reflecte ainda, relativamente ao exercício de 2009, o decréscimo na generalidade dos mercados 
em que o Grupo actua, decorrente da actual conjuntura de crise, com excepção dos crescimentos 
sustentados nos mercados de Angola, Brasil e Moçambique. 
 

Contributo para o volume de negócios

Países 2007 2008 2009 Var 09/08 (%) Var 08/07 (%)

Portugal 489.760 553.355 497.181 -10,2% 13,0%
Angola 334.027 445.015 495.759 11,4% 33,2%
Argélia 64.708 135.042 101.655 -24,7% 108,7%
Brasil 39.384 53.410 78.212 46,4% 35,6%
Ucrânia 20.623 27.560 11.326 -58,9% 33,6%
Espanha 24.000 26.782 29.092 8,6% 11,6%
Moçambique 28.514 26.034 53.424 105,2% -8,7%
Marrocos 4.812 13.177 6.822 -48,2% 173,8%
Venezuela 4.396 9.090 5.254 -42,2% 106,8%
Outros 1.289 1.608 3.768 134,3% 24,7%

Total 1.011.513 1.291.073 1.282.493 -0,7% 27,6%
 

 
Proveitos operacionais 
 

Proveitos operacionais por sectores de actividade e mercados geográficos

2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Construção 336.096 342.639 286.459 412.758 370.354 233.455 748.854 712.993 519.914
Cimentos, betões e agregados - 3 1 17.881 33.148 21.419 17.881 33.151 21.420
Concessões e serviços 18.840 13.420 13.459 25.934 21.445 21.681 44.774 34.865 35.140
Imobiliária 94.889 70.885 82.465 48.419 42.971 5.470 143.308 113.856 87.935
Hotelaria 15.061 13.597 11.537 70.016 55.137 51.002 85.077 68.734 62.539
Comércio alimentar 19 - - 115.513 102.589 89.286 115.532 102.589 89.286
Comercialização de combustíveis 103.031 151.320 131.134 18 20 45 103.049 151.340 131.179
Comercialização de viaturas 1.477 122 7.148 125.452 159.531 112.166 126.929 159.653 119.314

Total 569.413 591.986 532.203 815.991 785.195 534.524 1.385.404 1.377.181 1.066.727

Sector de actividade
Mercado interno Mercado externo Total
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Em 2009, os proveitos operacionais consolidados registaram um ligeiro aumento (+0,6%) face a 
2008, atingindo no exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 o montante de 1.385.404 milhares 
de Euros. 
 
No mercado interno verificou-se uma diminuição de 3,8% em relação ao período homólogo, 
enquanto que o mercado externo cresceu 3,9%, passando, este, a representar 58,9% dos proveitos 
operacionais no final de 2009. 
 
O total dos proveitos operacionais alcançado no sector dos combustíveis em Portugal diminuiu 
sobretudo em resultado da estratégia de optimização de resultados em detrimento do volume de 
negócios. 
 
Já relativamente aos Cimentos, Betões e Agregados, os valores foram afectados negativamente pela 
conjuntura de alguns mercados geográficos em que a C+P.A., S.A. actua, designadamente o 
Ucraniano. 
 
A Comercialização de Viaturas registou uma retracção no volume de vendas, essencialmente no 
segundo semestre de 2009. 
 
Ainda assim, estas mais significativas reduções foram compensadas com as prestações positivas 
conseguidas na Concessões e Serviços, na Hotelaria, no Comércio Alimentar e na Construção, 
tendo este último sector de actividade registado um incremento de 5% face ao período homólogo, 
apesar das reconhecidas dificuldades conjunturais que tem enfrentado, e passado a representar 
54,1% do total dos proveitos operacionais consolidados do Grupo. 
 
A Imobiliária, por seu lado, registou um crescimento face a 2008, o qual se revela particularmente 
significativo, atendendo à descida do valor dos proveitos com origem em operações não recorrentes 
em 14.961 milhares de euros. 
 
Em 2008, os proveitos operacionais consolidados foram de 1.377.181 milhares de Euros, revelando 
um acréscimo de 29,1% em relação aos verificados em 2007. Esta variação positiva deve-se, 
essencialmente, à expansão do mercado externo, que foi bastante superior à verificada em Portugal. 
 
No mercado interno verificou-se um aumento de 11,2% em relação ao período homólogo, 
enquanto que o mercado externo cresceu 46,9%, passando a representar 57% dos proveitos 
operacionais no final de 2008. 
 
Realçamos o contributo do sector da construção para sustentar o crescimento do Grupo, 
representando mais de 50% do valor total dos proveitos operacionais consolidados, com aumentos 
de 19,6% em Portugal e de 58,6% no estrangeiro. 
 
Em 2007, os proveitos operacionais consolidados apresentaram um crescimento de 28,1% face aos 
apurados em 2006 (1.066.727 vs. 832.858 milhares de Euros) em resultado do crescimento 
significativo das operações, nomeadamente no mercado externo, o qual apresentou uma evolução 
positiva de 47,7%. 
 
À semelhança do referido para o ano de 2009, o sector da construção foi, para os períodos 
referidos, o core business do Grupo e representou cerca de metade do total de proveitos consolidados 
(52% em 2008 e 49% em 2007). 
 
Os contributos de cada um dos sectores de actividade para o valor global dos proveitos 
operacionais consolidados foram os seguintes: 
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2009 2008 2007

Construção 54,1% 51,8% 48,7%
Cimentos, betões e agregados 1,3% 2,4% 2,0%
Concessões e serviços 3,2% 2,5% 3,3%
Imobiliária 10,3% 8,3% 8,2%
Hotelaria 6,1% 5,0% 5,9%
Comércio alimentar 8,3% 7,4% 8,4%
Comercialização de combustíveis 7,4% 11,0% 12,3%
Comercialização de viaturas 9,2% 11,6% 11,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Sector de actividade
Contributo para proveitos operacionais

 
 
EBITDA 
 
Em 2009, o EBITDA cresceu 11,7%, tendo atingido o mais alto valor de sempre ao fixar-se em 
209.773 milhares de Euros. 
 
Analisando este indicador por sectores de actividade, no mapa que se segue, verifica-se que a 
grande instabilidade a nível mundial determinou comportamentos muito díspares destas áreas de 
negócio em função das características próprias de cada uma delas e dos respectivos mercados em 
que actuam. 
 

2009 2008 Var (%)
Construção 64.776 37.149 74,4%
Cimentos, betões e agregados 993 7.279 -86,4%
Concessões e serviços 8.276 6.252 32,4%
Imobiliária 80.491 79.820 0,8%
Hotelaria 38.294 26.461 44,7%
Comércio alimentar 7.758 8.456 -8,3%
Comercialização de combustíveis 7.846 6.297 24,6%
Comercialização de viaturas 14.333 29.222 -51,0%
Não afectos a segmentos -13.895 -12.083 15,0%
Eliminações 901 -1.011 -
Total 209.773 187.842 11,7%

Sector de actividade
Contributo para o EBITDA

 
 
Em 2008, o EBITDA registou um crescimento de 66,2% em relação ao ano anterior e fixou-se nos 
187.842 milhares de Euros, influenciado por operações não recorrentes em 53.263 milhares de 
Euros. As operações não recorrentes podem ser analisadas na nota 8 – Proveitos Operacionais e 
nota 13 – Outros Custos Operacionais do Relatório e Contas de 2008, na rubrica “Variação justo 
valor de propriedades de investimento”. 
 
Em 2007, o EBITDA desceu 4,1% e fixou-se nos 113.051 milhares de Euros.  
 
A margem EBITDA (EBITDA / Volume de Negócios) registou, em 2009, um aumento de 1,9 
pontos percentuais, passando de 14,5% em 2008 para 16,4% em 2009. Em 2007, o mesmo 
indicador fixou-se em 11,2%. 
 
Resultados financeiros 
 
Em 2009, os resultados financeiros foram negativos em 2.180 milhares de Euros, destacando-se 
essencialmente a diminuição do valor que resulta da aplicação do método de equivalência 
patrimonial às participações em Associadas, em 5.835 milhares de Euros. 
 
Apesar do aumento do endividamento, os encargos financeiros foram inferiores aos registados no 
período homólogo em função da descida da taxa de juro. 
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As diferenças de câmbios tiveram um impacto positivo nos resultados financeiros de 8.351 milhares 
de Euros. 
 
Em 2008, os resultados financeiros foram negativos em 595.439 milhares de Euros, devido 
essencialmente à desvalorização do justo valor dos Activos Financeiros Disponíveis para Venda 
(nomeadamente em resultado da desvalorização da participação detida no Banco Comercial 
Português, S.A.), no montante de 536.037 milhares de Euros. 
 
Sem considerar esta perda não recorrente, o agravamento dos resultados financeiros seriam de 
123.269 milhares de Euros, sendo explicado, no essencial, pela subida acentuada das taxas de juro e 
pelo aumento do valor do endividamento em 164.934 milhares de Euros, bem com pela diminuição 
dos resultados em associadas, os quais, em 2007, haviam tido um benefício significativo com a 
alienação da participação na “Scutvias – Autoestradas da Beira Interior, S.A.”. 
 
De referir ainda, a este propósito, o impacto negativo no exercício de efeitos cambiais no montante 
de 5.870 milhares de Euros, devido às desvalorizações do real (Brasil) e da hryvnia (Ucrânia). 
 
Em 2007, registou-se um aumento dos resultados financeiros, os quais atingiram 63.867 milhares de 
Euros, muito em função da contribuição positiva dos resultados das actividades de investimento, 
que incluem o valor das mais-valias obtidas pelo contrato de venda da participação na SCUTVIAS 
– Auto-estradas da Beira Interior, S.A. e pela alienação de acções em Bolsa, que compensaram o 
efeito negativo provocado pela desvalorização do dólar americano face ao Euro e pela evolução da 
taxa de juro. 
 
Imposto sobre o rendimento 
 
O Imposto sobre o Rendimento atingiu no exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 o 
montante de 36.687 milhares de euros. 
 
Em 2008, o Imposto sobre o Rendimento, negativo em 51.368 milhares de Euros, reflecte a 
constituição de activos por impostos diferidos de 76.480 milhares de Euros, referentes à perda dos 
Activos Financeiros Disponíveis para Venda e a passivos por impostos diferidos de operações não 
recorrentes de 16.490 milhares de Euros. 
 
O Imposto sobre o Rendimento ascendeu, em 2007, a 6.182 milhares de Euros. 
 
Resultado líquido consolidado 
 
Em 2009, os resultados líquidos consolidados atribuíveis a detentores de capital foram positivos em 
116.629 milhares de Euros. 
 
Em 2008, os resultados líquidos consolidados atribuíveis a detentores de capital foram negativos em 
347.244 milhares de Euros. Tais resultados foram fortemente penalizados pelas desvalorizações dos 
Activos Financeiros Disponíveis para Venda em 390.105 milhares de Euros. Sem essa penalização, 
os resultados seriam positivos em 42.861 milhares de Euros. 
 
Em 2007, os resultados líquidos consolidados atribuíveis a detentores de capital alcançaram 122.252 
milhares de Euros, reflectindo um crescimento de 7% em relação a 2006. 
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11.1.2 Análise do Balanço Consolidado 

 

Balanço consolidado 2007 2008 2009
1º Trimestre 

2010

TOTAL DO ACTIVO LÍQUIDO 3.222.510 3.178.037 3.512.519 2.738.853
Activos não correntes 2.447.506 2.284.947 2.504.897 1.638.001

Goodwill 46.746 58.646 58.084 57.726
Activos intagíveis 7.379 9.807 10.183 11.088
Activos fixos tangíveis 419.144 506.670 545.685 559.959
Propriedades de investimento 362.074 418.296 492.066 498.658
Investimentos em associadas 860.101 891.625 977.196 92.131
Activos financeiros disponíveis para venda 678.140 266.753 284.880 272.928
Outros investimentos 12.762 9.576 9.968 10.276
Activos por impostos diferidos 44.576 117.389 98.626 102.312
Clientes 8.731 - 16.832 21.666
Outros devedores 690 790 410 486
Outros activos não correntes 7.163 5.395 10.967 10.771

Activos correntes 775.004 893.090 1.007.622 1.100.852
Existências 288.070 365.717 391.778 394.376
Clientes 251.060 270.734 323.926 373.422
Outros devedores 43.604 49.267 43.821 66.553
Caixa e equivalentes a caixa 114.628 105.478 132.051 138.017
Outros investimentos - - - 5.141
Outros activos correntes 77.642 101.894 116.046 123.343

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 834.385 338.932 511.582 617.453
Capital 210.000 210.000 210.000 210.000
Ajustamentos de partes de capital em associadas -37.738 -112.959 -71.246 676
Ajustamentos de conversão cambial -38.883 -50.472 -41.413 -33.072
Reservas e resultados transitados 409.985 543.702 202.964 249.740
Resultado líquido consolidado 122.252 -347.244 116.629 92.314
Capital próprio atribuível a accionistas 665.616 243.027 416.934 519.658

Interesses minoritários 168.769 95.905 94.648 97.795

TOTAL DO PASSIVO 2.388.125 2.839.105 3.000.937 2.121.400
Passivos não correntes 1.667.278 1.802.076 1.858.363 1.066.324
Empréstimos 1.444.281 1.421.049 1.492.360 663.470
Provisões 10.583 8.382 15.083 17.888
Fornecedores 781 - - -
Locações financeiras 37.509 247.106 233.752 229.691
Passivos por impostos diferidos 45.940 53.070 66.782 63.557
Outros credores 49.384 25.342 25.423 25.286
Outros passivos não correntes 78.800 47.127 24.963 66.432

Passivos correntes 720.847 1.037.029 1.142.574 1.055.076
Empréstimos 348.165 536.331 632.432 529.585
Provisões 6.231 3.011 5.292 5.266
Fornecedores 187.378 222.631 234.512 205.292
Locações financeiras 5.650 13.395 18.920 18.066
Outros credores 6.546 31.508 44.574 55.869
Outros passivos correntes 166.877 230.153 206.844 240.998

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 3.222.510 3.178.037 3.512.519 2.738.853  
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Activo  
 

Evolução do activo líquido consolidado
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O total do Activo Líquido diminuiu, no primeiro trimestre de 2010, 22% em relação a 31 de 
Dezembro de 2009, tendo atingido 2.738.853 milhares de Euros. Esta diminuição reflecte a 
alienação da participação detida pelo Grupo no capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, 
SGPS, S.A.. 
 
O total do Activo Líquido cresceu, em 2009, 10,5% em relação a 31 de Dezembro de 2008, tendo 
atingido 3.512.519 milhares de Euros, no qual se inclui o “Banco Comercial Português, S.A.” e o 
“Lagoas Park”, registados pelo montante global de 542.581 milhares de Euros, bem como a 
“CIMPOR – Cimentos de Portugal – SGPS, S.A.” registada pelo valor de 887.912 milhares de 
Euros. 
 
Em 31 de Dezembro de 2008, o total do Activo Líquido ascendia a 3.178.037 milhares de Euros, 
com destaque para as participações na “CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.” e no 
“Banco Comercial Português, S.A.”, bem como o investimento no “Lagoas Park”, os três com o 
montante global de 1.301.463 milhares de Euros. 
 
Em 31 de Dezembro de 2007, o total do Activo Líquido representou uma subida de 17,9% face a 
31 de Dezembro de 2006, fixando-se nos 3.222.510 milhares de Euros, com destaque para as 
participações na “CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.”, “Banco Comercial Português, 
S.A.” e “Lagoas Park”, os três com o montante conjunto de 1.667.704 milhares de Euros. 
 
Endividamento 
 
O endividamento financeiro do Grupo Teixeira Duarte, que continua a ser objecto de cuidado 
controlo e integrado na estratégia global definida, atingiu, no final do primeiro trimestre de 2010, o 
montante de 1.193.055 milhares de Euros, reflectindo um significativo decréscimo de 931.737 
milhares de Euros face a 31 de Dezembro de 2009, em resultado da alienação da participação detida 
pelo Grupo no capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.. 
 
No final de 2009, o endividamento financeiro totalizava 2.124.792 milhares de Euros, reflectindo 
um acréscimo de 167.412 milhares de Euros face a 31 de Dezembro de 2008, essencialmente em 
resultado do investimento no “Lagoas Park” e no Hospital de Cascais, bem como nas actividades 
em desenvolvimento em Angola e no Brasil. 
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O aumento de 164.934 milhares de Euros verificado durante o exercício de 2008 reflecte o 
investimento do Grupo em vários projectos no Brasil, bem como o reforço das participações na 
“CIMPOR - Cimentos de Portugal - SGPS, S.A.” e no “Banco Comercial Português, S.A.”. 
 
Durante o exercício de 2007, o endividamento do Grupo aumentou 372.840 milhares de Euros, 
atingindo 1.792.446 milhares de Euros em 31 de Dezembro de 2007, reflectindo os investimentos 
no Brasil e a aquisição de acções do “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.”, bem como o reforço 
das participações qualificadas na “CIMPOR - Cimentos de Portugal - SGPS, S.A.” e no “Banco 
Comercial Português, S.A.”. 
 

Evolução do endividamento líquido consolidado
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O endividamento líquido do Grupo em 31 de Março de 2010 atingiu 1.055.038 milhares de Euros, 
registando uma diminuição de 937.703 milhares de Euros, em relação ao final do ano de2009. 
 
O endividamento líquido do Grupo em 31 de Dezembro de 2009 atingiu 1.992.741 milhares de 
Euros, registando um aumento de 140.839 milhares de Euros em relação ao final do ano anterior. 
Com excepção da evolução registada no primeiro trimestre de 2010, resultado da alienação da 
participação detida pelo Grupo no capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., 
as restantes evoluções indicadas reflectem uma política de investimentos e de reforço dos capitais 
próprios do Grupo Teixeira Duarte que lhe tem permitido aumentar o seu activo, entendendo-se 
oportuno a este propósito referir que, no final do ano passado as participações sociais detidas no 
“Banco Comercial Português, S.A.” e “CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.”, valorizadas 
em 1.215.471 milhares de Euros de acordo com as respectivas cotações de mercado a 31 de 
Dezembro de 2009, somadas ao empreendimento de “Lagoas Park”, valorizado em 310.394 
milhares de Euros, representavam 71,8% do valor de endividamento do Grupo.Em complemento, 
refira-se que aqueles três activos, normalmente indicados pela sua maior liquidez e objectiva 
valorização de mercado, representavam, em 31 de Dezembro de 2009, 41% do total do activo do 
Grupo Teixeira Duarte. 
 
No quadro abaixo apresenta-se a distinção, e respectiva análise, entre empréstimos não correntes e 
empréstimos correntes: 
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2007 2008 Var(%) 2009 Var(%) 1T 2010 Var(%)

Empréstimos por obrigações 198.159  -  -  - 
Empréstimos bancários 793.719 748.885 707.447 238.261
Papel comercial 452.147 672.164 784.913 425.209
Outros empréstimos obtidos 256  -  -  - 

1.444.281 1.421.049 -1,61% 1.492.360 5,02% 663.470 -55,54%

Empréstimos por obrigações  - 198.866  -  - 
Empréstimos bancários 347.778 288.834 532.018 463.921
Papel comercial  - 48.500 100.414 65.664
Outros empréstimos obtidos 387 131  -  - 

348.165 536.331 54,05% 632.432 17,92% 529.585 -16,26%

1.792.446 1.957.380 9,20% 2.124.792 8,55% 1.193.055 -43,85%

Passivos não correntes:

Passivos correntes:

 
 
 
Empréstimos não correntes: 
 
Face aos investimentos realizados no exercício de 2007, foram contratados empréstimos não 
correntes e procedeu-se a uma reestruturação de dívida. 
 
No exercício de 2008, verificou-se uma ligeira redução dos passivos não correntes, fruto da emissão 
de papel comercial e da reclassificação dos empréstimos por obrigações para passivos correntes. 
 
Durante o exercício de 2009, verificou-se um acréscimo dos passivos não correntes devido à 
emissão de papel comercial. 
 
A redução verificada no primeiro trimestre de 2010 resulta essencialmente da aplicação dos fundos 
obtidos com a alienação de investimentos financeiros. 
 
Empréstimos correntes: 
 
No exercício de 2007, os passivos correntes sofreram um ligeiro acréscimo, em função do aumento 
de utilização das linhas de crédito correntes. 
 
No exercício de 2008, verificou-se um aumento significativo, em função do plano de reembolso do 
empréstimo por obrigações. 
 
 
Em 31 de Dezembro de 2009, o total de empréstimos correntes reflecte o aumento de utilização 
das linhas de crédito correntes e da emissão de papel comercial corrente. 
 
O valor do primeiro trimestre de 2010 reflecte a liquidação de empréstimos por aplicação dos 
fundos obtidos com a alienação de investimentos financeiros. 
 
Capital Próprio 
 
O total dos Capitais Próprios alcançou, no final do primeiro trimestre de 2010,  617.453 milhares de 
Euros, o que traduz um crescimento de 20,7% em relação a 31 de Dezembro de 2009. Este 
aumento reflecte o resultado líquido positivo de 93.063 milhares de Euros registados no primeiro 
trimestre de 2010, resultado que foi positivamente influenciado pela alienação da participação detida 
pelo Grupo no capital social da CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.. 
 
O total dos Capitais Próprios alcançou, em 31 de Dezembro de 2009, 511.582 milhares de Euros, o 
que traduz um crescimento de 50,9% em relação a 31 de Dezembro de 2008, devido essencialmente 
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ao impacto de Ajustamentos de Partes de Capital relativos à associada “CIMPOR - Cimentos de 
Portugal, SGPS, S.A.” e dos Activos Financeiros Disponíveis para Venda, nomeadamente as 
participações financeiras detidas no “Banco Comercial Português, S.A.”.. 
 
Em 2008, o total dos Capitais Próprios diminuiu consideravelmente, fixando-se em 338.932 
milhares de Euros, o que traduz uma quebra de 59,4% em relação ao ano anterior, devido, 
essencialmente, ao impacto significativo que a crise teve nos mercados financeiros e na cotação dos 
Activos Financeiros Disponíveis para Venda. 
 
Em 31 de Dezembro de 2007, o total dos Capitais Próprios ascendia a 834.385 milhares de Euros, 
traduzindo um crescimento de 6,6% em relação a 31 de Dezembro de 2006. 
 
A Autonomia Financeira do Grupo registou, em 31 de Março de 2010, 31 de Dezembro de 2009, 
2008 e 2007, os seguintes valores, respectivamente: 22,5%, 14,6%, 10,7% e 25,9%. 
 
Sazonalidade  
 
Não existe sazonalidade relevante no negócio do Grupo Teixeira Duarte. 
 
 
11.2 Factores significativos que afectaram materialmente os rendimentos ou a situação 
financeira ou comercial da actividade da TD 

Para além do referido nos pontos 10.3 (Principais acontecimentos), 15.5 (Factos marcantes da 
evolução da actividade do Emitente) e no Capítulo 17 (Previsões ou estimativa de lucros) do 
presente prospecto, tanto quanto é do conhecimento do Oferente e Emitente, não se verificou 
nenhum evento ou factor, entre o período findo em 31 de Março de 2010 e a data de aprovação do 
presente prospecto, que tenha afectado relevantemente os rendimentos ou a situação financeira ou 
comercial da actividade do Grupo Teixeira Duarte.  
 
 
11.3 Gestão de Risco na Teixeira Duarte, S.A. 

Atendendo à recente criação da TD, o texto que se segue diz respeito à prática que a TD-EC, na 
sua qualidade de empresa-mãe do Grupo Teixeira Duarte, tem vindo a seguir e que a TD desde já 
manifesta a sua intenção de prosseguir. 
 
Os procedimentos implementados ao nível do controlo interno e da gestão de riscos caracterizam-
se por promover a autonomia dos quadros da Sociedade na direcção e acompanhamento dos 
assuntos, incutindo uma postura de responsabilidade e de forte estímulo ao comportamento 
empreendedor. 
 
Esta constante relação entre autonomia e sentido de responsabilidade impõe, de uma forma realista, 
um rigoroso e ponderado cumprimento das tarefas que estão atribuídas a cada um dos 
colaboradores, integrando, por si só, um sólido, sustentado e eficaz sistema de controlo de riscos, 
com resultados práticos considerados extremamente satisfatórios. 
 
Tem-se sempre presente a importância da ponderação dos custos de controlo em relação às 
matérias que se pretende controlar. Da avaliação que se faz da Sociedade, da forma como é gerida, 
da composição dos seus quadros e gestores e dos princípios e conceitos fundamentais que são 
aplicados, conclui-se que os custos com a criação de eventuais comissões de controlo seriam 
amplamente superiores aos custos do que se iria controlar. A simples criação de comissões para o 
efeito, do ponto de vista formal, acaba por implicar entraves do ponto de vista burocrático que não 
encontram reflexo na sua concretização prática. 
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Sublinha-se, no entanto e ainda assim, o papel relevante desempenhado, nesta matéria, pelo 
Departamento de Auditoria Interna criado durante o exercício de 2008, bem como o desempenho 
do Departamento de Consolidação de Contas e Análise de Empresas do Grupo no processo de 
divulgação de informação financeira. 
 
O Grupo Teixeira Duarte, no desenvolvimento da sua actividade, está sujeito a riscos operacionais 
associados aos sectores de actividade onde opera, tal como descrito anteriormente no Capítulo 2 
(Factores de risco), nomeadamente nos factores de risco “O Grupo Teixeira Duarte está 
dependente do enquadramento económico e encontra-se sujeito aos principais riscos associados aos 
sectores de actividade onde opera” e “A Teixeira Duarte está sujeita a riscos operacionais”. 
Adicionalmente, o Grupo Teixeira Duarte encontra-se exposto a um conjunto de riscos financeiros 
que resultam da sua actividade, dos quais merecem destaque os seguintes: 

− riscos de taxa de juro decorrentes do passivo financeiro; 
− risco de taxa de câmbio resultante, fundamentalmente, da existência de operações e activos 

localizadas fora da zona Euro, designadamente Angola, Argélia, Brasil, Macau, Marrocos, 
Moçambique, Namíbia, Rússia, Ucrânia e Venezuela; 

− risco de crédito, particularmente dos créditos sobre os seus clientes relacionados com a 
actividade operacional do Grupo; 

− risco de liquidez, no que refere à manutenção de um equilíbrio da tesouraria. 
  
A Direcção Financeira do Grupo assegura a gestão centralizada das operações de financiamento, 
das aplicações dos excedentes de tesouraria, das transacções cambiais assim como a gestão do risco 
de contraparte do Grupo. Adicionalmente, é responsável pela identificação, quantificação e pela 
proposta e implementação de medidas de gestão/mitigação dos riscos financeiros a que o Grupo se 
encontra exposto. 
 
De seguida analisam-se de forma mais detalhada os principais riscos financeiros a que o Grupo se 
encontra exposto e as principais medidas implementadas no âmbito da sua gestão: 
 
Risco de taxa de juro 
 
A política de gestão de risco de taxa de juro tem por objectivo a minimização do custo da dívida 
sujeito à manutenção de um nível baixo de volatilidade dos encargos financeiros.  
 
Em 31 de Dezembro de 2009, o passivo financeiro era composto por 98% de taxa de juro variável 
e 2% de taxa de juro fixa, enquanto que em 2008 e 2007, o total do passivo financeiro era 
composto por  taxa de juro variável. 
 
Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores (inferiores) em 1% durante os exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007, os resultados financeiros daqueles exercícios 
teriam diminuído (aumentado) em 15.910 milhares de Euros, 18.526 milhares de Euros e 11.876 
milhares de Euros, respectivamente.  
 
Risco cambial 
 
As actividades operacionais do Grupo estão expostas a variações das taxas de câmbio do Euro face 
a outras moedas. 
 
Acresce que, tendo em consideração os diversos países onde o Grupo desenvolve a sua actividade, 
a sua exposição ao risco de taxa de câmbio decorre do facto das suas subsidiárias relatarem os 
activos e passivos denominados em moeda diferente da moeda de relato, designadamente, Angola, 
Argélia, Brasil, Macau, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Rússia, Ucrânia e Venezuela. 
 
A política de gestão de risco de taxa de câmbio seguida pelo Grupo tem como objectivo último 
diminuir ao máximo a sensibilidade dos resultados do Grupo a flutuações cambiais.  
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Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, convertidos para Euros em 
31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007, são como segue: 
 

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Bolivar venezuelano - - 24 5 714 1.160
Dinar argelino 12.731 29.397 8.472 53.004 92.348 45.554
Dirham marroquino - - 205 4.417 7.791 4.898
Dinar tunisino - - - - - 788
Dólar americano 24.182 128.293 146.274 49.948 122.821 112.370
Dólar namibiano - - - - - 100
Hryvnia Ucrâniana - - - 19.960 27.242 29.500
Iene japonês 8.304 15.791 17.703 11.153 15.998 17.880
Libra esterlina - - - 15 - 22
Metical moçambicano - 15.552 254 - 8.235 -
Pataca macaense - 41 - 85 139 199
Rande África Sul - 99 2 39 208 12
Real brasileiro - - - 50.897 19.476 10.418
Rublo russo - - - - - 2.850

45.217 189.173 172.934 189.523 294.972 225.751

Moeda
Activos Passivos

 
 
A gestão do risco cambial assenta numa permanente quantificação e monitorização das exposições 
financeira e contabilística relevantes. 
 
Os eventuais impactos gerados nas demonstrações financeiras do Grupo, caso ocorresse uma 
valorização de 5% das moedas acima referidas, pode ser resumido como se segue: 
 

Resultados Capital próprio Resultados Capital próprio Resultados Capital próprio
Bolivar venezuelano - - -36 - -57 -
Dinar argelino -2.120 - -3.148 - -1.854 -
Dirham marroquino -232 - -390 - -235 -
Dinar tunisino - - - - -39
Dólar americano -1.355 - 274 - 1.695 -
Dólar namibiano - - - - -5
Hryvnia Ucrâniana -1.051 - -1.362 - -1.475 -
Iene japonês -150 - -10 - -9 -
Libra esterlina -1 - - - -1 -
Metical moçambicano - - 366 - 13 -
Pataca macaense -4 - -5 - -10 -
Rande África Sul -2 - -5 - -1 -
Real brasileiro -2.679 - -974 - -521 -
Rublo russo - - - - -143

-7.594 - -5.290 - -2.642 -

2007 2008 2009
Moeda

 
 
No entender do Conselho de Administração, a análise de sensibilidade acima exposta, tendo por 
base a posição nas datas indicadas, pode não ser representativa da exposição ao risco de câmbio a 
que o Grupo se encontrou sujeito ao longo dos períodos referidos. 
 
Risco de crédito 
 
O risco de crédito está essencialmente relacionado com os saldos a receber de clientes e de outros 
devedores relacionados com a actividade operacional do Grupo. O agravamento das condições 
económicas globais ou adversidades que afectem as economias a uma escala local, nacional ou 
internacional, podem originar a incapacidade dos clientes do Grupo para saldar as suas obrigações, 
com eventuais efeitos negativos nos resultados do Grupo. 
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Este risco é monitorizado numa base regular por cada um dos negócios do Grupo com o objectivo 
de: 

− limitar o crédito concedido a clientes, considerando o respectivo perfil e antiguidade da 
conta a receber; 

− acompanhar a evolução do nível de crédito concedido; 
− analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular. 

 
Os ajustamentos nas contas a receber, são calculadas considerando: 

− a análise da antiguidade das contas a receber; 
− o perfil de risco do cliente; 
− as condições financeiras dos clientes. 

 
À data de 31 de Dezembro de 2009, era convicção do Conselho de Administração que os 
ajustamentos de contas a receber estimados se encontravam adequadamente relevados nas 
demonstrações financeiras de 2009. 
 
Em 31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007, as contas a receber de clientes para as quais não foram 
registados ajustamentos, por o Conselho de Administração considerar que as mesmas são 
realizáveis, são os seguintes: 
 

Saldos 2007 2008 2009

Não vencido 88.430 118.956 182.923
Até 180 dias 116.323 83.320 83.176
De 180 a 360 dias 12.335 35.655 40.190
Mais de 360 dias 42.703 32.803 34.469

259.791 270.734 340.758  
 
A qualidade de crédito das contas a receber não vencidas incluídas no quadro acima, é monitorizada 
numa base regular com base nos objectivos acima descritos. 
 
Risco de liquidez 
 
Este risco pode ocorrer se as fontes de financiamento, como sejam os fluxos de caixa operacionais, 
de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos de operações de 
financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saídas de caixa 
para actividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos accionistas e 
o reembolso de dívida. 
 
Como forma de mitigar este risco, o Grupo procura manter uma posição líquida e uma maturidade 
média da dívida que lhe permitam a amortização da sua dívida em prazos adequados. 
 
O passivo financeiro com vencimento até um ano é, sempre que se entenda adequado, substituído 
por maturidade a médio e longo prazo. 
 
A maturidade dos passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007 é conforme 
segue: 
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Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos > 3 anos Total
Empréstimos 632.432 115.141 726.411 650.808 2.124.792
Fornecedores 233.405 - - - 233.405
Fornecedores de imobilizado 1.107 - - - 1.107
Locações financeiras 18.920 17.221 16.517 200.014 252.672
Outros credores 44.574 19.631 1.071 4.721 69.997
Outros passivos 206.844 8.552 3.235 13.176 231.807

1.137.282 160.545 747.234 868.719 2.913.780

2009

 
 

Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos > 3 anos Total
Empréstimos 536.331 67.620 86.684 1.266.745 1.957.380
Fornecedores 220.278 - - - 220.278
Fornecedores de imobilizado 2.353 - - - 2.353
Locações financeiras 13.395 13.584 13.538 219.984 260.501
Outros credores 31.508 23.268 - 2.074 56.850
Outros passivos 230.153 18.625 7.227 21.275 277.280

1.034.018 123.097 107.449 1.510.078 2.774.642

2008

 
 

Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos > 3 anos Total
Empréstimos 348.165 561.846 101.087 781.348 1.792.446
Fornecedores 175.636 781 - - 176.417
Fornecedores de imobilizado 11.742 - - - 11.742
Locações financeiras 5.650 5.882 5.465 26.162 43.159
Outros credores 6.546 26.928 4.703 17.753 55.930
Outros passivos 166.877 28.175 21.366 29.259 245.677

714.616 623.612 132.621 854.522 2.325.371

2007

 
 

 
Em 31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007, o valor de disponibilidades de caixa e o valor não 
utilizado do programa de papel comercial e linhas de crédito ascendia a 242.546 milhares de Euros, 
394.050 milhares de Euros e 456.719 milhares de Euros, respectivamente. 
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CAPÍTULO 12 – LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL DO EMITENTE E 
OFERENTE DAS ACÇÕES OFERECIDAS EM CONTRAPARTIDA NA OFERTA 

12.1 Descrição dos fluxos de tesouraria 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em milhares de Euros)

2007 2008 2009
1º Trimestre 

2009
1º Trimestre 

2010

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 1.114.870 1.503.591 1.255.262 298.842 275.859
Pagamentos a fornecedores -800.927 -1.080.109 -993.339 -230.853 -202.238
Pagamentos ao pessoal -179.166 -217.502 -231.736 -53.281 -51.914

Fluxos gerados pelas operações 134.777 205.980 30.187 14.708 21.707

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento -17.554 -22.560 -16.537 -13.353 -9.892
Outros recebimentos / pagamentos relativos à actividade operacional -52.686 -46.716 1.655 14.663 -17.742

Fluxos das actividades operacionais (1) 64.537 136.705 15.305 16.018 -5.927

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 345.458 6.037 10.697 - 973.700
Imobilizações corpóreas 19.886 13.994 16.822 2.915 1.618
Imobilizações incorpóreas - - 10.148 -
Juros e proveitos similares 29.564 25.471 10.399 998 2.476
Dividendos 49.500 36.789 36.399 951 271

444.408 82.292 84.465 4.864 978.065
Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -617.765 -209.218 -25.513 -3.200 -10.268
Imobilizações corpóreas -160.599 -33.283 -141.077 -46.679 -14.868
Imobilizações incorpóreas -1.801 -8.442 -4.997 -3.036 -480

-780.165 -250.943 -171.587 -52.915 -25.616
Fluxos das actividades de investimento (2) -335.757 -168.651 -87.122 -48.051 952.449

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 1.574.811 2.900.115 5.035.978 1.367.440 1.785.305
1.574.811 2.900.115 5.035.978 1.367.440 1.785.305

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos -1.196.792 -2.735.181 -4.868.566 -1.285.842 -2.717.042
Juros e custos similares -86.295 -135.234 -67.781 -25.345 -12.918
Dividendos -7.140 -7.558 0 - -

-1.290.227 -2.877.973 -4.936.347 -1.311.187 -2.729.960
Fluxos das actividades de financiamento (3) 284.584 22.142 99.631 56.253 -944.655

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 13.364 -9.805 27.814 24.220 1.867
Efeito das diferenças de câmbio -3.169 70 -1.122 1.430 4.099
Caixa e seus equivalentes alteração perímetro 1.719 585 -119 - -
Caixa e seus equivalentes no início do período 102.714 114.628 105.478 105.478 132.051
Caixa e seus equivalentes no fim do período 114.628 105.478 132.051 131.128 138.017  
 
 
O fluxo gerado pelas actividades operacionais no primeiro trimestre de 2010 foi negativo em 5.927 
milhares de Euros (16.018 milhares de Euros em 31 de Março de 2009). Esta variação deve-se, 
comparando com o período homólogo, essencialmente a outros pagamentos operacionais. 
 
O fluxo das actividades de investimento foi positivo, no primeiro trimestre de 2010, em 952.449 
milhares de Euros que compara com um valor negativo de 48.051 milhares de Euros. Para este 
valor contribuiu, essencialmente, a alienação de investimentos financeiros (CIMPOR - Cimentos de 
Portugal, S.G.P.S., S.A., no valor de 968.332 milhares de Euros e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A., no valor de 5.368 milhares de Euros). Os pagamentos respeitantes a investimentos financeiros 
referem-se, neste período, essencialmente a aquisição de partes de capital no Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A.. 
 
O fluxo das actividades de financiamento foi negativo no montante de 944.655 milhares de Euros 
no primeiro trimestre de 2010, o que compara com 56.253 milhares de Euros no período 
homólogo. 
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O fluxo gerado pelas actividades operacionais em 2009 foi positivo em 15.305 milhares de Euros, 
que compara com fluxo positivo em 2008 de 136.705 milhões de Euros e de fluxo positivo de 
64.537 milhares de Euros em 2007. No entanto, é de referir que o fluxo das operações em 2009 foi 
positivo em 30.187 milhares de Euros, o que compara com 205.980 milhares de Euros em 2008 e 
de 134.777 milhares de Euros em 2007. Esta diminuição em 2009 face a 2008, tem essencialmente a 
ver com o decréscimo de 17% dos recebimentos de clientes superior à diminuição dos pagamentos 
aos fornecedores de 8% e ao aumento dos pagamentos ao pessoal de 6,5%. O diferencial está 
relacionado com a redução dos restantes pagamentos relativos à restante actividade operacional. 
 
O fluxo das actividades de investimento foi negativo em 87.122 milhares de Euros em 2009, o que 
compara com 168.651 milhares de Euros negativos em 2008 e com 335.757 milhares de Euros 
negativos em 2007. No exercício de 2009, o grupo procedeu a investimentos em edifícios e 
equipamentos para a sua actividade operacional. O exercício de 2008 inclui investimentos 
efectuados no reforço das participações no Banco Comercial Português, S.A., Cimpor – Cimentos 
de Portugal, SGPS, S.A. e Banco Bilbao e Vizcaya Argentaria, S.A. de 104.235, 66.516 e 14.929 
milhares de Euros, respectivamente. O exercício de 2007 inclui investimentos efectuados no 
reforço das participações no Banco Comercial Português, S.A. e Cimpor – Cimentos de Portugal, 
SGPS, S.A. de 285.600 e 11.690 milhares de Euros, respectivamente. O Grupo adquiriu ainda uma 
participação no Banco Bilbao e Vizcaya Argentaria, S.A. de 17.992 milhares de Euros. Foram 
alienadas as participações detidas na SCUTVIAS – Autoestradas da Beira Interior, S.A. e no CPE – 
Companhia Parques de Estacionamento, S.A. por 54.465 e 32.500 milhares de Euros, 
respectivamente. 
 
O fluxo das actividades de financiamento foi de 99.631 milhares de Euros em 2009, o que compara 
com 22.142 milhares de Euros em 2008 e de 284.584 milhares de Euros em 2007. O fluxo referente 
a 2007 teve como finalidade o financiamento de investimentos, nomeadamente, e tal como referido 
no parágrafo anterior, no reforço da participação no Banco comercial Português, S.A.. 
 
 
12.2 Recursos financeiros 

O Grupo Teixeira Duarte não tem quaisquer restrições à utilização de recursos de capital e não tem 
conhecimento de quaisquer circunstâncias que tornem previsível a verificação de qualquer situação, 
em qualquer contrato de que a sociedade seja parte, que possa restringir a utilização das facilidades 
de financiamento, para além das cláusulas de “ownership” previstas nas emissões de papel 
comercial abaixo apresentadas, as quais contêm disposições, habituais neste tipo de contratos, que 
prevêem o vencimento antecipado das emissões no caso de a Teixeira Duarte, SGPS, S.A. (ou 
outras entidades relacionadas que actualmente dominam a TD-EC) deixar de deter, directa e 
indirectamente, uma determinada participação (e os correspondentes direitos de voto) no capital 
social da TD-EC.  
 

Entidade financiadora Montante global (€) Participação relevante

Grupo BCP 213.649.350,00 48,33%
Grupo CGD 4.500.675,00 48,33%
Grupo BPI 2.599.975,00 48,33%
Grupo BES 230.000.000,00 50,01%  

 
As actividades de tesouraria e financiamento do Grupo são coordenadas centralmente pela direcção 
financeira do Grupo. Em 31 de Dezembro de 2009, o endividamento em Euros correspondia a 
93,6% do endividamento total do Grupo, sendo que, nas mesmas datas, o Grupo tinha igualmente 
financiamentos contratados na seguintes moedas externas: real brasileiro, dirham marroquino e 
dólar americano. 
 
No exercício de 2009, o passivo financeiro do Grupo Teixeira Duarte indexado a taxas de juro 
variáveis representava 98% do total do passivo financeiro, enquanto que o passivo financeiro de 
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taxa de juro fixa representava apenas 2%. O total do passivo financeiro do Grupo Teixeira Duarte 
nos exercícios de 2007 e 2008 era, também ele, essencialmente de taxa juro variável. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da dívida bancária do Grupo Teixeira Duarte bem 
como a evolução de alguns rácios de dívida: 
 

2007 2008 2009 Mar-10

Divida Bancária 1.792.446 1.957.380 2.124.792 1.193.055

EBITDA 113.051 187.842 209.773 36.508

Capitais Próprios 834.385 338.932 511.582 617.453

Divida Bancária / EBITDA (a) 15,9 10,4 10,1 8,2

Divida Bancária / Capitais Próprios 2,1 5,8 4,2 1,9

(a) - EBITDA anualizado  
 
O Grupo tem o objectivo de manter, dentro de critérios de razoabilidade, liquidez e facilidades de 
crédito não utilizadas por forma a assegurar que não se verifiquem situações de ruptura de 
tesouraria, tendo em conta o perfil de amortização da dívida, os ciclos de pagamentos e 
recebimentos normais, eventuais situações de pressão nos recebimentos e oportunidades de 
antecipação de pagamentos se daí advier um retorno financeiro adequado. 
 
Em 31 de Março de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, os empréstimos obtidos eram como se segue: 
 

31-Mar-10 31-Dez-09
Passivos não correntes:
Empréstimos bancários a) 238.261 707.447
Papel comercial b) 425.209 784.913

663.470 1.492.360

Passivos correntes:
Empréstimos bancários a) 463.921 532.018
Papel comercial b) 65.664 100.414

529.585 632.432

1.193.055 2.124.792  
 
a) Empréstimos bancários 
 
Em 31 de Março de 2010, os empréstimos bancários internos, os descobertos bancários e as contas 
correntes caucionadas venciam juros à taxa média anual ponderada de 2,47% (3,08% em 31 de 
Dezembro de 2009 e 4,47% em 31 de Março de 2009). 
 
Os empréstimos bancários contratados pelo Grupo Teixeira Duarte (à data de 31 de Março de 
2010), correspondiam essencialmente a: 
 

− Empréstimo contratado pelo Grupo Teixeira Duarte junto do Banco Comercial Português, 
em 31 de Dezembro de 2004, no montante actual de 90.000 milhares de Euros, cujo 
reembolso será realizado em 2 prestações semestrais, uma no montante de 40.000 milhares 
de Euros em 30 de Junho de 2010 e outra no montante de 50.000 milhares de Euros em 31 
de Dezembro de 2010. 

 
− Empréstimo junto do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, contratado em 12 de Abril de 2007 

no montante 63.300 milhares de Euros e cujo reembolso será realizado em 16 de Março de 
2012. 
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− Empréstimo obtido junto do Banco Popular Portugal, contratado em 18 de Dezembro de 
2008 de 25.000 milhares de Euros e cujo vencimento ocorrerá em 18 de Dezembro de 2011. 

 
− Empréstimo contratado pelo Grupo em 30 de Dezembro de 2008 junto da Caixa Geral de 

Depósitos, de montante actual de 46.555 milhares de Euros e cujo reembolso será em 165 
prestações mensais, iguais e sucessivas, com termo em 30 de Dezembro de 2023. 

 
Em 31 de Março de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, os empréstimos bancários incluem ainda as 
contas caucionadas no montante de 200.135 e 365.589 milhares de Euros, respectivamente. 
 
b) Papel comercial 
 
Em 31 de Março de 2010, o Grupo tinha negociado os seguintes programas de papel comercial: 

 
− Programa grupado de emissões de papel comercial, por subscrição particular, contratado 

junto do Banco Comercial Português em 14 de Outubro de 2005, no montante global de 
150.000 milhares de Euros, no qual tomam parte a TD-EC e a sua associada Teixeira Duarte 
- Gestão de Participações de Investimentos Imobiliários, S.A., pelos montantes de 15.000 
milhares de Euros e 135.000 milhares de Euros, respectivamente. A participação de cada 
sociedade no programa poderá ser variável, em cada uma das utilizações do programa, tendo 
a TD-EC que participar, no mínimo, com 10% do valor total. Estão contratadas dezasseis 
emissões semestrais e sucessivas pelo valor nominal total do programa, vencendo juros 
semestrais e postecipadamente a uma taxa indexada à Euribor a seis meses acrescida de um 
spread de 0,875%, procedendo-se ao reembolso da última emissão a 14 de Outubro de 2013. 

 
− Programa grupado de emissões de papel comercial, por subscrição particular, contratado em 

6 de Janeiro de 2006 com o Banco Comercial Português, no montante utilizado de 20.750 
milhares de Euros, no qual tomam parte a TD-EC e a sua associada Teixeira Duarte - Gestão 
de Participações de Investimentos Imobiliários, S.A., pelos montantes de 18.650 milhares de 
Euros e 2.100 milhares de Euros, respectivamente. A participação de cada sociedade no 
programa poderá ser variável em cada uma das utilizações do programa, tendo a TD-EC que 
participar, no mínimo, com 10% do valor total. O programa tem uma duração de cinco anos, 
a contar da data de assinatura do contrato e os juros vencem-se postecipada e 
semestralmente, sendo a taxa de intervenção indexada à Euribor de um a seis meses por 
leilão competitivo de 7 a 180 dias por colocação directa, acrescidos de 2,25% e determinada 
em função da data de realização de cada leilão, procedendo-se ao reembolso da última 
emissão a 6 de Janeiro de 2011. 

 
− Programa grupado de emissões de papel comercial contratado em 14 de Fevereiro de 2006 

com o Banco Comercial Português, no montante global de 50.000 milhares de Euros, no 
qual tomam parte a TD-EC e a sua associada Teixeira Duarte - Gestão de Participações de 
Investimentos Imobiliários, S.A., pelos montantes de 5.000 milhares de Euros e 45.000 
milhares de Euros, respectivamente. A participação de cada sociedade em cada programa 
poderá ser variável em cada uma das utilizações, tendo a TD-EC que participar com, no 
mínimo, 10% do valor total. Estão contratadas dezasseis emissões semestrais e sucessivas 
pelo valor nominal total do programa, vencendo juros semestral e postecipadamente a uma 
taxa indexada à Euribor a seis meses acrescida de 0,875% e determinada em função da data 
de realização do leilão, procedendo-se ao reembolso da última emissão a 14 de Fevereiro de 
2014. 

 
− Programa grupado de emissões de papel comercial contratado junto dos Banco Espírito 

Santo de Investimento e Banco Espírito Santo, em 21 de Agosto de 2006, no montante de 
50.000 milhares de Euros, no qual tomam parte a TD-EC e a sua associada Teixeira Duarte - 
Gestão de Participações de Investimentos Imobiliários, S.A., estando a totalidade em 
utilização pela Teixeira Duarte - Gestão de Participações de Investimentos Imobiliários, S.A. 
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A participação de cada sociedade no programa poderá ser variável em cada uma das 
utilizações. O programa tem uma duração de cinco anos menos um dia, a contar da data de 
assinatura do contrato e os juros vencem-se antecipada e semestralmente, sendo a taxa de 
intervenção indexada à Euribor para o prazo de emissão respectivo, acrescida de 0,65% e 
determinada em função da data de realização de cada leilão. 

 
− Programa grupado de emissões de papel comercial contratado junto do Banco Espírito Santo 

Investimento em 21 de Abril de 2008, no montante de 120.000 milhares de Euros, no qual 
tomam parte a TD-EC e a sua associada Teixeira Duarte - Gestão de Participações de 
Investimentos Imobiliários, S.A., estando a totalidade em utilização pela Teixeira Duarte - 
Gestão de Participações de Investimentos Imobiliários, S.A.. A participação de cada 
sociedade em cada programa poderá ser variável em cada uma das suas utilizações. O 
programa tem uma duração de cinco anos menos um dia, a contar da data da assinatura do 
contrato e os juros vencem-se na data de cada reembolso, sendo a taxa de intervenção 
indexada à Euribor para o respectivo prazo, em vigor no segundo dia útil anterior a cada data 
de subscrição, acrescida de 0,65% e determinada em função da data da realização de cada 
leilão. 

 
− Programa de emissões de papel comercial contratado junto do Banco Comercial Português, 

S.A. em 20 de Agosto de 2009, no montante de 20.000 milhares de Euros. O papel comercial 
é emitido com prazo de emissão de 1, 3 e 6 meses sendo o prazo do programa de 1 ano, 
renovável, vencendo juros a uma taxa indexada à Euribor do prazo de emissão, acrescida de 
2,45%. 

 
− Programa de emissões de papel comercial contratado junto do Banco Comercial Português, 

S.A. em 20 de Agosto de 2009, no montante de 25.000 milhares de Euros. O papel comercial 
é emitido com prazo de emissão de 1, 3 e 6 meses sendo o prazo do programa de 1 ano, 
renovável, vencendo juros a uma taxa indexada à Euribor do prazo de emissão, acrescida de 
2,45%. 

 
− Programa grupado de emissões de papel comercial contratado junto do Banco Espírito Santo 

Investimento em 23 de Dezembro de 2008, no montante de 60.000 milhares de Euros, no 
qual tomam parte a TD-EC e a sua associada Teixeira Duarte - Gestão de Participações de 
Investimentos Imobiliários, S.A., estando a totalidade em utilização pela Teixeira Duarte - 
Gestão de Participações de Investimentos Imobiliários, S.A. A participação de cada 
sociedade em cada programa poderá ser variável em cada uma das suas utilizações. O 
programa tem uma duração de cinco anos menos um dia, a contar da data da assinatura do 
contrato e os juros vencem-se na data de cada reembolso, sendo a taxa de intervenção 
indexada à Euribor para o respectivo prazo, em vigor no segundo dia útil anterior a cada data 
de subscrição, acrescida de 0,65% e determinada em função da data da realização de cada 
leilão. 

 
Decorrente do compromisso de renovação sucessiva durante o período dos contratos programa, as 
emissões existentes em 31 de Março de 2010 encontravam-se classificados como passivo não 
corrente. 
  
Os empréstimos bancários não correntes são reembolsáveis nos seguintes anos: 
 

31-Mar-10 31-Dez-09
2011 90.722 115.141
2012 78.043 726.411
2013 361.052 520.622
2014 56.400 56.862
2015 e seguintes 77.253 73.324

663.470 1.492.360  
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Em 31 de Março de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, os financiamentos em moeda externa 
encontravam-se expressos nas seguintes moedas: 
 

Divisa Euros Divisa Euros
BRL 63.209 26.290 31.252 12.444
MAD - - 3.859 340
USD 176.473 130.924 176.139 122.268

31-Dez-09
Divisa

31-Mar-10

 
 
Os empréstimos denominados em moeda externa vencem juros à taxa de mercado e foram 
convertidos para Euros tomando por base a taxa de câmbio existente à data de balanço. 
 
 
12.3 Declaração relativa ao fundo de maneio 

A TD declara que, na sua opinião, a liquidez gerada pela actividade do Grupo TD, a nível 
consolidado, e a sua capacidade de endividamento de curto e médio prazo são suficientes para fazer 
face às necessidades de fundo de maneio do Grupo Teixeira Duarte nos próximos 12 meses. 
Adicionalmente, o Grupo está em condições de vir a utilizar linhas de financiamento existentes ou 
de aceder a outros financiamentos externos ou, em alternativa, recorrer a capitais próprios, de 
acordo com o que se considerar mais adequado em cada momento, de modo a satisfazer eventuais 
necessidades pontuais de liquidez ou como forma de financiar futuros investimentos. 
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CAPÍTULO 13 – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO, E PESSOAL 
DO EMITENTE E OFERENTE DAS ACÇÕES OFERECIDAS EM 
CONTRAPARTIDA NA OFERTA 

13.1 Órgãos de Administração e de Fiscalização 

A Teixeira Duarte, S.A. foi constituída em 30 de Novembro de 2009, com um capital social de 
€1.000.000, representado por 1.000.000 de acções ordinárias, tituladas e nominativas, com o valor 
nominal unitário de € 1, integralmente subscrito e realizado pela accionista fundadora Teixeira 
Duarte, SGPS, S.A., sociedade com sede no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, 
titular do cartão de identificação de pessoa colectiva número 501.220.666 e matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) sob o mesmo número, a quem eram já 
imputáveis, nos termos do artigo 20.º do CódVM, 55,12% dos direitos de voto na TD-EC, tendo 
adoptado um modelo de governo de sociedade conhecido por monista ou latino, em tudo idêntico 
ao da TD-EC, ao abrigo do qual tem, para além da Assembleia Geral, um Conselho de 
Administração e dois Órgãos de Fiscalização autónomos: o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de 
Contas ou a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.  
 
 
13.1.1 Composição 

13.1.1.1 Conselho de Administração  

De acordo com os estatutos da Teixeira Duarte,  S.A., o Conselho de Administração é composto 
por um número mínimo de 5 e máximo de 11 elementos, eleitos pela Assembleia Geral. 
 
O Conselho de Administração da Teixeira Duarte, S.A., designado, em 30 de Novembro de 2009, 
para exercer funções no período 2009/2010, é composto, à data do presente prospecto, pelos 
seguintes 7 membros:  
 
Membros do Conselho de Administração do Emitente  
 

Presidente: Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 
 
Administradores: Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte  

Joel Vaz Viana de Lemos  
Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino  
Carlos Gomes Baptista  
João José de Gouveia Capelão  
João José do Carmo Delgado  

 
Os membros do Conselho de Administração do Emitente acumulam igualmente funções no 
Conselho da Administração da Sociedade Visada. 
 
Para além dos actuais cargos no Conselho de Administração da Teixeira Duarte, S.A., os elementos 
curriculares dos referidos membros são os que em seguida se apresentam:  
 
Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte - Licenciado em Gestão de Empresas pela “Universidade 
Católica Portuguesa”, em 1977. Tendo sido designado pela primeira vez para o cargo de 
Administrador-Delegado da TD-EC em 1987, logo aquando da transformação da sociedade em 
sociedade anónima, foi designado Presidente do Conselho de Administração da TD-EC em 
Assembleia Geral de 13 de Maio de 2009 em substituição do Senhor Eng.º Pedro Pereira Coutinho 
Teixeira Duarte, que apresentou a sua renúncia ao cargo em 27 de Novembro de 2008 (com efeito a 
partir de 31 de Dezembro de 2008), para concluir o mandato em curso (2007/2010).  
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Nos últimos cinco anos, no âmbito da sua actividade profissional, desempenhou, igualmente, os 
seguintes cargos:  
 
Em sociedades do Grupo TEIXEIRA DUARTE: Administrador de “Teixeira Duarte – Gestão de 
Participações e Investimentos Imobiliários S.A.”, Administrador de “TEIXEIRA DUARTE - 
Engenharia e Construções (Macau), Lda.”.  
 
Em sociedades fora do Grupo TEIXEIRA DUARTE: Presidente do Conselho de Administração 
de  “PASIM - Sociedade Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “PACIM 
– Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A”. Administrador de “CIMPOR - Cimentos de 
Portugal, S.G.P.S., S.A.”. Gerente de “F+P – Imobiliária, Lda.”. Membro do Conselho Geral de 
“E.I.A. – Ensino, Investigação e Administração, S.A.”. Vice-presidente do Conselho Superior de 
“Banco Comercial Português, S.A.”. Vogal do Conselho de Remunerações e Previdência de “Banco 
Comercial Português, S.A.”. Membro do “Supervisory Board” do “Millennium Bank, S.A. 
(Polónia)”.  
 
Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte - Licenciado em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, em 1989. Foi designado pela primeira vez para o cargo de 
Administrador da TD-EC em 2005, terminando o mandato em curso em 2010. Nos últimos cinco 
anos, a sua actividade profissional centrou-se no exercício das funções de Administrador de “TDF 
– Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.” e, posteriormente, de 
Administrador de TD-EC. 
 
Nos últimos 5 anos desempenhou igualmente os seguintes cargos:  
 
Em sociedades do Grupo TEIXEIRA DUARTE: Presidente do Conselho de Administração de 
“ALTO DA PEÇA – Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“CERRADO DOS OUTEIROS – Sociedade Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de 
Administração de “ESTA – Gestão de Hotéis, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“EVA – Sociedade Hoteleira, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “IMOTD – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“IMOPEDROUÇOS – Sociedade Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“LAGOAS HOTEL, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “LAGOASFUT – 
Equipamento Recreativo e Desportivo, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“MARTINS & ESTEVES, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “PARCAUTO – 
Sociedade Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “QUINTA DE 
CRAVEL – Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “ROCHORIENTAL 
– Sociedade Hoteleira, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “SINERAMA – 
Organizações Turísticas e Hoteleiras, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“STELGEST – Gestão Hoteleira, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TDVIA – 
Sociedade Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TDCIM – 
S.G.P.S.,S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TDE – Empreendimentos 
Imobiliários, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TDEMPA – Gestão de 
Participações e Investimentos, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TDH – 
Sociedade Gestora de Participações, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TDHC – 
Instalações para Desporto e Saúde, S.A ”. Presidente do Conselho de Administração de “TDO – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“TDPG - Empreendimentos Imobiliários e Hoteleiros, S.A.”. Presidente do Conselho de 
Administração de “TEDAL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Presidente do 
Conselho de Administração de “TEIXEIRA DUARTE – Gestão de Participações e Investimentos 
Imobiliários, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TEJO VILLAGE – Promoção 
Imobiliária, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “TRANSBRITAL – Britas e 
Empreendimentos Imobiliários, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “V-8 – Gestão 
Imobiliária, S.A.”. Administrador de “ALPINUS – Sociedade Hoteleira, S.A.”. Administrador de 
“BONAPARTE – Imóveis Comerciais e Participações, S.A.”. Administrador de “EMPA, S.A. 
Serviços de Engenharia”. Administrador de “EUROGTD – Sistemas de Informação, S.A.”. 
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Administrador de “ILTA – Urbanizadora da Ilha de Tavira, S.A.”. Administrador de “PTG – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Administrador de “TDHOSP – Gestão de 
Edifício Hospitalar, S.A.”. Gerente de “BONAPAPEL – Artigos de Papelaria e Equipamentos 
Informáticos Unipessoal, Lda.”. Gerente de “Cravelgest – Gestão Imobiliária, S.A.”. Gerente de 
“GFF – Empreendimentos Imobiliários, Lda.”. Gerente de “TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e 
Construções (Macau), Limitada”. Vogal de Comissão de Remunerações de “BONAPARTE – 
Imóveis Comerciais e Participações, S.A.”. Vogal de Comissão de Remunerações de “E.P.O.S – 
Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A.”. Vogal de Comissão de Remunerações de “TDF 
– Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.” .  
 
Em sociedades fora do Grupo TEIXEIRA DUARTE: Presidente do Conselho de Administração 
de “NGDI – Gestão e Investimentos Imobiliários, S.A.”. Administrador de “TEIXEIRA 
DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Administrador de “TDG – 
Sociedade Gestora de Participações, S.A.”. Administrador de “GRATAC – Sociedade Gestora de 
Participações, S.A.”. Secretário da Mesa da Assembleia Geral de “HAB – Cooperativa de 
Construção e Habitação C.R.L.”. 
 
Joel Vaz Viana de Lemos - Licenciado em Engenharia Civil pela “Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto”, em 1977. Foi designado pela primeira vez para o cargo de Administrador 
da TD-EC em 2005, terminando o mandato em curso em 2010. Nos últimos cinco anos, a sua 
actividade profissional centrou-se no exercício das funções de Director de Centro de Exploração e, 
posteriormente, de Administrador de TD-EC.  
 
Nos últimos 5 anos desempenhou igualmente os seguintes cargos, todos em entidades integradas 
no Grupo TEIXEIRA DUARTE: Presidente do Conselho de Administração de “G.E.TRA.BE – 
Groupement d’Entreprises de Travaux de Béjaia”. Presidente do Conselho de Administração de 
“G.E.TRA.M – Groupement d’Entreprises de Travaux Maritimes de Bejaia”. Presidente do 
Conselho de Administração de “MARINERTES, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração 
de “OFM – Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, S.A.”. Presidente do Conselho de 
Administração de “SOMAFEL – Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A.”. Vice-Presidente do 
Conselho de Administração de “NOVAPONTE – Agrupamento para a Construção da Segunda 
Travessia do Tejo, ACE”. Administrador de “E.P.O.S. – Empresa Portuguesa de Obras 
Subterrâneas, S.A.”. Administrador de “FERDOURO – Construções de Pontes e Ferrovias, ACE”.  
Administrador de “FERPONTE - Agrupamento para Execução de Obras na Ponte sobre o Tejo 
em Lisboa, ACE”. Administrador de “GMP-GROUPEMENT MARITIME PORTUGAIS-
ORAN”. Administrador de “SOMAFEL e FERROVIAS, ACE”. Administrador de “TDEMPA – 
Gestão de Participações e Investimentos, S.A.”. Administrador de “TECNOCEANO – Grupo de 
Empresas de Construção Civil, ACE”.  Administrador de “TEISOMAR - Obras Marítimas, ACE”. 
Vogal de Comissão de Remunerações de “BONAPARTE – Imóveis Comerciais e Participações, 
S.A.”. Vogal de Comissão de Remunerações de “.E.P.O.S. – Empresa Portuguesa de Obras 
Subterrâneas, S.A.”. Vogal de Comissão de Remunerações de “TDF – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.”.  
 
Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino - Licenciado em Engenharia Civil pela “Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto” em 1974. Foi designado pela primeira vez para o cargo de 
Administrador da TD-EC em 2005, terminando o mandato em curso em 2010. Nos últimos cinco 
anos, a sua actividade profissional centrou-se no exercício das funções de Director de Centro de 
Exploração e, posteriormente, de Administrador de TD-EC. 
 
Nos últimos 5 anos desempenhou igualmente os seguintes cargos, todos em entidades integradas 
no Grupo TEIXEIRA DUARTE: Administrador de “CONBATE, ACE”. Administrador de 
“DOURO LITORAL, ACE”. Administrador de “GCF - Grupo Construtor da Feira, ACE”. 
Administrador de “GPCC - Grupo Português de Construção de Infra-Estruturas de Gás Natural, 
ACE”. Administrador de “Groupement ETRHB Haddad/Teixeira Duarte Harrach Douera”. 
Administrador de “Groupement TEIXEIRA DUARTE, S.A./Kanaghaz, SPA - Lagunes de Souf”. 
Administrador de “Lote Seis Infra-Estruturas de Gás Natural, ACE”. Administrador de 
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“MOLINORTE - Linha do Norte - Construção Civil, ACE”. Administrador de “MTS – Metro 
Transportes do Sul, S.A.”. Administrador de “TEIX.CO, SPA”. Administrador de “TEIXEIRA 
DUARTE ALGÉRIE, SPA”.   
 
Carlos Gomes Baptista - Bacharel em Engenharia pelo “Instituto Industrial de Lisboa”, em 1973. 
Foi designado pela primeira vez para o cargo de Administrador da TD-EC em 2005, terminando o 
mandato em curso em 2010. Nos últimos cinco anos, a sua actividade profissional centrou-se no 
exercício das funções de Director de Centro de Exploração e, posteriormente, de Administrador de 
TD-EC. 
 
Nos últimos 5 anos desempenhou igualmente os seguintes cargos, todos em entidades integradas 
no Grupo TEIXEIRA DUARTE: Presidente do Conselho de Administração de “BEL – ere – 
Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“TDGI – Tecnologia de Gestão de imóveis, S.A.”. Administrador de “GSC – Compañia General 
de Servicios y Construcción, S.A. – Sucursal em Portugal”. Administrador de “GSC – Compañia 
General de Servicios y Construcción, S.A. – Sociedad Unipersonal”. Administrador de “TEIXEIRA 
DUARTE/OPCA – Fungere – Parcela 1.18 do Parque da Nações em Lisboa 3.ª Fase – Empreitada 
de Acabamentos e Instalações Especiais dos Edifícios para o Hotel e Escritórios, ACE”. 
 
João José de Gouveia Capelão - Licenciado em Engenharia Civil pela “Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto”, em 1979. Foi designado pela primeira vez para o cargo de 
Administrador da TD-EC em 2005, terminando o mandato em curso em 2010. Nos últimos cinco 
anos, a sua actividade profissional centrou-se no exercício das funções de Director de Serviços e, 
posteriormente, de Administrador de TD-EC. 
 
João José do Carmo Delgado - Licenciado em Engenharia Civil pelo “Instituto Superior 
Técnico”, em 1978. Foi designado a primeira vez para o cargo de Administrador da TD-EC em 
2007, terminando o mandato em curso em 2010. Nos últimos cinco anos, a sua actividade 
profissional centrou-se no exercício das funções de Director de Serviços e, posteriormente, de 
Administrador de TD-EC. 
 
Os membros do Conselho de Administração da TD desempenham actualmente funções de 
administração, gerência ou fiscalização nas seguintes sociedades não pertencentes ao Grupo: 
 
Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte – Vice-Presidente do Conselho Geral e de Supervisão de 
“Banco Comercial Português, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de “PACIM – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Presidente do Conselho de Administração de 
“PASIM – Sociedade Imobiliária, S.A.”.  
 
Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte – Presidente do Conselho de 
Administração de “NGDI – Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.”. Administrador de 
“TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Administrador de 
“TDG – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Administrador de “GRATAC – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”. Administrador de “ILTA – Urbanizadora da Ilha 
de Tavira, S.A.”. Secretário da Mesa da Assembleia Geral de “HAB – Cooperativa de Construção e 
Habitação, C.R.L.”.  
 
A Emitente não tem quadros superiores relevantes para efeitos da informação no presente 
Capítulo. 
 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho de Administração, 
o seu domicílio profissional é no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo. 
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13.1.1.2  Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é composto por três membros efectivos - um Presidente e dois vogais - e um 
suplente, designados em 30 de Novembro de 2009, que cumprem integralmente todos os requisitos 
de independência e em relação aos quais não se verifica qualquer incompatibilidade para o exercício 
do respectivo cargo, nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais. 

Presidente António Gonçalves Monteiro 
 
Vogais: Mateus Moreira 

Miguel Carmo Pereira Coutinho 
 

Suplente: Horácio Lisboa Afonso 
 
António Gonçalves Monteiro - Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e 
diplomado em Contabilidade e Administração pelo ISCAL. A sua actividade profissional tem vindo 
a ser exercida nos domínios da auditoria, revisão legal de contas, consultoria de gestão e consultoria 
fiscal. É sócio e Presidente do Conselho de Administração da Moore Stephens & Associados, 
SROC, S.A.. Na qualidade de sócio e administrador de sociedade de revisores oficiais de contas, 
tem vindo a desempenhar funções de fiscal único, ou a integrar conselhos fiscais, de dezenas de 
empresas comerciais e industriais da mais variada dimensão e de diferentes sectores de actividade. É 
actualmente Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e Presidente do respectivo 
Conselho Directivo, tendo anteriormente desempenhado também os cargos de vogal do Conselho 
Directivo e Presidente da Comissão do Controle de Qualidade. É membro do Conselho Nacional 
de Supervisão de Auditoria. É membro da “International Fiscal Association”, da Associação Fiscal 
Portuguesa, da Associação Portuguesa de Consultores Fiscais e da Ordem dos Economistas. É 
Presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa e Vogal do 
Conselho Fiscal da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, da Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Sul Africana, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana e da Câmara de 
Comércio e Indústria Portugal-Namíbia. Foi presidente da Associação Portuguesa de Consultores 
Fiscais. Nunca exerceu quaisquer actividades profissionais na TD-EC nem na TD, embora tenha 
sido representante da sociedade de Revisores Oficiais de Contas que desempenhou os cargos de 
fiscalização nas sociedades integradas no Grupo TEIXEIRA DUARTE SOMAFEL – Engenharia e 
Obras Ferroviárias, S.A e OFM – Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, S.A., bem como no 
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF.  
 
Mateus Moreira - Licenciado em Finanças pelo ISCEF (1972). Aposentado em 30.09.2003 do 
Millennium BCP, onde desempenhava o cargo de Director Central - Adjunto. 
 
Miguel Pereira Coutinho - Frequência do 2º ano do Instituto Superior de Agronomia (1952). 
Empresário. 
 
Horácio Lisboa Afonso - Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras. Frequentou diversos cursos de especialização profissional, organizados 
pela Price Waterhouse, Spicer & Oppenheim International e outras entidades, em Portugal e 
noutros países (Alemanha, Bélgica, Espanha, USA, França, Holanda, Reino Unido), cobrindo as 
áreas de contabilidade, gestão financeira, auditoria financeira, auditoria informática, time management, 
personal skills e outras matérias especificas e relevantes para a organização e gestão de empresas. 
Estagiou sete meses no Departamento de Auditoria da Price Waterhouse, em Londres, no período 
de Outubro de 1978 a Abril de 1979. É Revisor Oficial de Contas, Técnico Oficial de Contas, 
Membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (e Vogal do seu Conselho Directivo), 
Membro da Ordem dos Economistas e Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. 
 
Os membros do Conselho Fiscal da TD desempenham igualmente funções de administração, 
gerência ou fiscalização nas seguintes sociedades não pertencentes ao Grupo: 
 



190 

António Gonçalves Monteiro - é Presidente do Conselho de Administração da MOORE 
STEPHENS & ASSOCIADOS, SROC, S.A.. 
 
Horácio Lisboa Afonso - é sócio fundador da Camacho Palma & Lisboa Afonso – SROC, 
representante em Portugal da Nexia International, desempenha funções de Revisor Oficial de 
Contas em diversas empresas, assumindo a responsabilidade pela Revisão e Certificação Legal das 
respectivas contas. Como Partner da Nexia, é responsável pela auditoria de empresas internacionais 
estabelecidas em Portugal e seu “International Contact Partner”. 
 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho Fiscal, o seu 
domicílio profissional é no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo. 
 

13.1.1.3 Revisor Oficial de Contas 

Para o exercício do cargo durante o mandato 2009/2010, foi designada, em 30 de Novembro de 
2009, a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS - 
SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 31 e registada na CMVM sob 
o n.º 2235, representada por António Francisco Escarameia Mariquito (ROC n.º 150). 
 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções da SROC, o seu domicílio profissional é na 
Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14, 2790-447, Linda-a-Pastora. 
 
As relações de parentesco entre os membros dos órgãos de administração e de fiscalização são as 
seguintes: 
 
Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 
Relação de parentesco de 4º grau da linha colateral com Manuel Maria Calainho de Azevedo 
Teixeira Duarte 
Relação de parentesco de 5º grau da linha colateral com Miguel do Carmo Pereira Coutinho 
 
Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte 
Relação de parentesco em 4º grau da linha colateral com Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 
Relação de parentesco em 5º grau da linha colateral com Miguel do Carmo Pereira Coutinho 
 
Miguel do Carmo Pereira Coutinho 
Relação de parentesco em 5º grau da linha colateral com Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 
Relação de parentesco em 5º grau da linha colateral com Manuel Maria Calainho de Azevedo 
Teixeira Duarte 
 

13.1.2 Declarações relativas aos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização 

Em relação às pessoas mencionadas nos pontos 13.1.1.1, 13.1.1.2 e 13.1.1.3, identificadas como 
membros dos órgãos de administração e de fiscalização do Emitente, e tanto quanto é do 
conhecimento do Emitente, são prestadas as seguintes declarações:  
 

− Não existem condenações relacionadas com conduta fraudulenta, nos últimos 5 anos; 

− Não existem quaisquer processos de falência, de insolvência ou liquidação em que qualquer 
das pessoas supra referidas ocupando uma das posições enunciadas tenham estado associadas 
nos últimos 5 anos; 

− Não existem acusações formais e/ou sanções de que tenham sido objecto por parte de 
autoridades legais ou reguladoras (incluindo organismos profissionais), nem essas pessoas 
foram impedidas por um tribunal de actuar como membros de um órgão de administração, 
de direcção ou de fiscalização de um emitente ou de gerir ou dirigir as actividades de um 
emitente nos últimos 5 anos. 
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Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, e no seu entendimento, não existem conflitos de 
interesse potenciais entre as obrigações de qualquer das pessoas que integram os órgãos de 
administração e de fiscalização para com o Emitente ou para com outra sociedade do Grupo e os 
seus interesses privados ou outras obrigações. 
 
 
13.1.3 Remunerações e outros benefícios 

13.1.3.1 Remuneração do Conselho de Administração 

A informação seguinte diz respeito aos membros do Conselho de Administração da TD, que, 
durante o exercício de 2009, exerciam funções na TD-EC (Sociedade Visada). 
 
Assim, no exercício de 2009, as remunerações auferidas individualmente pelos membros do 
Conselho de Administração da TD, enquanto membros do Conselho de Administração da TD-EC, 
foram as seguintes: 
 

Remuneração 
Fixa

Remuneração 
Variável 

Remuneração 
Total

Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 140.000,00 78.000,00 218.000,00
João Salvador dos Santos Matias 137.200,00 58.498,08 195.698,08
Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte 137.200,00 52.867,71 190.067,71
Joel Viana de Lemos 137.200,00 42.785,95 179.985,95
Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino 137.200,00 75.015,17 212.215,17
Carlos Gomes Baptista 137.200,00 68.020,32 205.220,32
João José de Gouveia Capelão 137.200,00 43.821,00 181.021,00
João José do Carmo Delgado 137.200,00 41.309,42 178.509,42

Total 1.100.400,00 460.317,65 1.560.717,65

(valores em euros)

 
 
O Oferente pretende dar continuidade à política de remuneração do Conselho de Administração 
praticada pela TD-EC. 
 
 
13.1.3.2 Remuneração do Conselho Fiscal 

A informação seguinte diz respeito aos membros do actual Conselho Fiscal da TD que, durante o 
exercício de 2009, exerciam funções na TD-EC (Sociedade Visada). 
 
Assim sendo, durante o ano de 2009, os membros do Conselho Fiscal da TD-EC auferiram 
individualmente, pelas funções desempenhadas no exercício dos respectivos cargos, os seguintes 
montantes, nada mais tendo recebido a qualquer outro título: 
 

Remuneração 
Fixa

Remuneração 
Variável 

Remuneração 
Total

António Gonçalves Monteiro 15.000,00 0,00 15.000,00
Mateus Moreira 9.000,00 0,00 9.000,00
Miguel Carmo Pereira Coutinho 9.000,00 0,00 9.000,00

Total 33.000,00 0,00 33.000,00

(valores em euros)

 
 
O Oferente pretende dar continuidade à política de remuneração do Conselho Fiscal praticada pela 
TD-EC. 
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13.1.3.3 Remuneração do Revisor Oficial de Contas / Auditor Externo 

A retribuição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é determinada em função do volume e 
qualidade dos serviços prestados no âmbito das atribuições que lhe são conferidas nos termos da 
Lei e dos Estatutos. 
 
No decurso do exercício de 2009, foram pagos pela TD-EC, a título de remuneração, ao auditor 
“MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS, SROC” e a outras pessoas singulares ou colectivas 
pertencentes à mesma rede suportada pela TD-EC e/ou por pessoas colectivas em relação de 
domínio ou de grupo, a quantia global de 245.700,00 Euros, respeitante aos únicos serviços por esta 
prestados, ou seja, os de Revisão Legal de Contas e Auditoria. 
 
 
13.1.4 Detenção de acções por parte dos órgãos de Administração e de Fiscalização 

Na presente data, os membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização que detêm Acções 
TD são os seguintes: 
 

Acções TD detidas pelos órgãos de Administração e de Fiscalização na 
presente data  

Nome Nº Acções 
TD 

% do capital 
da TD 

Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte  
 Directamente 
 PACIM – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
 PASIM – Sociedade Imobiliária, S.A. 

7.942.000 
42.000 

7.200.000 
700.000 

2,76% 
0,01% 
2,50% 
0,24% 

Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte   5.149.575 1,79% 

 
Porque, tanto quanto é do conhecimento do Oferente, é intenção dos demais membros dos órgãos 
de Administração e de Fiscalização abaixo indicados aceitar os termos propostos pelo Oferente na 
presente Oferta e proceder à troca das respectivas Acções TD-EC por Acções TD, junto 
apresentamos ainda a seguinte informação: 
 

Acções TD-EC detidas a 31 de Dezembro de 2009 pelos órgãos de 
Administração e de Fiscalização que manifestaram intenção de aceitar os 

termos da Oferta 
Nome Nº Acções TD-EC 

Joel Vaz Viana de Lemos 433.862 
Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino 180.000 
Carlos Gomes Baptista 25.634 
João José de Gouveia Capelão 10.387 
João José do Carmo Delgado 28.660 
Miguel Carmo Pereira Coutinho 10.000* 

       *Acções detidas em regime de compropriedade com sua mulher 
 
 
13.1.5 Prazos dos mandatos dos órgãos de Administração e Fiscalização 

Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, número 2 dos Estatutos da Sociedade, onde se  prevê que 
os mandatos dos órgãos sociais tenham uma duração de 4 anos e que vigora para o período dos 
mandatos seguintes, para o primeiro mandato os órgãos de Administração e de Fiscalização foram 
designados para exercer funções no período 2009/2010.  
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13.1.6 Condições especiais conferidas aos membros dos órgãos de Administração e 
Fiscalização  

Embora não existam quaisquer condições especiais conferidas aos membros do Conselho de 
Administração e de Fiscalização, destaca-se a este propósito o facto de – sem que tal constitua uma 
obrigação com qualquer um dos seus colaboradores –, a TD-EC proceder, com regularidade anual, 
à entrega de uma quantia para reforço do capital do seguro constituído pela empresa com o 
objectivo de facultar aos seus colaboradores benefícios de reforma, o qual atingiu no final do ano 
de 2009 o montante global de € 36.871.010,91. 

Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 
administradores 

Em relação a quaisquer ex-administradores reformados, cabe à mencionada Comissão de 
Remunerações fixar todos os quantitativos pagos nesse âmbito, seja a que título for. 

No que se refere à atribuição de regimes complementares de reforma, é o próprio Pacto Social que 
estabelece, no seu artigo 22.º, que adiante se transcreve, quais os termos e os critérios com que a 
Comissão de Remunerações pode fixar tais quantitativos: 

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 

UM - Quando as pessoas que hajam exercido o cargo de administradores cessarem as suas funções, poderá a 
Sociedade atribuir-lhes uma pensão de reforma vitalícia, sempre que preencham um dos seguintes requisitos: 

a) Terem mais de dez anos de exercício do cargo nesta sociedade, contando, para este efeito, os anos de exercício do 
mesmo cargo na TEIXEIRA DUARTE-Engenharia e Construções, S.A.; 

b) Terem, ainda que com menor duração de tal exercício, um total de mais de vinte e cinco anos de serviços prestados 
à Sociedade, contando, para este efeito, os anos de serviço na TEIXEIRA DUARTE-Engenharia e Construções, 
S.A.. 

DOIS - O quantitativo de tal pensão, que será determinado tendo em consideração o tempo ou a relevância dos 
serviços prestados e a situação do beneficiário, deverá ser anualmente revisto mas nunca poderá ser superior à mais 
elevada das remunerações em cada momento auferidas pelos administradores efectivos. 

TRÊS - Por delegação da Assembleia Geral, desde já estabelecida, competirá à Comissão de Remunerações referida 
no Artigo Décimo Primeiro, apreciar os casos que lhe sejam expostos e fixar os valores e os demais trâmites de 
atribuição das pensões. 

Estimativa do valor dos benefícios não pecuniários relevantes considerados como remuneração não 
abrangidos nas situações anteriores. 

Não existem quaisquer outros benefícios relevantes, não pecuniários, para além dos fixados por 
aquela Comissão e já enumerados. 

Não está previsto o pagamento de quaisquer montantes, independentemente da sua natureza, em 
caso de cessação das funções durante o mandato e que excedam o dobro da remuneração mensal 
fixa. 
 
Importa ainda referir que os contratos que vinculam os membros dos órgãos de administração e 
fiscalização da TD não prevêem quaisquer benefícios no respectivo termo.  
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13.2 Informações sobre o órgão de auditoria e o órgão de remunerações  

13.2.1 Comissão de Auditoria   

Embora a TD-EC não tenha uma Comissão de Auditoria, nos termos e com as atribuições 
legalmente previstas, durante o exercício de 2008 foi constituído um Departamento de Auditoria 
Interna, actualmente ainda em desenvolvimento e expansão.  
 
Este serviço tem como objectivo a coordenação e realização da actividade de auditoria interna no 
universo das empresas que constituem o Grupo, actuando ao nivel dos sistemas de controlo 
interno, mediante exame e avaliação de processos, para aferição da sua eficácia. 
 
Do mesmo modo, a TD prevê criar um Departamento de Auditoria Interna, com funções e 
atribuições idênticas, não sendo previsível que, a curto prazo, seja formalizada a constituição de 
uma Comissão de Auditoria. 
 
 
13.2.2 Comissão de Remunerações  

A Comissão de Remunerações é composta pelas seguintes pessoas, designadas, em 30 de 
Novembro de 2010, para desempenho de funções para o período 2009/2010: 
 

Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte *  
Manuel Pereira Coutinho Teixeira Duarte 
António Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte 
 
* pai do Presidente do Conselho de Administração Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte e também ele Presidente 
do Conselho de Administração da TD-EC até 31 de Dezembro de 2008 

 
Sempre que se realiza uma reunião da Comissão de Remunerações, é elaborada uma acta, que é 
passada ao correspondente Livro e arquivada nos cofres da Sociedade. 
 
 
13.3 Cumprimento das obrigações previstas no regime do Governo das Sociedades Cotadas 

A informação referente ao cumprimento das obrigações previstas no regime do Governo das 
Sociedades Cotadas  por parte da TD-EC (Sociedade Visada) consta do respectivo Relatório sobre 
o Governo das Sociedades Cotadas de 2009, divulgado em 11 de Junho de 2010, bem como da 
Informação Complementar ao mesmo, divulgada em 13 de Julho de 2010, ambos inseridos no 
presente prospecto por remissão. É intenção da TD vir a manter, pelo menos, o mesmo nível de 
adopção. 
 
À data do presente prospecto o grau de conformidade com as referidas Recomendações  não sofreu 
nenhuma alteração material relativamente ao constante nos documentos acima referidos. 
 
 
13.4 Outros Corpos Sociais 

13.4.1 Mesa da Assembleia Geral 

 Presidente   Rogério Paulo Castanho Alves 
 Vice-presidente   José Gonçalo Pereira de Sousa Guerra Costenla 

Secretário     José Pedro Poiares Cobra Ferreira 
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13.4.2 Secretário da Sociedade 

 Efectivo    José Pedro Poiares Cobra Ferreira 
Suplente   Maria António Monteiro Ambrósio 

 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções de membros de órgãos sociais, o seu domicílio 
profissional é no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo. 
 
 
13.5 Representante para as Relações com o Mercado 

O Representante para as Relações com o Mercado é o Senhor Dr. José Pedro Poiares Cobra 
Ferreira, que também acumula as funções de Secretário da Sociedade e Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral da TD. 
 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções, a morada, o número de telefone, de telefax e o 
endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os seguintes: 
 

Endereço:   Lagoas Park, Edifício 2,  
2740-265, Porto Salvo, Oeiras 

Telefone:   + 351 217 912 415 
Telefax:    + 351 217 912 421 
E-mail:    representantemercado@tduarte.pt 
 

 
13.6 Pessoal 

13.6.1 Número de efectivos e sua repartição 

Os números indicados no quadro abaixo reflectem a evolução do número de trabalhadores ao nível 
do consolidado do Grupo Teixeira Duarte atendendo ao facto de a actividade operacional do 
Emitente ser desenvolvida pelas suas participadas.  
 

Nº % Nº % Nº %
Construção 9.185 67,9 9.062 68,9 7.089 66,15
Cimentos, betões e agregados 423 3,1 490 3,7 456 4,25
Concessões e serviços 1.178 8,7 984 7,5 860 8,02
Imobiliário 88 0,7 83 0,6 66 0,62
Hotelaria 1.294 9,6 1.387 10,5 1.192 11,12
Comércio alimentar 526 3,9 440 3,3 394 3,68
Comercialização de combustíveis 251 1,9 252 1,9 247 2,30
Comercialização de viaturas 585 4,3 458 3,5 413 3,85
Outros - - 1 0,0 - - 

13.530 100,0 13.157 100,0 10.717 100,00

Número médio de empregados por segmento de negócio
2008 2007Segmento de Negócio 2009

 
 
 
13.6.2 Esquemas de participação dos trabalhadores 

À presente data não se encontra em curso qualquer esquema de participação que confira aos 
Colaboradores do Grupo Teixeira Duarte o direito à atribuição de acções. 
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13.7 Pensões e encargos associados 

Algumas empresas do Grupo Teixeira Duarte proporcionam aos seus colaboradores um seguro de 
reforma. Este seguro foi constituído no âmbito de uma política social e de incentivos aos 
trabalhadores e é da exclusiva iniciativa dessas empresas. Caracterizando-se pela sua natureza 
facultativa, é por decisão exclusiva das respectivas administrações que se efectuam as contribuições 
que em cada momento se afigurem adequadas, tendo em consideração o desempenho e a situação 
económica e financeira. As contribuições efectuadas pelo Grupo Teixeira Duarte são registadas 
como custo na data em que são devidas. 
 
Sem prejuízo da sua génese facultativa, a disponibilidade das contribuições efectuadas pelo Grupo 
Teixeira Duarte são limitadas às previstas na legislação fiscal aplicável. 
 
Ainda a este propósito, destaca-se o facto de – sem que tal constitua uma obrigação com qualquer 
um dos seus colaboradores –, a TD-EC proceder, com regularidade anual, à entrega de uma quantia 
para reforço do capital do seguro constituído pela empresa com o objectivo de facultar aos seus 
colaboradores benefícios de reforma, a qual atingiu no final do ano de 2009 o montante global de € 
36.871.010,91. 
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CAPÍTULO 14 – PRINCIPAIS ACCIONISTAS E OPERAÇÕES COM ENTIDADES 
TERCEIRAS LIGADAS 

 
14.1 Principais Accionistas do Emitente e Oferente 

O Emitente e Oferente, Teixeira Duarte, S.A., foi constituído em 30 de Novembro de 2009, com 
um capital social de €1.000.000, representado por 1.000.000 de acções ordinárias, tituladas e 
nominativas, com o valor nominal unitário de € 1, integralmente subscrito e realizado pela 
accionista fundadora Teixeira Duarte, SGPS, S.A., a quem eram já imputáveis, nos termos do artigo 
20.º do CódVM, 55,12% dos direitos de voto na TD-EC. 
 
Em 14 de Dezembro de 2009, foi deliberado  proceder ao aumento do capital social do Oferente 
em €286.880.799, de €1.000.000 para €287.880.799, mediante a emissão de 286.880.799 novas 
acções de valor nominal de € 1, ao preço de emissão de € 1. O aumento de capital foi realizado por 
novas entradas em espécie constituídas por 286.880.799 acções da TD-EC, representativas de 
68,3% do respectivo capital social. Através da aquisição destas acções, o Oferente passou a deter 
68,54% do capital social da TD-EC, à razão de uma nova acção da TD por cada acção da TD-EC 
entregue e considerando que já era titular de acções representativas de 0,24% do capital social da 
TD-EC. 
 
Deste modo, o capital social da TD encontra-se, à data do presente prospecto, representado por 
287.880.799 acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de € 1, num 
montante global de € 287.880.799. 
 
A descrição seguinte contém a informação relativa às participações qualificadas na TD, 
identificando as percentagens de capital social e direitos de voto correspondentes a cada accionista, 
à data do presente prospecto1: 
 
1. À TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (TD-SGPS) 

é imputada, nos termos do disposto no Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários e em 
conformidade com entendimento da CMVM – do qual se discorda quanto à matéria constante 
da alínea f) infra –, uma participação qualificada no capital social e direitos de voto da sociedade 
TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 230.925.323 (duzentas e trinta milhões novecentas e vinte e 
cinco mil trezentas e vinte e três) acções, correspondentes a 80,22% do capital social e dos 
respectivos direitos de voto, por força de: 

 
a) 43.000.000 acções detidas directamente pela TD-SGPS, correspondentes a 14,94% do 

capital social; 
b) 153.800.000 acções detidas pela sociedade sua participada TDG – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A., correspondentes a 53,42% do capital social; 
c) 6.820.000 acções detidas pela sociedade sua participada indirecta NGDI – Gestão e 

Investimento Imobiliário, S.A., correspondentes a 2,37% do capital social; 
d) 10.300.000 acções detidas pelo Presidente do Conselho de Administração da TD-SGPS, 

Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, correspondentes a 3,58% do capital social; 
e) 9.916.071 acções detidas pelos restantes membros do Conselho de Administração da TD-

SGPS, correspondentes a 3,44% do capital social (nenhum deles alcançando, 
individualmente, qualquer participação qualificada); 

f) 7.089.252 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da TDG, que não 
sejam membros do Conselho de Administração da sociedade indicada na alínea a) anterior, 
correspondentes a 2,46% do capital social (nenhum deles alcançando, individualmente, 
qualquer participação qualificada), imputação esta feita em conformidade com entendimento 
da CMVM do qual se discorda. 

                                                      
1 A imputação dos direitos de voto é calculada nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, 
aplicável após a Teixeira Duarte, S.A. adquirir a qualidade de sociedade aberta. 
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2. A Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte é imputada, nos termos do disposto no Artigo 20º 

do Código dos Valores Mobiliários, uma participação qualificada no capital social e direitos de 
voto da sociedade TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 7.942.000 (sete milhões novecentas e 
quarenta e duas mil) acções, correspondentes a 2,76% do capital social e dos respectivos 
direitos de voto, por força de: 

 
a) 42.000 acções detidas directamente por Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, 

correspondentes a 0,01% do capital social; 
b) 7.200.000 acções detidas pela sociedade sua participada PACIM – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A., correspondentes a 2,5% do capital social; 
c) 700.000 acções detidas pela sociedade sua participada indirecta PASIM – Sociedade 

Imobiliária, S.A., correspondentes a 0,24% do capital social. 
 

3. A Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte é imputada, nos termos do disposto no 
Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários e em conformidade com entendimento da 
CMVM – do qual se discorda quanto à matéria constante da alínea c) infra –, uma participação 
qualificada no capital social e direitos de voto da sociedade TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 
8.812.959 (oito milhões oitocentos e doze mil novecentas e cinquenta e nove) acções, 
correspondentes a 3,06% do capital social e dos respectivos direitos de voto, por força de: 

 
a) 113.695 acções detidas directamente por Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, 

correspondentes a 0,04% do capital social; 
b) 8.697.264 acções detidas pela sociedade sua participada indirecta CIMILE – Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S.A., correspondentes a 3,02% do capital social; 
c) 2.000 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração da CIMILE, 

correspondentes a 0,0007% do capital social, imputação esta feita em conformidade com 
entendimento da CMVM do qual se discorda. 

 
4. A Isabel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte Bacelar é imputada, nos termos do 

disposto no Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, uma participação qualificada no 
capital social e direitos de voto da sociedade TEIXEIRA DUARTE, S.A. de 5.886.830 (cinco 
milhões oitocentas a oitenta e seis mil oitocentas e trinta) acções por si detidas directamente, 
correspondentes a 2,04% do capital social e dos respectivos direitos de voto. 

 
Considerando que a presente Oferta é parte do processo de reestruturação societária do Grupo 
Teixeira Duarte (que tem, nesta fase, por objectivo replicar na TD a estrutura accionista da TD-
EC), apresentamos, a título meramente ilustrativo, e com base na estrutura accionista da TD-EC à 
data do presente prospecto, aquela que seria a estrutura accionista da TD num cenário de plena 
aceitação da Oferta (cenário em que todos os actuais accionistas da TD sofrerão uma diluição da 
sua participação equivalente a 31,46%). 
 
1. À “TEIXEIRA DUARTE - SGPS, S.A.” seria imputável, nos termos do disposto no Artigo 

20.º do Código dos Valores Mobiliários e em conformidade com entendimento da CMVM – 
do qual se discorda quanto à matéria constante da alínea f) infra –, a participação qualificada de 
231.515.855 acções, correspondente a 55,12% dos direitos de voto, por força de: 

 
a) 42.000.000 acções por ela detidas directamente, correspondentes a 10% do capital social e 

dos direitos de voto; 
b) 156.160.000 acções detidas pela sociedade sua participada “TDG – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A.”, correspondentes a 37,18% do capital social e dos direitos de 
voto; 

c) 4.040.000 acções detidas pela sociedade sua participada NGDI – Gestão e Investimento 
Imobiliário, S.A., correspondentes a 0,96% do capital social e dos direitos de voto; 
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d) 10.200.000 acções detidas pelo Presidente do Conselho de Administração da sociedade 
TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., Senhor Eng.º 
Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, correspondentes a 2,43% do capital social e dos 
direitos de voto; 

e) 9.681.221 acções detidas pelos restantes membros do Conselho de Administração de 
TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., correspondentes 
a 2,31% do capital social e dos direitos de voto (nenhum destes alcançando, individualmente, 
qualquer participação qualificada); 

f) 9.434.634 acções detidas pelos membros do Conselho de Administração de TDG – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. que não sejam membros do Conselho de 
Administração da sociedade indicada na alínea a) anterior, correspondentes a 2,25% do 
capital social e dos direitos de voto (nenhum destes alcançando, individualmente, qualquer 
participação qualificada), imputação esta feita em conformidade com entendimento da 
CMVM do qual se discorda. 

 
2. Ao “Banco Comercial Português, S.A” seria imputável, nos termos do disposto no artigo 

20.º do Código dos Valores Mobiliários e em conformidade com entendimento da CMVM, a 
participação qualificada de 42.047.351 acções, correspondentes a 10,0113% do capital social e 
dos direitos de voto, por força de: 

 
a) 47.635 acções detidas pelo “Banco Millennium BCP Investimento, S.A.”, correspondentes 

a 0,0113% do capital social e dos direitos de voto; 
b) 41.999.716 acções detidas pelo Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial 

Português correspondentes a 9,9999% do capital social e dos direitos de voto (nos termos 
do comunicado de participação qualificada efectuado pelo Banco Comercial Português, 
S.A., em 8 de Fevereiro de 2007, a sociedade gestora do Fundo de Pensões do Grupo BCP 
exerce de forma independente os respectivos direitos de voto). 

 
3. A Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte seria imputável, nos termos do disposto no 

Artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários a participação qualificada de 16.907.109 acções, 
correspondente a 4,03% do capital social e dos direitos de voto, por força de: 
 
a) 146.695 acções por ele detidas directamente, correspondentes a 0,03% do capital social e 

dos direitos de voto; 
b) 16.758.414 acções por ela detidas pela sociedade por si dominada indirectamente 

“CIMILE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”, correspondentes a 
3,99% do capital social e dos direitos de voto; 

c) 2.000 acções detidas por outros membros do Conselho de Administração da “CIMILE – 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.”, que não o próprio Miguel Calainho de 
Azevedo Teixeira Duarte, correspondentes a 0,0005% do capital social e dos direitos de 
voto. 

 
As acções do Emitente e Oferente conferem todas os mesmos direitos, nomeadamente o direito ao 
mesmo dividendo relativo ao exercício de 2009. Adicionalmente, os direitos de voto dos principais 
accionistas da sociedade acima identificados não diferem dos direitos de voto dos restantes 
accionistas. 
 
Visando assegurar a independência do Emitente face aos accionistas e procurar garantir que o 
eventual controlo destes sobre a TD não seja exercido de uma forma abusiva, encontram-se 
implementadas medidas tal como a total transparência nas relações mútuas e o estrito cumprimento 
das normas legais e regulamentares aplicáveis, em particular as normas relativas a transacções com 
entidades terceiras ligadas e salvaguarda de potenciais conflitos de interesses. 
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14.2 Operações com Entidades Terceiras Ligadas 

Atendendo à recente criação da TD, o texto que se segue diz respeito às transacções e saldos entre 
a TD-EC, empresa-mãe que consolida as operações do Grupo Teixeira Duarte, e empresas do 
Grupo. 
 
As transacções e saldos entre a TD-EC (“Empresa-mãe”) e empresas do Grupo, que são partes 
relacionadas, foram eliminados no processo de consolidação. Os saldos e transacções entre o 
Grupo e as empresas associadas, relacionadas e indivíduos com poder de voto significativo com 
empresas próprias, estão detalhadas abaixo. 
 
Os termos ou condições praticados entre a TD-EC e partes relacionadas são substancialmente 
idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades 
independentes em operações comparáveis. 
 
Os principais saldos com entidades relacionadas em 31 de Março de 2010 e 31 de Dezembro de 
2009, 2008 e 2007, podem ser detalhados como se segue: 
 

(valores em milhares de euros)
2007 2008 2009 Mar-10 2007 2008 2009 Mar-10

Agrepor Agregados - Extracção Inertes, S.A. - 1.196 32 - - - - -
AK 10 Empreendimentos e Participações SPE LTA - - - - - - - -
ALSOMA, GEIE 1.452 675 - - - - - -
ALVORADA PETRÓLEO, S.A. - - - - - - - -
AVIA PORTUGAL, S.A. - - - - - 12 - -
Cimpor - Industria de Cimentos, S.A. 15 276 136 155 43 14 16 51
Cimpor Betão - Industria de Betão, S.A. - - - 2 1.562 3.668 4.761 4.543
DNGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, Lda. - - - - - - - -
IMOC - Empreendimentos Imobiliários, S.A.R.L. 169 1 - - 1 1 - -
ISA - Intelligent Sensing Anywhere, S.A. - - - - - 13 53 29
Cimpor Macau Investment Company, S.A. - - - - - - - -
Lima Petróleos - Combustíveis do Lima, Lda. - 1.243 - - - - - -
SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. - - - - - - - -
STELGEST - Gestão Hoteleira, S.A. 7 31 32 22 1 - - -
TDF - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.30 - - - 5 - - -
TRAVERSOFER - Industrie et Service Ferroviaire, SARL 6 2 5 5 - - - -

1.679 3.424 205 184 1.612 3.708 4.830 4.623

Saldos a receber Saldos a pagar

 
 

(valores em milhares de euros)
2007 2008 2009 Mar-10 2007 2008 2009 Mar-10

Agrepor Agregados - Extracção Inertes, S.A. - - - - - - - -
AK 10 Empreendimentos e Participações SPE LTA 289 - - - - - - -
ALSOMA, GEIE - - - - - - - -
ALVORADA PETRÓLEO, S.A. - 6.387 2.838 3.165 - - - -
AVIA PORTUGAL, S.A. - - - - - - - -
Cimpor - Industria de Cimentos, S.A. - - - - (500) - - -
Cimpor Betão - Industria de Betão, S.A. - - - - - - - -
DNGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, Lda. - - - - - - - -
IMOC - Empreendimentos Imobiliários, S.A.R.L. - 240 - - (247) (247) (247) (247)
ISA - Intelligent Sensing Anywhere, S.A. - 65 65 65 - - - -
Cimpor Macau Investment Company, S.A. 5.636 5.636 8.536 8.536 - - - -
Lima Petróleos - Combustíveis do Lima, Lda. - - - - - - - -
SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. - - - - - - - -
STELGEST - Gestão Hoteleira, S.A. - 173 237 237 - (755) (381) (581)
TDF - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. - - - - - - - -
TRAVERSOFER - Industrie et Service Ferroviaire, SARL 9 - - - - - - -

5.934 12.501 11.676 12.003  (747)  (1.002)  (628)  (828)

Outras dívidasEmpréstimos concedidos
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As principais transacções realizadas nos trimestres findos em 31 de Março de 2010 e 31 de Março 
de 2009 e nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007 com entidades 
relacionadas foram como se segue: 
 

(valores em milhares de euros)
2007 2008 2009 Mar-09 Mar-10 2007 2008 2009 Mar-09 Mar-10

Agrepor Agregados - Extracção Inertes, S.A. - 9.142 4.076 1.250 - - - - - -
AK 10 Empreendimentos e Participações SPE LTA - -  - - - 574 - - - -
ALSOMA, GEIE 1.058 -  - - -  -  - - - -
AVIA PORTUGAL, S.A.  - -  - - - 8 39 18 20 -
Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.  - -  - - -  -  - - - -
Cimpor - Industria de Cimentos, S.A. 1.960 2.322 1.234 178 166 805 109 485 167 66
Cimpor Betão - Industria de Betão, S.A. 30 - 24 - 3 2.311 6.848 948 789 1.024
DNGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, Lda.  - -  - -  - -  - - - -
INFRAENGE Construções, Ltda. 473 -  - -  - -  - - - -
IMOC - Empreendimentos Imobiliários, S.A.R.L.  - -  - -  - 1  - - - -
ISA - Intelligent Sensing Anywhere, S.A.  - -  - -  - - 30 72 12 20
Lima Petróleos - Combustíveis do Lima, Lda. 1.092 1.329  - 378 501  -  - - - -
SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A.  -  -  - -  -  -  - - - -
STELGEST - Gestão Hoteleira, S.A. 74 69 206 66 28 1  - - - -
TDF - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.282 - - - - 388  - - - -
TRAVERSOFER - Industrie et Service Ferroviaire, SARL  - - 3 - -  (6)  - - - -

4.969 12.862 5.543 1.872 698 4.082 7.026 1.523 988 1.110

Vendas e prestações de serviços Compras e serviços obtidos

 
 

(valores em milhares de euros)
2007 2008 2009 Mar-09 Mar-10

Agrepor Agregados - Extracção Inertes, S.A. - - - - -
AK 10 Empreendimentos e Participações SPE LTA - - - - -
ALSOMA, GEIE  -  - - - -
AVIA PORTUGAL, S.A.  -  - - - -
Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.  -  - - - -
Cimpor - Industria de Cimentos, S.A. -  - - - -
Cimpor Betão - Industria de Betão, S.A. -  - - - -
DNGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, Lda. -  - - - -
INFRAENGE Construções, Ltda. (16)  - - - -
IMOC - Empreendimentos Imobiliários, S.A.R.L. -  - - - -
ISA - Intelligent Sensing Anywhere, S.A. -  - - - -
Lima Petróleos - Combustíveis do Lima, Lda.  -  - - - -
SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A.  -  - - - -
STELGEST - Gestão Hoteleira, S.A. - 49 49 16 -
TDF - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. -  - - - -
TRAVERSOFER - Industrie et Service Ferroviaire, SARL - 1 - - -

 (16) 50 49 16  - 

Juros debitados

 
 
As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da TD-EC nos trimestres findos em 
31 de Março de 2010 e 31 de Março de 2009 e nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009, 
2008 e 2007, foram as seguintes: 
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(valores em milhares de euros)
2007 2008 2009 Mar-09 Mar-10

Administradores executivos:
Remuneração fixa* 1.056 1.100 1.100 236 236
Remuneração variável* 1.035 907 481 87 43
Benefícios pós-emprego 133 32 43  -  - 

Administradores não executivos:
Remuneração fixa* 134 160  -  -  - 
Remuneração variável* 154 157  -  -  - 

Conselho fiscal:
Remuneração fixa* 17 33 33 7 7

Revisor oficial de contas:
Remuneração fixa* 65 66 66 17 17

2.594 2.455 1.723 347 303

* Considerado benefício de curto prazo, de acordo com o IAS 24  
 
 
As remunerações atribuídas aos membros da alta direcção da TD-EC nos trimestres findos em 31 
de Março de 2010 e 31 de Março de 2009 e nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009, 
2008 e 2007, foram as seguintes: 
 

(valores em milhares de euros)
2007 2008 2009 Mar-09 Mar-10

Alta direcção:
Remuneração fixa* 3.831 4.927 4.543 1.099 908
Remuneração variável* 2.645 2.823 1.978 761 535
Benefícios pós-emprego 407 276 253  -  - 

6.883 8.026 6.774 1.860 1.443

* Considerado benefício de curto prazo, de acordo com o IAS 24  
 
 
14.3 Acordos para alteração do controlo do Emitente 

O Oferente e Emitente não tem conhecimento de quaisquer acordos que possam dar origem a uma 
mudança da actual estrutura accionista após a realização da Oferta. O Emitente não tem 
conhecimento de quaisquer acordos parassociais celebrados entre os seus accionistas. 
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CAPÍTULO 15 – INFORMAÇÃO ADICIONAL  

15.1 Identificação do Emitente 

O Emitente adopta a forma de sociedade comercial anónima e foi constituído, por período 
indefinido, por documento particular outorgado no dia 30 de Novembro de 2009, sob a firma 
Teixeira Duarte, S.A. e registado na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número 
único de matrícula e de identificação de pessoa colectiva 509 234 526, tendo actualmente o capital 
social integralmente realizado de 287.880.799 Euros. O Emitente desenvolve a sua actividade a 
partir da respectiva sede sita no “Lagoas Park”, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras (telefone: 
+351 217 912 422). 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 228.º do CódVM, a CMVM dispensou o Oferente do preenchimento 
dos requisitos do número 1 do artigo 228.º do CódVM. 
 
 
15.2 Legislação que regula a actividade do Emitente 

A TD é regulada pelo CSC, pelos seus Estatutos e, uma vez que se encontre admitida à negociação, 
pelo CódVM e pela demais legislação nacional e comunitária aplicável às sociedades abertas com 
valores mobiliários admitidos à negociação. É igualmente aplicável ao Emitente, desde 25 de 
Fevereiro de 2010 (data de requerimento de admissão à negociação ao mercado regulamentado da 
Euronext Lisbon das até 420.000.000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, de valor nominal 
unitário de 1,00 Euro, representativas da totalidade do capital social da TD), o artigo 248.º do 
CódVM (“Informação privilegiada relativa a emitentes”). 
 
 
15.3 Capital social 

15.3.1 Valor e representação 

A TD foi constituída em 30 de Novembro de 2009, com um capital social de 1.000.000 Euros, 
representado por 1.000.000 acções ordinárias, com o valor nominal unitário de 1,00 Euro, 
integralmente subscrito pela accionista fundadora Teixeira Duarte, SGPS, S.A.. 
 
Em 14 de Dezembro de 2009, a TD deliberou um aumento de capital de 1.000.000 Euros para 
287.880.799 Euros, mediante a emissão de 286.880.799 acções ordinárias, de valor nominal unitário 
de 1,00 Euro, que veio a ser subscrito de forma particular por alguns accionistas da TD-EC, por 
novas entradas em espécie de 286.880.799 acções da TD-EC, à razão de uma nova acção da TD 
por cada acção da TD-EC entregue. 
 
Em resultado das operações acima descritas, o capital social da TD, é, na presente data, de 
287.880.799 Euros, encontrando-se representado por 287.880.799 acções ordinárias, escriturais e 
nominativas, com o valor nominal unitário de 1,00 Euro.  
 
Em 17 de Dezembro de 2009, os accionistas do Oferente deliberaram  a emissão de até 
132.119.201 Novas Acções TD, com realização em espécie mediante a entrega de até 132.119.201 
acções da Sociedade Visada nos termos da OPT.  
 
As Acções TD encontram-se inscritas no sistema centralizado (CVM) gerido pela Interbolsa – 
Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, 
S.A., com sede na Avenida da Boavista, 3433 - 4100-138 Porto. 
 
Não existem na presente data quaisquer valores mobiliários convertíveis, passíveis de troca ou 
acompanhados de cupões de subscrição (warrants).  
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15.3.2 Acções próprias 

Actualmente, a TD não detém quaisquer acções próprias. 
 
Dentro dos limites consentidos pela lei comercial, é permitido à TD adquirir acções próprias e 
realizar sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais. 
 
 
15.4 Estatutos  

Nos pontos seguintes encontram-se as principais disposições dos estatutos do Emitente/Oferente, 
os quais podem ser consultados, mediante solicitação e sem encargos, na sede da Sociedade, sita no 
Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, em Oeiras. 
 
 
15.4.1 Descrição dos principais direitos inerentes às acções 

Os detentores das Acções TD têm, designadamente, como direitos principais, o direito à 
informação, o direito à participação nos lucros e o direito de voto em assembleia geral, nos termos 
da lei e dos estatutos da sociedade. 
 
Direito à informação 
 
Os artigos 288.º a 293.º do Código das Sociedades Comerciais contêm a regulação do acesso à 
informação por parte dos accionistas e outros titulares do direito à informação sobre os negócios da 
sociedade e a sua situação financeira. Este envolve, no caso de detenção de mais de 1% do capital 
social, direito de consulta de certos documentos societários relativos à gestão e fiscalização da 
sociedade, designadamente, actas das reuniões das assembleias gerais, montantes de remuneração 
pagos aos membros dos órgãos sociais e aos empregados com remunerações mais elevadas e ainda 
o documento de registo de acções. 
 
Devem ser facultadas à consulta dos accionistas, na sede da sociedade, informações preparatórias da 
assembleia geral, devendo igualmente, no decurso desta, ser prestadas informações sobre os 
assuntos sujeitos a deliberação. 
 
Os accionistas que detenham pelo menos 10% do capital social podem solicitar informações sobre 
assuntos sociais, as quais, em princípio, não poderão ser recusadas. 
 
Caso seja indevidamente recusado a qualquer accionista o exercício do direito a informação, este 
poderá requerer ao Tribunal a realização de inquérito à sociedade. 
 
Direito a participação nos lucros 
 
A alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do Código das Sociedades Comerciais consagra o direito dos 
sócios a quinhoar nos lucros da sociedade.  
 
De acordo com o artigo 294.º do referido Código: 
 
“1 – Salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos correspondentes 
ao capital social em assembleia geral para o efeito convocada, não pode deixar de ser distribuída aos accionistas 
metade do lucro do exercício que, nos termos desta lei, seja distribuível. 

2 – O crédito do accionista à sua parte nos lucros vence-se decorridos que sejam 30 dias sobre a deliberação de 
atribuição de lucros, salvo diferimento consentido pelo sócio e sem prejuízo de disposições legais que proíbam o 
pagamento antes de observadas certas formalidades, podendo ser deliberada, com fundamento em situação excepcional 
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da sociedade, a extensão daquele prazo até mais 60 dias, se as acções não estiverem admitidas à negociação em 
mercado regulamentado. 

3 – Se, pelo contrato de sociedade, membros dos respectivos órgãos tiverem direito a participação nos lucros, esta só 
pode ser paga depois de postos a pagamento os lucros dos accionistas.” 

 
De harmonia com o nº 2 do artigo 25.º dos estatutos do Emitente: 
 
“1 – Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montantes necessários para a constituição ou reintegração da 
reserva legal, terão a aplicação que a Assembleia Geral deliberar, sem qualquer limitação, podendo, no todo ou em 
parte, ser destinados a outras quaisquer reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos accionistas.” 

 
Direito de participação e voto na Assembleia Geral 
 
Os artigos 12.º e 13.º dos estatutos do Emitente estabelecem os seguintes direitos de participação e 
voto na Assembleia Geral: 
 

Artigo 12º 
 
“1 – A Assembleia Geral da sociedade representa a universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações, 
quando tomadas nos termos dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda que ausentes, 
discordantes ou incapazes. 

2 – A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas que tiverem direito a voto e, além destes, pelas pessoas 
singulares que, dispondo ou não de tal direito, exerçam os cargos de membros efectivos dos Órgãos Sociais e de 
Secretário da sociedade. 

3 – Os membros dos Órgãos sociais presentes nas reuniões da Assembleia que não disponham de direito de voto, 
poderão ainda assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus debates.” 

 
Artigo 13º 

 

“1 – Terão direito a voto os accionistas que, até três dias de calendário antes da data marcada para a respectiva 
reunião da Assembleia, disponham de acções registadas em seu nome nos livros da sociedade, depositadas na sede 
social ou ainda em instituições habilitadas para esse efeito, bem como, tratando-se de acções escriturais, inscritas em 
conta existente junto de instituições autorizadas pelas entidades competentes, devendo tais registos, depósitos ou 
inscrições ser certificados mediante documentos dessas entidades que sejam recebidos na sociedade dentro do mesmo 
prazo acima estabelecido e que identifiquem a quantidade de acções em causa e informem dos respectivos bloqueios até 
ao encerramento dessa reunião da Assembleia Geral. 

 2 – A cada acção, nas condições supra referidas, corresponde um voto. 

3 – Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus representantes comuns, todos os demais accionistas sem direito 
a voto ou os obrigacionistas não poderão assistir às Assembleias Gerais. 

4 – No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares, com poderes de representação dos demais, poderá 
participar nas reuniões da Assembleia Geral. 

5 – Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, poderão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia 
mediante documento emitido nos termos da Lei. 

6 – Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, com direito a voto, serão representados pelas pessoas a quem 
legalmente couber tal poder. 

7 – Todas as representações previstas nos números três a seis anteriores terão de ser comunicadas ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral por carta, devidamente assinada e que seja recebida na sede social até três dias de 
calendário antes da data designada para a respectiva reunião da Assembleia. 
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8 – No caso de assembleias gerais universais ou de deliberações unânimes por escrito, não se aplicarão as 
antecedências de prazo acima referidas nos números um e sete, ou seja, em relação à disponibilidade das acções e da 
recepção das respectivas certificações, bem como das cartas de representação. 

9 – Os accionistas com direito a voto que pretendam exercê-lo por correspondência, além de cumprirem todas as 
condições e prazos acima referidos para demonstrar essa qualidade, deverão fazer chegar carta dirigida ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral e que seja recebida na sede social dentro do prazo que for determinado na 
convocatória, nela expressando o seu propósito de exercício desse direito e indicando a sua identificação, domicílio e 
número de acções de que são titulares, o qual será conferido com o entretanto certificado pela instituição financeira 
onde as mesmas estejam inscritas, sendo este o prevalecente. 

10 – Tal carta deverá ainda conter a assinatura do accionista ou de quem o vincule reconhecida ou, no caso de 
pessoas singulares, acompanhada de fotocópia legível do seu Bilhete de Identidade ou de documento que o substitua. 

11 – Juntamente com a mencionada carta, os accionistas incluirão, em envelopes fechados, as declarações do seu voto 
quanto a cada um dos pontos da Ordem de Trabalhos, de forma especificada e inequívoca, seguidas da sua assinatura 
aposta de modo idêntico ao que consta da carta de remessa, devendo tais envelopes trazer a notação: “Contém 
declaração de voto sobre o ponto número (indicação do número respectivo) da Ordem de Trabalhos. 

12 – Para execução dos procedimentos acima indicados, a sociedade disponibilizará minutas da carta e do boletim de 
voto no seu sítio da Internet e na sua sede social. 

13 – Os envelopes contendo as declarações de voto emitidas nos termos acima descritos serão abertos e considerados 
pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral no momento da votação do respectivo ponto da Ordem de Trabalhos, 
valendo como não emitidos os votos incluídos em declarações não aceites. 

14 – Os votos por correspondência valem como votos negativos em relação a propostas de deliberação apresentadas 
ulteriormente à sua emissão. 

15 – A presença ou representação na Assembleia Geral do accionista que tenha exercido o direito de voto por 
correspondência determina a revogação do voto antes dessa forma expresso. 

16 – A autenticidade do voto por correspondência, a sua confidencialidade até ao momento da votação e o respectivo 
processamento serão assegurados pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.” 
 
 
15.4.2 Objectivos e metas do Emitente 

O artigo 3.º dos Estatutos dispõe que “A sociedade tem por objecto a realização e gestão de investimentos, a 
coordenação e supervisão de outras sociedades integradas ou relacionadas com o seu Grupo Empresarial, actuando 
essencialmente nos domínios do planeamento estratégico e organizativo, bem como prestando serviços de administração, 
gestão, consultoria, assistência operacional ou apoio em recursos humanos, técnicos e financeiros a participadas ou a 
entidades com as quais tenha celebrado contrato para esse efeito.”. 
 
Os Estatutos dispõem ainda, no seu artigo 4.º que “Mediante deliberação do Conselho de Administração, a 
sociedade poderá livremente adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se ou interessar-se, por 
qualquer forma e com qualquer entidade, noutras sociedades, empresas, agrupamentos complementares, consórcios ou 
outras quaisquer formas de associação, existentes ou a constituir, nacionais e estrangeiras, seja qual for o seu objecto, 
forma, natureza e lei reguladora, bem como tomar parte ou fazer-se representar nos respectivos órgãos sociais e 
praticar todos os actos necessários para tais fins.” 
 
 
15.4.3 Capital social, outros valores mobiliários e direito de preferência 

O capital social da TD, integralmente subscrito e realizado, é actualmente de 287.880.799 de Euros, 
representado por 287.880.799 acções com o valor nominal de 1,00 Euro cada. As acções são 
nominativas e assumem a forma escritural.  
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Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, salvo deliberação diversa da Assembleia Geral, será 
atribuído aos accionistas direito de preferência na subscrição das novas acções, bem como no rateio 
das que não hajam sido subscritas, sempre na proporção das que ao tempo possuírem.  
 
Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo direito a um dividendo prioritário e 
susceptíveis, ou não, de remição, com ou sem prémio, dentro dos limites legais e nas condições que 
vierem a ser fixadas pela Assembleia Geral que tal deliberar. 
 
Mediante deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, o qual igualmente 
fica autorizado para o efeito, a sociedade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de 
obrigações, bem como quaisquer outros instrumentos ou valores mobiliários, designadamente 
representativos da dívida, nos termos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem 
determinadas pelo órgão que decidir a emissão. 
 
Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir e deter acções ou obrigações 
próprias, bem como realizar com elas todas as operações que julgue convenientes para os interesses 
sociais. 
 
 
15.4.4 Principais disposições estatutárias relativas aos órgãos de Administração e 
Fiscalização 

As regras relativas aos órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade estão definidas nos 
artigos 17.º a 21.º e 23.º a  24.º dos Estatutos que se transcrevem de seguida:  
 

“Conselho de Administração 
Artigo 17.º 

1 – A gestão das actividades da Sociedade e a condução de todos os seus negócios serão exercidas por um Conselho de 
Administração composto por um número mínimo de cinco e máximo de onze membros. 
2 – A Assembleia Geral, ao eleger tal Conselho, determinará o número de administradores que, dentro desses 
limites, o deverá preencher em cada mandato e designará, de entre eles, o membro que exercerá as funções de 
Presidente. 
3 – Compete igualmente à mesma Assembleia Geral definir a forma, de entre as legalmente admitidas, bem como 
estabelecer o montante, não inferior ao na mesma lei determinado, da caução que deverá ser prestada por cada um dos 
Administradores ou permitir  a sua substituição por contrato de seguro nos termos da Lei. 
4 – De entre as regras especiais de eleição previstas na Lei, a sociedade opta pelo sistema que permite que um dos 
administradores possa ser eleito entre pessoas propostas em listas que sejam subscritas e apresentadas por grupos de 
accionistas, desde que nenhum desses grupos possua acções representativas de mais de 20% e menos de 10% do capital 
social, aplicando-se em tudo o mais o disposto na lei quanto a esta alternativa. 
5 – Em conformidade com tal opção, o administrador assim eleito substitui automaticamente aquele que figurar em 
último lugar na lista que fez vencimento na eleição dos administradores. 

 
Artigo 18.º 

1 – O Conselho de Administração reunirá com a periodicidade que ele próprio determinar e, além disso, sempre que 
for convocado, por qualquer forma, pelo seu Presidente ou por dois Administradores. 
2 – Qualquer membro do Conselho poderá fazer-se representar numa reunião por outro Administrador, mediante 
escrito dirigido ao Presidente, que será válido unicamente para essa mesma reunião. 
3 – O Conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem que esteja presente ou devidamente representada a 
maioria dos seus membros. 
4 – As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos, dispondo o seu Presidente, em caso de empate, 
de voto de qualidade. 
5 –  É fixado em cinco o número de faltas a reuniões, seguidas ou interpoladas, em cada mandato, sem justificação 
aceite pelo Conselho, que conduz à situação de falta definitiva de um Administrador, com as consequências previstas 
na lei.  
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Artigo 19.º 
1 – Para além de todas as demais atribuições e competências que por Lei, pelo presente contrato ou por delegação da 
Assembleia Geral lhe sejam conferidas, cabe nomeadamente, ao Conselho de Administração: 
a) exercer os mais amplos poderes de administração da sociedade e praticar todos os actos e operações tendentes à 
realização do seu objecto social; 
b) negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu alcance, forma e natureza, em que a Sociedade seja parte; 
c) representar a Sociedade, em juízo e fora dele, activa e passivamente, promover, contestar, transigir ou desistir em 
quaisquer processos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragens; 
d) elaborar, se assim o entender, o seu regulamento interno, definindo as regras e procedimentos respeitantes ao seu 
funcionamento; 
e) proceder à distribuição de pelouros pelos seus membros e encarregar qualquer um deles de se ocupar especialmente de 
certas matérias da competência do Conselho; 
f) delegar em quaisquer dos seus membros os poderes necessários para, conjunta ou individualmente, desempenharem 
certas tarefas ou actuações específicas; 
g) nomear procuradores ou mandatários da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos, com 
os poderes e atribuições que constarem das respectivas procurações que para o efeito outorgar; 
h) designar o Secretário da Sociedade e o seu Suplente; 
i) deslocar a sede social para outro local, dentro do território nacional, bem como criar, transferir ou extinguir 
delegações, agências, sucursais, ou quaisquer outras formas de representação da sociedade, no País ou no estrangeiro, 
nos termos, onde e quando entender conveniente; 
j) deliberar que a Sociedade adquira, aliene e onere quaisquer bens imóveis e direitos de propriedade industrial, 
licenças e alvarás, bem como quotas, acções, obrigações ou outros títulos; 
k) deliberar que a Sociedade participe na constituição, subscreva capital, assuma interesses ou tome parte em outras 
sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou associações de qualquer espécie e coopere, colabore ou se 
consorcie com quaisquer outras entidades, bem como preste serviços técnicos de administração e gestão ou apoio em 
recursos humanos e financeiros a sociedades participadas ou com as quais tenha celebrado contrato de subordinação; 
l) prestar cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade, nomeadamente avales ou fianças. 
 

Artigo 20.º 
1 –Para além disso, poderá também o Conselho de Administração delegar numa Comissão Executiva, constituída 
por alguns dos seus membros, parte dos seus poderes e competências de gestão, nomeadamente para a condução de 
certos sectores da actividade social, designando o respectivo Presidente e estabelecendo as respectivas funções ou pelouros. 
2 – O Conselho de Administração poderá ainda, por deliberação em qualquer momento tomada, modificar a 
composição dessa comissão executiva e alterar a suas funções ou redefinir a repartição das mesmas entre os respectivos 
membros. 
 

Artigo 21.º 
A Sociedade ficará validamente obrigada, em todos os seus actos e contratos, por qualquer uma das seguintes formas: 
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois Administradores; 
b) Pelas assinaturas conjuntas de um Administrador e de um procurador munido de poderes para o efeito; 
c) Pela assinatura de um só Administrador ou de um só procurador, para a prática de determinados actos específicos, 
no primeiro caso se nele tiverem expressamente delegado tais poderes e, no segundo, em conformidade com os precisos 
termos que constarem da respectiva procuração. 
d) Pela assinatura de dois procuradores, desde que para a prática de um conjunto de actos afectos a um sector 
determinado ou a um mercado geográfico delimitado, com âmbito e nos termos que constarem da respectiva procuração. 
 
 

Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas 
Artigo 23.º 

A fiscalização da actividade social incumbe a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas ou a uma 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que não seja membro do referido Conselho, em qualquer dos casos 
actuando nos termos e com as atribuições definidas na lei. 
 

Artigo 24.º 
1 – O Conselho Fiscal será constituído por três membros efectivos e um suplente, os quais deverão obedecer aos 
requisitos e disporão dos poderes estabelecidos na lei. 
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2 – A Assembleia Geral, ao eleger tal Conselho, designará obrigatoriamente, de entre eles, o membro que exercerá as 
funções de Presidente. 
3 – Compete igualmente à mesma Assembleia Geral definir a forma, de entre as legalmente admitidas, bem como 
estabelecer o montante, não inferior ao na mesma lei determinado, da caução que deverá ser prestada por cada um dos 
membros do Conselho Fiscal ou, se assim o entender, a sua substituição por contrato de seguro nos termos da Lei, sem 
prejuízo do Regime Especial determinado para os Revisores Oficiais de Contas. 
4 – O Conselho Fiscal reunirá, mediante convocação, por qualquer forma, do seu Presidente, com a periodicidade 
legal e, ainda, sempre que for solicitado por qualquer dos seus membros ou pelo Conselho de Administração. 
5 – Para que o Conselho Fiscal possa deliberar, é indispensável que estejam presentes mais de metade dos seus 
membros, regendo-se as respectivas reuniões por tudo o mais que se encontrar disposto na legislação aplicável. 
6 – Ao Revisor Oficial de Contas ou à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas compete proceder a todos os 
exames e verificações necessários à revisão e certificação legal das contas da Sociedade, no âmbito e com as atribuições e 
deveres que lhe são conferidos por Lei.” 
 
15.5. Factos marcantes da evolução da actividade do Emitente 
 
Dada a recente constituição da TD, a 30 de Novembro de 2009, o facto marcante a destacar 
consiste na divulgação, no dia 17 de Dezembro de 2009, do anúncio preliminar relativo à presente 
OPT. 
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CAPÍTULO 16 – INFORMAÇÕES SOBRE A DETENÇÃO DE PARTICIPAÇÕES  

O diagrama das principais participações, com referência a 31 de Dezembro de 2009, é o seguinte: 
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Tal como referido nos pontos 7.2 e 14.1 do presente prospecto, são imputáveis à Teixeira Duarte - 
SGPS, S.A., à data do presente prospecto, cerca de 80,22% do capital e dos direitos de voto da TD. 
 
As sociedades em que o Emitente detém uma parte do capital susceptível de ter um efeito 
significativo na avaliação do seu activo e passivo, situação financeira ou lucros e prejuízos são as 
abaixo indicadas. Os valores constantes dos quadros abaixo apresentados estão reportados a 31 de 
Dezembro de 2009. 
 

Designação e Sede Social Pais 
             

Sector 
Actividade 

             

Percentagem 
Participação 

Directa 

Capital 
Social 
(Euros) 

Capital 
Subscrito 

(%) 

Valor 
Contabilistico 
Participação 

Reservas e 
Resultados 
Transitados 

Resultados 
líquidos 

 

Débito 
Emitente 

 

Crédito 
Emitente 

 

Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.   (a) 
Edifício 2, Lagoas Park - Porto Salvo Portugal Imobiliária 100,00% 400.000 100,00% 170.231 -227.551 -2.218 317.108 6.001 

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Macau), Lda. 
Rua de Xangai, 175 Edifício Assoc. Comercial de Macau 10A Macau Construção 100,00% 25 100,00% 66 44 14 0 59 

Tegaven - Teixeira Duarte y Asociados, C.A. 
Av. Este, 6 - Edif. Centro Parque Carabobo,Piso 6, Of. 601 - Caracas Venezuela Construção 31,71% 2.685 100,00% 672 -637 1.894 1.251 383 

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Moçambique), Lda 
Av. Vinte e Quatro de Julho, nº 141 - Maputo Moçambique Construção 72,66% 1.596 100,00% 8.653 10.828 7.699 5.023 499 

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Angola), Lda. 
R. Amilcar Cabral, nº 27 R/C D - Luanda Angola Imobiliária 100,00% 372 100,00% 29.986 27.421 9.690 2.503 13.166 

Avenida - Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda. 
Av. Vinte e Quatro de Julho, nº 135 - Maputo Moçambique Hotelaria 100,00% 898 100,00% 2.778 1.621 953 313 0 

Teixeira Duarte Algérie, SPA 
Parc Miremont, Rue A, nº136 - Argel Argélia Construção 99,94% 116 100,00% 1.097 162 820 12 0 

Teix.co, SPA 
–BP 62B Zone D’Active Dar El Beida - Alger Argélia Construção 50,00% 697 100,00% 691 204 480 260 1 

Marinertes, S.A. 
Edifício 1, Lagoas Park - Porto Salvo Portugal 

Cimentos, 
Betões e 
Agregados 

51,00% 750 100,00% 311 -98 -43 181 0 

TDHOSP - Gestão de Edificio Hospitalar S.A. 
Edifício 2, Lagoas Park - Porto Salvo Portugal 

Concessões e 
Serviços 100,00% 1.472 100,00% 1.465 -1 -6 8.642 8 

SATU-Oeiras - Sistema Automático Transporte Urbano, E.M.   (a) 
Edificio Paço de Arcos E.N. 249/3 Paço de Arcos  -  Oeiras Portugal 

Concessões e 
Serviços 49,00% 2.000 100,00% -6.204 -11.340 -3.321 2.699 0 

(a) Na aplicação do método da equivalência patrimonial, ao valor do capital próprio foi deduzido o valor das prestações acessórias nos montantes de 60,000 milhares de Euros e de 20.955 milhares de Euros na sociedade 
TD-GPII, SA e Satu-Eiras, EM 

 
A tabela seguinte enumera as demais empresas susceptíveis de ter um efeito significativo na 
avaliação do activo e passivo, situação financeira ou lucros e prejuízos do Emitente. No entanto, e 
uma vez que estas empresas consolidam ou directamente na TD-EC ou em alguma das empresas 
referidas na tabela anterior (com excepção das devidamente assinaladas), apenas detalhamos os 
dados relacionados com o sector de actividade em que operam, sede social e percentagem de 
participação efectiva (em todos os casos a percentagem dos direitos de voto corresponde à 
percentagem de capital detida).  
 

País 
Sector de  
actividade 

Denominação Social Sede 
Percentagem 
participação 

efectiva 

Portugal Construção BEL-ere - Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  EPOS - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  OFM - Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 60,00% 
  PERFORESC - Perfurações e Escavações, ACE Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 60,00% 
 
 

Cimentos, Betões 
e Agregados 

C + P.A. - Cimento e Produtos Associados, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 52,00% 

 BONAPAPEL - Artigos de Papelaria e Equipamentos  Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
 

Concessões e 
Serviços INVICTAAMBIENTE - Recolha de Resíduos e Limpeza Pública, S.A. Praça do Bom Sucesso, nº 61 - Escritórios 501 e 502 Porto 100,00% 

  RECOLTE - Recolha, Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
 Imobiliária BONAPARTE - Imóveis Comerciais e Participações, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  IMOPEDROUÇOS - Sociedade Imobiliária, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  IMOTD - SGPS, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  PARCAUTO - Sociedade Imobiliária, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 99,80% 
  QUINTA DE CRAVEL - Imobiliária, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TDE - Empreendimentos Imobiliários, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TD VIA - Sociedade Imobiliária, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 93,75% 
  TDF - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TRANSBRITAL - Transportes e Britas Pio Monteiro & Filhos, S.A. Pedreira das Perdigueiras - Laveiras Paço de Arcos 100,00% 
  V8 - Gestão Imobiliária, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 99,90% 
 Hotelaria ESTA - Gestão de Hotéis, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  EVA - Sociedade Hoteleira, S.A. Av. República, nº 1 Faro 100,00% 
  LAGOASFUT - Equipamento Recreativo e Desportivo, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  LAGOAS HOTEL, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  ROCHORIENTAL - Sociedade Hoteleira, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  SINERAMA - Organizações Turísticas e Hoteleiras, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TDH - SGPS, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TDHC - Instalações para Desporto e Saúde, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
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País 
Sector de  
actividade 

Denominação Social Sede 
Percentagem 
participação 

efectiva 

 ACG - Distribuição e Comércio de Gás, S.A.   (a) Rua das Lagoas - Campo Raso Sintra 34,53% 
 

Comercialização 
de Combustíveis AP GÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A.   (a) Rua das Lagoas - Campo Raso Sintra 34,53% 

  DIGAL - Distribuição e Comércio, S.A.    (a) Rua das Lagoas - Campo Raso Sintra 32,06% 
  DNGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A.    (a) Rua das Lagoas - Campo Raso Sintra 49,33% 
  GOMES & OLIVEIRA, S.A.    (a) Rua das Lagoas - Campo Raso Sintra 34,53% 
  LUBRILAMEIRÃO, Lda.   (a) Av. da Liberdade, nº 666 Fafe 47,99% 
  MERCAPETRO - Produtos Petrolíferos, S.A.    (a) Rua Óscar da Silva, 2243 Leça da Palmeira 27,99% 
  MULTIGÁS - Sociedade Comercial e Distribuidora de Gás, S.A. (a) Rua das Lagoas - Campo Raso Sintra 34,53% 
  PETRIN - Petróleos e Investimentos, S.A.   (a) Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 47,24% 
  PETROSÓRIO - Combustíveis e Lubrificantes, Lda.  (a) Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 49,33% 
  PPS - Produtos Petrolíferos, S.A.   (a) Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 49,33% 
  PTG - SGPS, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 98,65% 
  TANQUIGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A.   (a) Rua das Lagoas - Campo Raso Sintra 34,53% 
  TDARCOL - SGPS, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 49,33% 
  Transportes Centrais de Matosinhos, Lda.  (a) Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 49,33% 
 TDO - Investimento e Gestão, S.A. Rua das Pretas, 4 - Fracção 4 D Funchal 100,00% 
 

Comercialização 
de Viaturas VTD - Veículos Automóveis, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 

 Outros TDCIM - SGPS, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TDEMPA - Gestão de Participações e Investimentos, S.A. Rua das Pretas, 4 - Fracção 4 D Funchal 70,00% 
  TDO - SGPS, S.A. Rua das Pretas, 4 - Fracção 4 D Funchal 100,00% 
  TEDAL - SGPS, S.A. Edifício 2, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
  TEIXEIRA DUARTE - TRADING, S.A. Edifício 1, Lagoas Park Porto Salvo 100,00% 
Angola Construção BEL-ERE - Engenharia e Reabilitação de Estruturas Angola, Lda. Alameda Manuel Van-Dúnem, 318 Luanda 100,00% 
 ANGOCIME - Cimentos de Angola, Lda. Rua Comandante Che Guevara, 67 - 1º D Luanda 100,00% 
 

Cimentos, Betões 
e Agregados BETANGOLA - Betões e Pré-Fabricados de Angola, Lda.  Rua Comandante Che Guevara, 67 - 1º D Luanda  100,00% 

 EDUCARE - Actividades Educativas e Culturais, Lda. Rua Amílcar Cabral, 27 - R/C C Luanda 100,00% 
 

Concessões  
e Serviços TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, Lda. Rua Comandante Che Guevara, 67 - 1º D Luanda 100,00% 

 Imobiliária AFRIMO - Empreendimentos Imobiliários, Lda. Rua Amílcar Cabral, 51 - 1º C Luanda 51,00% 
  ANGOPREDIAL - Empreendimentos Imobiliários, Lda. Rua Amílcar Cabral, 27 - R/C D Luanda 100,00% 
  CASANGOL - Gestão Imobiliária, Lda. Rua Amílcar Cabral, 27 - R/C D Luanda 100,00% 
  IMOAFRO - Empreendimentos Imobiliários, Lda. Rua Amílcar Cabral, 27 - R/C D Luanda 100,00% 
  URBÁFRICA - Sociedade Imobiliária, Lda. Rua Amílcar Cabral, 35 - 5º C Luanda 90,00% 
  URBANGO - Gestão Imobiliária, Lda.  Rua Amílcar Cabral, 27 - R/C D Luanda 100,00% 
 Hotelaria ALVALADE - Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, Lda. Rua Comandante Gika - Bairro Maiango Luanda 100,00% 
  ANGOIMO - Empreendimentos e Construções, Lda. Rua Amílcar Cabral, 35 - 5º C Luanda 100,00% 
  Serafim L. Andrade, S.A.R.L. Rua da Missão, 103 Luanda 80,00% 
 MAXI - Comércio Geral, Importação e Exportação, Lda. Rua Amílcar Cabral, 51 - 1º C Luanda 100,00% 
 

Comércio  
Alimentar MAXI RETAIL - Comércio Geral, Lda. Avenida Pedro de Castro Van - Dúnem Luanda 100,00% 

 AUTO COMPETIÇÃO Angola, Lda. Rua Eugénio de Castro, Instalações do Cine Atlântico - Luanda 100,00% 
 

Comercialização 
de Viaturas COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, Lda. Rua Frederich Engels, 9 Luanda 100,00% 

  TDA - Comércio e Indústria, Lda. Rua Amilcar Cabral, nº 27 R/C, Letra C Luanda 100,00% 
  TOPCAR - Aluguer de Viaturas, Lda. Rua Amilcar Cabral, nº 27 R/C, Letra C Luanda 100,00% 
  VAUCO - Automóveis e Equipamentos, Lda. Rua Ho Chi Min (Largo 1º de Maio) Luanda 51,00% 
  VTD - Veículos Automóveis Angola, Lda. Via A-1, Lote CCB-5 - Pólo Automóvel Luanda 100,00% 
Brasil Construção EMPA - Serviços de Engenharia, S.A. Rua Major Lopes, 800 Bairro São Pedro - Belo Horizonte 70,00% 
  SOMAFEL BRASIL - Obras Ferroviárias, Ltda. R Major Lopes, 800 - sala 306 Bairro S Pedro Belo Horizonte 60,00% 
 EMPA Logística, Ltda. R Major Lopes, 800 - sala 410 Bairro S Pedro Belo Horizonte 68,83% 
 

Concessões 
e Serviços GONGOJI MONTANTE ENERGIA, S.A. R Major Lopes, 800 - sala 310 Bairro S Pedro Belo Horizonte 69,99% 

  PAREDÃO DE MINAS ENERGIA, S.A. R Major Lopes, 800 - sala 306 Bairro S Pedro Belo Horizonte 69,99% 
  TABOQUINHA ENERGIA, S.A. R Major Lopes, 800 - sala 308 Bairro S Pedro Belo Horizonte 69,99% 
 Imobiliária TDPG - Empreendimentos Imobiliários e Hoteleiros, Ltda. Av Domingos Ferreira nº 4060, sala 301 Boa Viagem - Recife 100,00% 
  TDSP - Participações, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 100,00% 
  TDSP - Elisa de Moraes Empreendimentos Imobiliários, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 90,00% 
  TDSP - Bela Vista Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 92,65% 
  TDSP - Galeno de Castro, Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 92,65% 
  TDSP - Maratona, Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 92,65% 
  TDSP - Direitos Humanos, Empreendimentos Imobiliários, SPE, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 92,65% 
  TDSP - 03, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 92,65% 
  TDSP - 04, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 99,95% 
  TDSP - 05, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 90,00% 
  TDSP - 06, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 99,95% 
  TDSP - 07, Ltda. R Iguatemi, nº 448, 14º, Conj 1401 Itaim Bibi - São Paulo 99,95% 
Espanha Concessões  

e Serviços 
G.S.C. - Compañia General de Servicios y  
Construcción, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL 

Av. Alberto Alcocer, 24 - 7º Madrid 100,00% 

Gibraltar Construção Teixeira Duarte International, LTD. 23, Portland House - Glacis Road Gibraltar 100,00% 
Moçambique Concessões  

e Serviços 
TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, Lda. Av. 24 de Julho, 141 Maputo 67,41% 

 Imobiliária IMOPAR - Centro Comercial de Maputo, S.A.R.L. Av. 24 de Julho, 135 Maputo 100,00% 
 Hotelaria Sociedade Hotel Tivoli, Lda.  Av. 25 de Setembro, 1321 Maputo 65,00% 
  TIVOLI BEIRA - Hotelaria e Serviços, Lda. Av. 24 de Julho, 141 Maputo 98,63% 
Namíbia KARIBIB Portland Cement (PTY) (b) P O Box 9574 Windhoek Namíbia 49,40% 
 

Cimentos, Betões 
e Agregados KPC Trading and Services (b) P O Box 2143 Windhoek Namíbia 29,64% 

Rússia Cimentos, Betões 
e Agregados 

MMK Cement, Limited Liability Company  (b)  Murmansk Rússia 36,40% 

Ucrânia Cimentos, Betões 
e Agregados 

Limited Liability Company Cement Khutorskya Str., 70 Odessa 52,00% 

(a) O Grupo detém o controlo destas subsidiárias através da subsidiária TDARCOL - SGPS, S.A. 
(b) O Grupo detém o controlo da subsidiária através da subsidiária C+P.A., S.A. 
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Em 31 de Dezembro de 2009 os empréstimos concedidos a empresas do grupo, correspondiam a 
prestações acessórias concedidas às seguintes entidades: 
 

Teixeira Duarte – Gestão de Participações e Investimento Imobiliários, S.A. 
Edifício 2, Lagoas Park – Porto Salvo 
 
Satu-Oeiras – Sistema Automático Transporte Urbano, E.M. 
Edifício Paço de Arcos E.N. 249/3 Paço de Arcos – Oeiras 

60.000 
 
 

20.955 

 
Os dividendos recebidos de empresas associadas e participadas, directamente e indirectamente pela 
empresa-mãe, são os seguintes em 31 de Dezembro de 2009: 
 

2009
Lusoponte - Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A. 1.082
Recebidos directamente pela Empresa-mãe 1.082
CIMPOR - Cimentos de Portugal, S.G.P.S.,S.A. 27.560
Banco Comercial Português, S.A. 5.185
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 927
Outros 1.645
Recebidos indirectamente pela Empresa-mãe 35.317
Total de dividendos recebidos 36.399   
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CAPÍTULO 17 – PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS 

Tal como referido no ponto 10.3 do presente prospecto, a Teixeira Duarte apresentou, em 
comunicado divulgado em 1 de Julho de 2010, uma estimativa dos resultados relativos ao primeiro 
semestre do corrente exercício (em que prevê que os seus resultados consolidados do primeiro 
semestre de 2010 atinjam um valor superior a 45 milhões de Euros e que os seus capitais próprios, 
atribuíveis a detentores de capital, sejam superiores a 475 milhões de Euros). 
 
Apresenta-se de seguida uma reprodução integral do conteúdo do referido comunicado, bem como 
os principais pressupostos que estiveram na base das estimativas divulgadas ao mercado e o 
respectivo relatório elaborado, por Revisor Oficial de Contas, nos termos referidos pelo Anexo II 
item 13 do Regulamento (CE) n.º 809-2004 da Comissão, de 29 de Abril. 
 
 
Reprodução integral do conteúdo do comunicado divulgado em 1 de Julho de 2010 
 

“ DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
RELATIVOS AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010 

 
Antecipando o Relatório Semestral que será divulgado em finais de Agosto e através do qual se transmitirá a 
informação sobre a situação económico-financeira e o desenvolvimento da actividade no primeiro semestre de 2010, a 
"TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A." informa sobre estimativa dos resultados relativos a 
esse período. 
 
A "TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A." prevê que os resultados consolidados apurados no 
primeiro semestre deste ano atinjam um valor superior a 45 milhões de Euros e que os seus capitais próprios, 
atribuíveis a detentores de capital, sejam superiores a 475 milhões de Euros. 
 
Para os valores acima estimados contribuíram significativamente a alienação da participação na “CIMPOR – 
Cimentos de Portugal – SGPS, S.A.” e a desvalorização da cotação do "Banco Comercial Português, S.A." nos 
primeiros seis meses de 2010. 
 
Assim, os resultados líquidos consolidados serão influenciados pela mais-valia resultante da alienação da participação 
na “CIMPOR – Cimentos de Portugal, S.G.P.S., S.A.” no valor de 69,8 milhões de Euros e pela apropriação de 
resultados dessa participada até à data da sua alienação, no montante de 9,2 milhões de Euros , bem como por uma 
perda por imparidade, em função da cotação do "Banco Comercial Português, S.A." a 30 de Junho de 2010, cujo 
impacto nos resultados será de cerca de 53 milhões de Euros.” 
 
 
Principais pressupostos que estiveram na base  das estimativas divulgadas ao mercado 
 
1. Pressupostos e critérios utilizados no apuramento da estimativa do Resultado Líquido 

Consolidado do 1º Semestre de 2010, foram os seguintes: 
 
- O Resultado líquido consolidado apurado em Maio de 2010 foi de 95 milhões de euros; 
 
- Em função da evolução dos proveitos previstos e margens históricas das actividades 

desenvolvidas, a Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. prevê que, os diversos 
negócios onde opera, tenham um desempenho no mês de Junho de 2010 que 
corresponderá a resultados acima de 3 milhões de euros; 

  
- Registo de uma perda por imparidade de cerca de 53 milhões de euros, referente à 

participação no Banco Comercial Português, S.A. em função da cotação em 30 de Junho de 
2010. 
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2. Pressupostos e critérios utilizados no apuramento da estimativa de Capitais Próprios 
Atribuíveis a Detentores de Capital no 1º Semestre de 2010: 
 
- O Capital Próprio Atribuível a Detentores de Capital em Maio de 2010 era de 480 milhões 

de euros; 
 
- Incremento do resultado líquido consolidado acima de 3 milhões de euros no mês de 

Junho de 2010; 
 
- Desvalorização do justo valor da participação no Banco Comercial Português, S.A. no 

montante de 7 milhões de euros. 
 
 
Relatório elaborado, por Revisor Oficial de Contas, nos termos referidos pelo Anexo II item 
13 do Regulamento (CE) n.º 809-2004 da Comissão, de 29 de Abril 
 

“RELATÓRIO SOBRE ADEQUAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E BASES 

CONTABILÍSTICAS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS 

DE RESULTADOS LÍQUIDOS E CAPITAIS PRÓPRIOS 

 
1. Procedemos à verificação das estimativas de Resultados líquidos consolidados e Capitais próprios atribuíveis a 

detentores de capital da TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. para 

o 1.º semestre de 2010, as quais foram baseadas nos seguintes pressupostos: 

A. Pressupostos e critérios utilizados no apuramento da estimativa do Resultado Líquido Consolidado do 1º 
Semestre de 2010, foram os seguintes: 

- O Resultado líquido consolidado apurado em Maio de 2010 foi de 95 milhões de euros; 

- Em função da evolução dos proveitos previstos e margens históricas das actividades desenvolvidas, a 

Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. prevê que, os diversos negócios onde opera, 

tenham um desempenho no mês de Junho de 2010 que corresponderá a resultados acima de 3 milhões 

de euros; 

- Registo de uma perda por imparidade de cerca de 53 milhões de euros, referente à participação no 

Banco Comercial Português, S.A. em função da cotação em 30 de Junho de 2010. 

B. Pressupostos e critérios utilizados no apuramento da estimativa de Capitais Próprios Atribuíveis a 
Detentores de Capital no 1º Semestre de 2010: 

- O Capital Próprio Atribuível a Detentores de Capital em Maio de 2010 era de 480 milhões de 

euros; 

- Incremento do resultado líquido consolidado acima de 3 milhões de euros no mês de Junho de 2010; 

- Desvalorização do justo valor da participação no Banco Comercial Português, S.A. no montante de 7 

milhões de euros. 

 
2. A preparação e apresentação das estimativas referidas no ponto 1 acima, é da responsabilidade do Conselho de 

Administração. A nossa responsabilidade é a de dar opinião sobre a adequação dos pressupostos e bases 

contabilísticas utilizados na sua preparação. 
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3. A nossa verificação incluiu os procedimentos que tivemos por necessários para avaliar a adequação dos 

pressupostos e das bases contabilísticas. 

 
4. Em nossa opinião, as estimativas de Resultados líquidos consolidados e Capitais próprios atribuíveis a 

detentores de capital da TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. para 

o 1.º semestre de 2010 foram realizadas de forma adequada, a partir dos pressupostos declarados e apresentadas 

numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adoptadas pela empresa. 

 
 
Linda-a-Pastora, 9 de Julho de 2010 
 
 
MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – SROC 
Representada por: 
 
 
António Francisco Escarameia Mariquito – ROC” 
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CAPÍTULO 18 – INFORMAÇÕES DE TERCEIROS, DECLARAÇÕES DE PERITOS E 
DECLARAÇÕES DE EVENTUAIS INTERESSES 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS - 
SROC, inscrita na Câmara de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 31 e registada na CMVM sob o 
n.º 2235, com sede na Rua Visconde Moreira de Rey, nº 14, 2790-447, Linda-a-Pastora, 
representada pelo Dr. António Francisco Escarameia Mariquito (ROC n.º 150) foi responsável, na 
qualidade de Auditor Externo e de Revisor Oficial de Contas da TD-EC, pela Certificação Legal e 
Relatório de Auditoria das contas consolidadas da TD-EC, reportadas a 31 de Dezembro de 2007, 
de 2008 e de 2009. 
 
Apresenta-se igualmente, para efeitos meramente ilustrativos, e em virtude da alienação da 
totalidade da participação detida pelo Grupo Teixeira Duarte no capital da CIMPOR, o Balanço 
consolidado pro forma e a Demonstração de Resultados pro forma, à data de 31 de Dezembro de 
2009, elaborado, nos termos do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 
de Abril, em cumprimento dos requisitos do Anexo I do mesmo regulamento, tendo sido a 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS - SROC 
acima referida igualmente responsável pelo respectivo parecer de auditoria estando o respectivo 
parecer de auditoria anexado igualmente no fim do presente prospecto. Dada a sua natureza, as 
informações financeiras pro forma dizem respeito a uma situação hipotética, pelo que não 
representam a situação financeira efectiva da sociedade nem os seus resultados. 
 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – 
SROC foi igualmente responsável pela emissão do relatório elaborado nos termos referidos pelo 
Anexo II item 13 do Regulamento (CE) n.º 809-2004 da Comissão, de 29 de Abril. 
 
A Carvalheda, Plácido & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, inscrita na 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 105, com sede na Praceta Conde de Arnoso, 1 
A, 5º B, Buraca, 2610-043 Amadora, representada por Plácido Norberto dos Inocentes (ROC nº 
772) foi, na sequência de designação pela Teixeira Duarte - SGPS, S.A., responsável pela elaboração 
do relatório do revisor oficial de contas previsto nos artigos 28.º e 29.º do CSC, bem como pela 
adenda ao referido relatório, documentos emitidos em 13 de Novembro de 2009 e 24 de Junho de 
2010, respectivamente. 
 
Dada a natureza da presente Oferta, não existem interesses, incluindo interesses em conflito, de 
pessoas singulares e colectivas envolvidas  na emissão/oferta. 
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CAPÍTULO 19 – OUTRAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO 
PÚBLICO 

19.1 Documentos publicados ao abrigo da presente Oferta 

O Anúncio Preliminar da Oferta foi divulgado no sítio da CMVM na internet, cujo endereço é 
www.cmvm.pt, no dia 17 de Dezembro de 2009 e publicado no Boletim de Cotações da Euronext 
Lisbon datado de 17 de Dezembro de 2009. 
 
O relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada sobre a oportunidade e as 
condições da Oferta, datado de 19 de Fevereiro de 2010, foi divulgado, no próprio dia, no sítio da 
CMVM na internet. 
 
O Anúncio de Lançamento da Oferta encontra-se disponível para consulta no sítio da CMVM na 
internet e foi publicado no Boletim de Cotações datado de 16 de Julho de 2010. 
 
Não foi adoptada qualquer outra forma de publicidade. 
 
 
19.2 Informação inserida por remissão 

Os documentos abaixo indicados são inseridos por remissão (na sua totalidade) e, nessa medida, 
constituem parte integrante deste prospecto, fornecendo parte da informação requerida ao abrigo 
do ponto 20.1 do Anexo I ao Regulamento (CE) nº 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, na sua 
redacção de 16 de Junho: 
 

− Os Relatórios e Contas Individuais e Consolidados da TD-EC relativos aos exercícios de 
2007, 2008 e 2009, incluindo o relatório de gestão, os balanços e as demonstrações de 
resultados individuais e consolidados, as respectivas notas, bem como as certificações legais 
de contas e os relatórios de auditoria respectivos; 

− Os Relatórios e Contas Consolidados Intercalares da TD-EC relativos ao primeiro 
trimestre de 2010 e ao primeiro trimestre de 2009, incluindo o relatório de gestão, os 
balanços e as demonstrações de resultados consolidados, bem como as respectivas notas; 

− O Relatório sobre o Governo das Sociedades relativo ao exercício de 2009, divulgado em 
11 de Junho de 2010, e a respectiva Informação Complementar divulgada em 13 de Julho 
de 2010; 

− O Relatório e Contas Individual da TD relativo ao exercício de 2009, incluindo o relatório 
de gestão, o balanço e as demonstrações de resultados individuais, as respectivas notas, 
bem como a certificação legal de contas e o relatório de auditoria. 

 
Estes documentos encontram-se disponíveis para consulta, mediante solicitação e sem encargos, 
nos locais indicados no ponto 19.4 Locais de Consulta. 
 
 
19.3 Comunicações 

Todas as comunicações à Sociedade deverão ser dirigidas ao responsável pelas Relações com 
Investidores, Dr. José Pedro Poiares Cobra Ferreira, Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265, Porto Salvo 
(tel. +351 217 912 415, fax: +351 217 912 421 e e-mail: representantemercado@tduarte.pt). 
Qualquer mudança do destinatário das comunicações à Sociedade só produzirá efeitos depois de 
anunciada no boletim cotações da Euronext Lisbon. 
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19.4 Locais de consulta 

Encontram-se à disposição do público, para consulta, mediante solicitação e sem encargos, na sede 
da TD, sita no Lagoas Park, Edifício 2,  2740-265, Porto Salvo, Oeiras e no site 
http://www.teixeiraduarte.pt/TDSA/pt/index.htm, os estatutos do Emitente e a informação 
incluída por remissão conforme descrito no ponto 19.2. 
 
A informação incluída por remissão mencionada acima pode igualmente ser consultada em formato 
electrónico através do site oficial da CMVM (www.cmvm.pt). 
 
O presente prospecto encontra-se disponível para consulta nos seguintes locais: 
 

− Sede da TD, sita no Lagoas Park, Edifício 2,  2740-265, Porto Salvo, Oeiras; 
− Euronext Lisbon, sita na Av. da Liberdade, nº 196 - 7º, 1250-147 Lisboa; 
− Sede do Millennium investment banking, sita na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto e no 

seu estabelecimento, sito na Av. José Malhoa, n.º 27, 1099-010 Lisboa; 
− Sítio da TD na Internet, em www.teixeiraduarte.pt/TDSA/pt/index.htm; 
− Sítio da TD-EC na Internet, em www.teixeiraduarte.pt; 
− Sítio oficial da CMVM na Internet, em www.cmvm.pt. 
 

Uma versão em papel será entregue, gratuitamente, aos titulares de Acções que o solicitem na sede 
do Oferente. 
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CAPÍTULO 20 – ANEXOS 

ANEXO 1 – Demonstrações financeiras consolidadas pro forma em 31 de Dezembro de 
2009 e respectivo parecer de auditoria 

As demonstrações financeiras consolidadas pro forma, apresentadas de seguida, em milhares de 
Euros, consistem no balanço consolidado pro forma à data de 31 de Dezembro de 2009 e na 
demonstração de resultados, pro forma, para o período findo naquela data, onde estão reflectidos 
os efeitos retroagidos a 31 de Dezembro de 2009 da alienação, comunicada em 10 de Fevereiro de 
2010, da totalidade da participação detida pelo Grupo Teixeira Duarte no capital social da CIMPOR 
– Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas pro forma foram elaboradas com base nas 
demonstrações financeiras consolidadas da TD-EC à data de 31 de Dezembro de 2009, as quais 
foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como 
adoptadas na União Europeia. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas pro forma são incluídas a título meramente ilustrativo, 
referem-se a uma situação simulada e não pretendem constituir representação da situação financeira 
e patrimonial consolidada do Grupo Teixeira Duarte, nem dos resultados consolidados das suas 
operações em 31 de Dezembro de 2009. 
 
A informação financeira pro forma abaixo apresentada deve ser lida em conjunto com as restantes 
demonstrações financeiras consolidadas constantes deste prospecto. 
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Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. 

Demonstrações Financeiras Consolidadas Pro-forma em 31 de Dezembro de 2009 
(Valores em milhares de euros) 

 
 

2009 2009
real pro forma

TOTAL DO ACTIVO LÍQUIDO 3.512.519 -887.912 2.624.607
Activos não correntes 2.504.897 -887.912 1.616.985

Goodwill 58.084 - 58.084
Activos intagíveis 10.183 - 10.183
Activos fixos tangíveis 545.685 - 545.685
Propriedades de investimento 492.066 - 492.066
Investimentos em associadas 977.196 -887.912 89.284
Activos financeiros disponíveis para venda 284.880 - 284.880
Outros investimentos 9.968 - 9.968
Activos por impostos diferidos 98.626 - 98.626
Clientes 16.832 - 16.832
Outros devedores 410 - 410
Outros activos não correntes 10.967 - 10.967

Activos correntes 1.007.622 - 1.007.622
Existências 391.778 - 391.778
Clientes 323.926 - 323.926
Outros devedores 43.821 - 43.821
Caixa e equivalentes a caixa 132.051 - 132.051
Outros activos correntes 116.046 - 116.046

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 511.582 79.037 590.619
Capital 210.000 - 210.000
Ajustamentos de partes de capital em associadas -71.246 68.381 -2.865
Ajustamentos de conversão cambial -41.413 - -41.413
Reservas e resultados transitados 202.964 -68.381 134.583
Resultado líquido consolidado 116.629 79.037 195.666
Capital próprio atribuível a accionistas 416.934 79.037 495.971

Interesses minoritários 94.648 - 94.648

TOTAL DO PASSIVO 3.000.937 -966.949 2.033.988
Passivos não correntes 1.858.363 -816.118 1.042.245
Empréstimos 1.492.360 -811.200 681.160
Provisões 15.083 - 15.083
Locações financeiras 233.752 - 233.752
Passivos por impostos diferidos 66.782 -4.918 61.864
Outros credores 25.423 - 25.423
Outros passivos não correntes 24.963 - 24.963

Passivos correntes 1.142.574 -150.831 991.743
Empréstimos 632.432 -157.132 475.300
Provisões 5.292 - 5.292
Fornecedores 234.512 - 234.512
Locações financeiras 18.920 - 18.920
Outros credores 44.574 - 44.574
Outros passivos correntes 206.844 6.301 213.145

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 3.512.519 -887.912 2.624.607

Ajustamento 1Balanço consolidado
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2009 2009
real pro forma

PROVEITOS OPERACIONAIS 1.385.404 - 1.385.404
Vendas e prestações de serviços 1.282.493 - 1.282.493
Outros proveitos operacionais 102.911 - 102.911

CUSTOS OPERACIONAIS -1.231.563 - -1.231.563
Custo das vendas -446.275 - -446.275
Variação de produção 6.093 - 6.093
Fornecimentos e serviços externos -449.745 - -449.745
Custos com pessoal -235.811 - -235.811
Amortizações e depreciações -55.304 - -55.304
Provisões e perdas por imparidade -628 - -628
Outros custos operacionais -49.893 - -49.893

RESULTADOS OPERACIONAIS 153.841 - 153.841

Custos e perdas financeiros -135.021 - -135.021
Proveitos e ganhos financeiros 71.411 - 71.411
Resultados relativos a actividades de investimento 61.430 80.420 141.850
Resultados de associadas 52.954 80.420 133.374
Outros 8.476 - 8.476

RESULTADOS FINANCEIROS -2.180 80.420 78.240

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 151.661 80.420 232.081

Impostos sobre o rendimento -36.687 -1.383 -38.070

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 114.974 79.037 194.011
Atribuível a:
Detentores de capital 116.629 79.037 195.666
Interesses minoritários -1.655 - -1.655

Demonstração Consolidada dos Resultados Ajustamento 1

 
 
 
Ajustamento 1 
 
A Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. celebrou, em 10 de Fevereiro de 2010, um 
contrato para a alienação da totalidade da posição por si detida, directa ou indirectamente, na 
“CIMPOR – Cimentos de Portugal – SGPS, S.A.” e que representava 22,17% do capital social 
da cimenteira portuguesa. 
 
Assim, na elaboração das contas pro forma de 31 de Dezembro de 2009, procedeu-se ao 
registo da alienação da referida participação na “CIMPOR – Cimentos de Portugal – SGPS, 
S.A.” pelo valor de 968.332 milhares de euros, registando uma mais-valia de 80.420 milhares de 
euros, com impacto nos resultados de 79.037 milhares de euros, conforme detalhe: 
 

N.º Acções 148.974.230
Preço Venda por acção € 6,50
Valor de Venda 968.332

Partes de Capital em Associadas 405.804
Goodwill 482.108
Investimentos em Associadas 887.912

Mais-Valia Bruta 80.420

Imposto sobre Rendimento 1.383

Impacto nos Resultados 79.037  
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Diferenças do ajustamento face aos divulgados ao mercado e à CMVM em 10 de Fevereiro 
de 2010  
 
Tal como referido anteriormente, nas contas pro forma apresentadas a 31 de Dezembro de 2009 
efectuou-se o ajustamento referente à simulação da alienação da “CIMPOR – Cimentos de 
Portugal, S.G.P.S., S.A.” (CIMPOR). No apuramento da mais-valia resultante desta operação, teve-
se em consideração o montante do Goodwill e da parte de capital em associadas nessa data, que 
correspondia à parte da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. nos capitais próprios 
da referida CIMPOR. 
 
Relativamente à estimativa da mais-valia apurada e comunicada à CMVM em 10 de Fevereiro de 
2010, a mesma difere da calculada a 31 de Dezembro de 2009 devido ao facto de, na data da 
comunicação à CMVM ainda não serem conhecidos os resultados finais da CIMPOR, tendo 
posteriormente a Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. apropriado os resultados 
finais da CIMPOR e efectuado ajustamentos de partes de capital em associadas, o que implicou o 
aumento do valor do investimento em associadas, diminuindo, por sua vez, a estimativa da mais-
valia apurada referente à alienação da participação detida na CIMPOR. 
 
Esta diminuição ficou a dever-se ao facto de os resultados anuais da CIMPOR terem sido 
superiores aos estimados pela Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. e também devido 
ao efeito cambial registado em capitais próprios pela CIMPOR, tendo levado ao aumento do 
investimento na referida associada. 
 
 

PARECER DE AUDITORIA SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
CONSOLIDADA  

PRÓ-FORMA – 31 DE DEZEMBRO DE 2009 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
1. Para efeitos de inclusão no prospecto de oferta pública geral de aquisição de acções 

representativas do capital social da TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES, S.A. (“TEIXEIRA DUARTE”), examinámos a informação financeira 
consolidada pró-forma, a qual compreende o Balanço consolidado pró-forma em 31 de 
Dezembro de 2009 (que evidencia um total de 2.624.607 mEuros e um total de capital próprio 
atribuível ao grupo de 495.971 mEuros, incluindo um resultado líquido consolidado de 94.648 
mEuros) e a Demonstração dos resultados consolidada pró-forma. Esta informação financeira 
consolidada pró-forma destina-se a simular a posição financeira consolidada da TEIXEIRA 
DUARTE em 31 de Dezembro de 2009 e os resultados consolidados das suas operações para o 
período findo naquela data, caso a alienação da participação na CIMPOR, SGPS, S.A., tivesse 
ocorrido em 31 de Dezembro de 2009 e tomando em consideração os pressupostos indicados 
no parágrafo 2 abaixo. 

 
BASES DE PREPARAÇÃO E RESPONSABILIDADES 
 
2. A informação financeira consolidada pró-forma referida no parágrafo 1 acima, resulta da 

incorporação nas demonstrações financeiras consolidadas da TEIXEIRA DUARTE em 31 de 
Dezembro de 2009, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS) tal como adoptadas na União Europeia, de um conjunto de ajustamentos necessários à 
simulação dos efeitos retroagidos a 31 de Dezembro de 2009 da alienação da participação na 
CIMPOR, SGPS, S.A.. 

 
3. É da responsabilidade do Conselho de Administração da TEIXEIRA DUARTE a preparação 

da informação financeira consolidada pró-forma, bem como a adopção de políticas e critérios 
contabilísticos e a quantificação dos ajustamentos. A nossa responsabilidade consiste na 
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emissão de um parecer nos termos referidos pelo Anexo II, item 7 do Regulamento (CE) n.º 
809-2004. Não somos responsáveis por expressar qualquer outra opinião sobre a informação 
financeira consolidada pró-forma ou sobre algum dos elementos que a constituem. 
 

ÂMBITO 
 

4. A nossa revisão da preparação da informação financeira consolidada pró-forma da TEIXEIRA 
DUARTE em 31 de Dezembro de 2009 mencionada no parágrafo 1 acima, consistiu na 
aplicação dos seguintes procedimentos: 
 
a) Verificámos que a informação financeira consolidada pró-forma teve por base as 

demonstrações financeiras consolidadas da TEIXEIRA DUARTE em 31 de Dezembro de 
2009, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adoptadas na União Europeia, as quais foram por nós examinadas e sobre as quais 
emitimos uma opinião expressa na nossa Certificação Legal das Contas e Relatório de 
Auditoria datada de 28 de Abril de 2010; 

 
b) Verificámos que na preparação dos ajustamentos mencionados no parágrafo 2 acima, 

foram aplicados princípios e critérios contabilísticos consistentes com os seguidos pela 
TEIXEIRA DUARTE na preparação das suas demonstrações financeiras de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia; 

 
c) Verificação da adequação dos ajustamentos face ao evento expresso no parágrafo 2 acima; 

 
d) Testámos aritmeticamente a inclusão dos ajustamentos na referida informação financeira 

consolidada pró-forma. 
 
PARECER 

 
5. Com base no trabalho efectuado, na extensão e profundidade indicada no parágrafo 4 acima, 

somos de parecer que, a preparação da informação financeira consolidada pró-forma da 
TEIXEIRA DUARTE em 31 de Dezembro de 2009 foi efectuada de forma adequada segundo 
a base indicada no parágrafo 2 acima e de forma consistente com as políticas e critérios 
contabilísticos adoptados pela TEIXEIRA DUARTE na preparação das suas demonstrações 
financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2009, preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia. 
 

6. Esta informação financeira consolidada pró-forma, por se referir a uma situação simulada, não 
representa a situação financeira e patrimonial consolidada da TEIXEIRA DUARTE, nem os 
resultados consolidados das suas operações em 31 de Dezembro de 2009, que poderiam 
resultar em situações reais, nem inclui toda a informação e divulgações necessárias para uma 
apresentação verdadeira e apropriada de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia. 
 
 
Linda-a-Pastora, 5 de Julho de 2010 
 
 

MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS – SROC 
 
Representada por: 
 
António Francisco Escarameia Mariquito – ROC 
 


