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INFORMAÇÃO 

 

A Gescartão, SGPS, S.A., torna público, ter recebido de Imocapital – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A., no dia 24 de Fevereiro de 2006, a seguinte Nota Informativa 

emitida por aquela sociedade: 
 

“RESUMO SOBRE OS INVESTIMENTOS RELACIONADOS COM O DECRETO-LEI Nº. 
19/2003. 

 
Relativamente ao Facto Relevante enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM) no passado dia 16 de  Fevereiro referente ao cumprimento, por  parte de  
Imocapital, SGPS, SA (sociedade detida a 100% pela  Europac), do artigo 4º do Decreto-Lei 
Nº. 19/2003 (“DL 19/2003”), Imocapital, SGPS, SA considera oportuno ampliar a citada 
informação com os seguintes elementos adicionais:  
 
O artigo 3º do DL 19/2003, obriga a  Imocapital, S.G.P.S., S.A. a  investir 10 milhões de 
euros no sul de Portugal (Mourão). O referido investimento foi realizado dentro do prazo 
estipulado no art. 3º do mencionado DL e consubstanciou-se na construção e arranque  de 
actividade de  uma nova unidade de  embalagem denominada SULPAC, facto que foi 
comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários em  Outubro de  2004.  
 
 O artigo 4º do DL 19/2003 estabelece a obrigação para a Imocapital, S.G.P.S., S.A., de  
investir o mínimo de 40 milhões de  euros no sul de  Portugal (Alentejo). Esta obrigação 
cumpriu-se dentro do prazo estipulado pelo DL 19/2003, facto que foi comunicado no 
passado dia 16 de  Fevereiro à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. 
 
Por  último, tanto o artigo 2º do DL 19/2003, como o acordo assinado entre a Imocapital, 
S.G.P.S., S.A. e o Governo Português em 26 de Novembro de  2002, estabeleciam a 
obrigação de  investir um custo global de  125 milhões de  euros numa instalação produtiva 
com uma produção mínima de  150.000 toneladas por  ano em  Viana do Castelo (Portugal), 
incluindo no custo global qualquer investimento necessário para captação de  água, 
produção de  energia, cumprimento de  requisitos ambientais e outros investimentos que 
melhorassem a competitividade e eficiência do complexo industrial de  Viana do Castelo. Em  
relação à referida obrigação, Imocapital, S.G.P.S., S.A. executou já investimentos no 
montante de  47,8 milhões de  euros.” 
 

Guilhabreu, 24 de Fevereiro de 2006 

A Representante para as Relações com o Mercado 
(Susana Alves Pereira) 


