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COMUNICADO 
 
Para os devidos efeitos informa-se que está em curso, no seio do Grupo 
CIMPOR, na área dos betões, uma operação de fusão, cujo Projecto de 
Fusão já se encontra registado nas competentes Conservatórias do Registo 
Comercial, encontrando-se publicados no Diário da República, Diário de 
Notícias e Jornal de Notícias, anúncios, nos termos do número 3 do artigo 
100º do Código das Sociedades Comerciais e anúncios relativos às 
Convocatórias das Assembleias Gerais das seguintes sociedades: 
 
 
 
CIMPOR BETÃO - Indústria de Betão Pronto, S.A.;  
BETAZUL - Sociedade Industrial de Betões Preparados, S.A.;  
NORBETÃO - Materiais de Construção, S.A.;  
BETASA - Betões das Taipas, S.A..  
Mais se informa que a operação de fusão acima referida se operará por 
incorporação das sociedades BETAZUL - Sociedade Industrial de Betões 
Preparados, S.A.; NORBETÃO - Materiais de Construção, S.A. e BETASA - 
Betões das Taipas, S.A. na sociedade CIMPOR BETÃO - Indústria de Betão 
Pronto, S.A.. 
 
A sociedade incorporante, bem como as sociedades a incorporar são detidas 
directamente e maioritariamente, pela CIMPOR BETÃO, SGPS, S.A. que é, 
por sua vez, detida directamente, a 100%, pela CIMPOR PORTUGAL, SGPS, 
S.A. sendo esta última detida directamente, a 100%, pela CIMPOR - 
Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.. 
 
Esta operação de fusão consubstancia uma reorganização interna que tem 
em vista centralizar e racionalizar métodos e procedimentos de gestão, com 
o objectivo de reduzir custos e incrementar a operacionalidade e a eficiência 
dos serviços. 
 
Dada a natureza da operação, é evidente que a mesma não trará qualquer 
influência na actividade financeira ou económica da CIMPOR - Cimentos de 
Portugal, SGPS, S.A., até porque a exploração das sociedades envolvidas já 
se desenvolve, entre elas, de forma coordenada. 
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