
 

 
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 
A CIMPOR, Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.  informa os seus accionistas e o público em geral 
que a sua subsidiária Cimpor del Equador, S.A., detida em 51% pela sub-holding do Grupo Cimpor 
Inversiones, S.A.,  assinou, no passado dia 12 de Outubro, um Memorandum de Entendimento com 
o Governo da República do Equador estabelecendo as condições para o lançamento de uma oferta 
pública de aquisição sobre a totalidade do capital social da empresa Cemento Chimborazo, C.A., 
participada em cerca de 95% pelo Banco Nacional de Fomento do Equador. A oferta pública será 
lançada a muito curto prazo representando um investimento que, para 100% do capital social, se 
estima em USD 20 milhões, a liquidar no prazo de 1 ano. 
 
A Cemento Chimborazo, C.A. é uma das quatro empresas cimenteiras com actividade no Equador, 
tendo atingido em 2008, um total de vendas de 283 mil toneladas de cimento, correspondentes a 
uma quota de mercado de 5,7%. O volume de negócios foi de USD 28 milhões e os resultados 
antes de impostos de USD 5,6 milhões. Logo que a Cimpor del Equador, S.A. detenha a maioria do 
capital da Cemento Chimborazo, C.A. serão efectuados os investimentos necessários no valor de 
cerca de USD 25 milhões, para que as capacidades de produção de clínquer e cimento sejam 
aumentadas para, respectivamente, 363 mil toneladas e 500 mil toneladas / ano.  
 
O Memorandum de Entendimento inclui também o compromisso da Cimpor del Ecuador, S.A., 
através da Cemento Chimborazo, C.A., uma vez verificadas diversas condições prévias, umas a 
assegurar pelo Governo do Equador, outras dependentes da situação do mercado, vir a constituir 
uma nova empresa, que será responsável pela construção de uma nova fábrica de cimento. O 
respectivo capital social será detido em pelo menos 70% pela Cemento Chimborazo, C.A. e em 
20% pelo Estado. A nova fábrica terá uma capacidade de produção de clínquer de 1.500 toneladas 
/ dia e uma capacidade de produção de cimento de 715 mil toneladas / ano, correspondentes a um 
investimento estimado em cerca de USD 135 milhões. 
 
Com esta nova eventual aquisição a CIMPOR concretiza a sua entrada  como produtor de cimento 
em mais um País da América do Sul, reforçando a sua presença em mercados com um elevado 
potencial de crescimento e com interessantes níveis de rentabilidade. 
 
 
Lisboa, 13 de Outubro de 2009 
 

A Comissão Executiva do Conselho de Administração 
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