
 

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Rua Alexandre Herculano, 35 –1250-009 LISBOA 
Capital Social: 672.000.000 Euros 

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o nº.731 
Pessoa Colectiva nº. 500 722 900 

 
 

COMUNICADO 
 

PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA 
 

Nos termos do nº1 do Artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários torna-se público 
que nos foi comunicado pelo Banco Comercial Português, S.A. o seguinte: 
 
“Em cumprimento do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, vem 
este Banco informar que a sociedade por si controlada Seguros e Pensões Gere, 
SGPS, S.A. efectuou em 23 de Abril corrente uma dotação ao Fundo de Pensões do 
Grupo Banco Comercial Português de 11.378.515 acções representativas do capital 
social da Cimpor – Cimentos de Portugal, S.A., tendo, em consequência, deixado de 
deter, directamente, qualquer participação naquela sociedade. 
 
Em consequência, e nos termos da já citada disposição legal, é imputável ao Banco 
Comercial Português, S.A. a seguinte posição na Cimpor – Cimentos de Portugal, S.A: 
 

Sociedade 
Número de 

acções 
% Capital e 

Voto 

% Voto descontadas 
5.635.224 acções 

próprias 

Império Bonança - Companhia 
Portuguesa de Seguros, S.A 1.463.113 0,2177% 0,2196%
Ocidental - Companhia 
Portuguesa de Seguros, S.A 303.478 0,0452% 0,0455%

Ocidental - Companhia 
Portuguesa de Seguros de Vida, 
S.A 6.995.531 1,0410% 1,0498%
Auto Gere - Companhia 
Portuguesa de Seguros, S.A 97.613 0,0145% 0,0146%
Fundação Banco Comercial 
Português 24.200 0,0036% 0,0036%

Total 8.883.935 1,3220% 1,3332%
“ 
 
Também nos termos do nº1 do Artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, 
informamos que nos foi comunicado pela sociedade Pensõesgere – Sociedade Gestora 
de Fundos de Pensões, S.A. o seguinte: 
 
“Nos termos do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, comunica-se 
o seguinte: 
 

1. Em virtude de dotação efectuada em 23 Abril de 2003 ao Fundo de Pensões do 
Grupo Banco Comercial Português pela Seguros e Pensões, SGPS, S.A. de 



 

11.378.515 acções da Cimpor – Cimentos de Portugal, S.A. (“Cimpor”), aquele 
fundo passou a deter 67.200.000 acções da Cimpor transitando assim de uma 
participação de 8,31% do capital social e dos direitos de voto para uma 
participação de 10% do capital social e dos direitos de voto respectivos nessa 
sociedade. 

 
Caso se entenda que devam do universo de cálculo ser descontadas as acções   
próprias detidas pela sociedade, e no pressuposto que as mesmas ascendem a 
5.635.224, a participação  detida pelo Fundo de Pensões do Grupo Banco 
Comercial Português corresponde a 10,0846% dos direitos de voto da Cimpor. 
 

2. Outros fundos de pensões geridos pela Pensõesgere – Sociedade Gestora de 
Fundos de Pensões, S.A. (“Pensõesgere”) são titulares de 1.042.210 acções da 
Cimpor a que corresponde uma participação de 0,1551% do capital social e dos 
direitos de voto respectivos na Cimpor. 

 
Caso se entenda que devam do universo de cálculo ser descontadas as acções   
próprias detidas pela sociedade, e no pressuposto que as mesmas ascendem a 
5.635.224, a participação detida pelos ditos fundos de pensões corresponde a 
0,1564% dos direitos de voto da Cimpor 
 
È entendimento da signatária que as acções detidas pelos diversos fundos de 
pensões por si geridos não se agregam para os efeitos do disposto no art. 16º 
do Código dos Valores Mobiliários. 
 

3.  A Pensõesgere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. é uma 
sociedade directamente dominada pela Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A. 
(“Seguros e Pensões”) que, por seu turno, é presentemente dominada pelo 
Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”), ao qual é imputável, conforme mapa 
que em seguida se transcreve, 1,3220% do capital social e dos direitos de voto 
da Cimpor, correspondentes a 8.883.935 acções ou, descontadas as acções 
próprias, de 1,3332% dos direitos de voto dessa sociedade. 

 

Sociedade 
Número de 

acções 
% Capital e 

Voto 

% Voto descontadas 
5.635.224 acções 

próprias 

Império Bonança - Companhia 
Portuguesa de Seguros, S.A 1.463.113 0,2177% 0,2196%
Ocidental - Companhia 
Portuguesa de Seguros, S.A 303.478 0,0452% 0,0455%

Ocidental - Companhia 
Portuguesa de Seguros de Vida, 
S.A 6.995.531 1,0410% 1,0498%
Auto Gere - Companhia 
Portuguesa de Seguros, S.A 97.613 0,0145% 0,0146%
Fundação Banco Comercial 
Português 24.200 0,0036% 0,0036%

Total 8.883.935 1,3220% 1,3332%
 

É entendimento da signatária que os direitos de voto atrás referidos, directa ou 
indirectamente imputáveis à Seguros e Pensões, SGPS, S.A. e ao Banco 



 

Comercial Português, S.A. não acrescem, para os efeitos do disposto no art. 16º 
do Código dos Valores Mobiliários, aos que pertencem aos fundos de pensões 
geridos pela Pensõesgere, identificados nos números 1 e 2 da presente 
comunicação, nem inversamente.” 

 
 
 

O Conselho de Administração 
 
 
 
         

       Lisboa, 29 de Abril de 2003 


