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IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: no Edifício Espaço Chiado, sito na Rua da Misericórdia, 12 a 20, 3.º andar, 
escritório 7, Lisboa 

Capital Social: € 12.500.000 
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa e de Pessoa Colectiva: 500.136.971 

 

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA IMOBILIÁRIA 
CONSTRUTORA GRÃO-PARÁ, S.A.  

1. Introdução 

Nos termos e para os efeitos do disposto no números 1 a 3 do artigo 181.º do Código 
dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”), o Conselho de Administração da Imobiliária 
Construtora Grão-Pará, S.A. (“Sociedade Visada” ou “Grão-Pará”), após a recepção 
em 23 de Fevereiro de 2009 e análise do projecto de anúncio de lançamento e do 
projecto de prospecto (“Documentos da Oferta”) da oferta pública geral e obrigatória 
de aquisição das acções representativas do capital social da Grão-Pará (“Oferta”), 
preliminarmente anunciada por Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro 
(“Oferente”) em 4 de Fevereiro de 2009, vem apresentar o seu relatório sobre a 
oportunidade e as condições da Oferta. 

2. Oportunidade e Condições da Oferta 

Após a análise dos Documentos da Oferta, e tendo em consideração as suas eventuais 
implicações no que respeita aos accionistas da Sociedades Visada, vem-se declarar 
considerar-se a Oferta, ainda que preliminarmente anunciada, como sendo oportuna. 

O Conselho de Administração considera que a Oferta é oportuna na medida em que, no 
seu entender, não afecta o normal desenvolvimento da Grão-Pará, sendo certo que o 
lançamento da presente Oferta resultou da circunstância de a CMVM ter entendido, com 
base nas alíneas f) e/ou g) do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, que são imputáveis ao 
Oferente, mais de 50% (cinquenta por cento) dos direitos de voto correspondentes ao 
capital social da Grão-Pará, por força da outorga, em 30 de Março de 2007, por parte de 
Fernanda Pires da Silva a favor do Oferente, de uma procuração cujo conteúdo confere 
amplos poderes de administração e disposição de bens pertencentes àquela. 
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Considera, ainda, o Conselho de Administração que a Oferta é oportuna na medida em 
que, apresentando as acções da Grão-Pará uma reduzida liquidez no mercado 
regulamentado Euronext, gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext Lisbon”), no qual se encontram admitidas 
à negociação, o lançamento da Oferta em apreço confere aos accionistas a possibilidade 
de ponderar a manutenção do investimento na empresa. 

(i) Tipo e montante da contrapartida oferecida 

Nos termos previstos na alínea c) do n.º 3 do artigo 188.º do Cód.VM, entenderam o 
Oferente e a CMVM que a contrapartida resultante da aplicação dos critérios constantes 
do n.º 1 do artigo 188.º do Cód.VM não é equitativa em virtude de os valores 
mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por referência ao mercado 
regulamentado em que estão admitidos à negociação (i.e., o mercado regulamentado 
Euronext, gerido pela Euronext Lisbon). 

Verificam-se, assim, os pressupostos legais para que a contrapartida mínima a oferecer 
na presente Oferta seja fixada por auditor independente designado pela CMVM, nos 
termos previstos no n.º 2 do artigo 188.º do Cód.VM. 

Verificando-se também, no entender da CMVM, a presunção estabelecida na alínea b) 
do n.º 3 do artigo 188.º do Cód.VM, segundo a qual se presume não equitativa a 
contrapartida se os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida, por 
referência ao mercado regulamentado em que estejam admitidos à negociação, a 
CMVM, em cumprimento do n.º 2 do artigo 188.º do CódVM, designou um auditor 
independente para fixação do valor mínimo da contrapartida a oferecer na Oferta.  

A contrapartida será paga pelo Oferente em numerário. 

O Conselho de Administração considera oportuno vir a pronunciar-se sobre o valor da 
contrapartida quando o mesmo vier a ser determinado pelo auditor independente.  

(ii) Planos estratégicos do Oferente para a Sociedades Visada 

A estratégia anunciada pelo Oferente para a Grão-Pará, nos termos constantes dos 
Documentos da Oferta, é a de “manter uma linha geral de continuidade” nas 
actividades desenvolvidas pela Grão-Pará. Não prevê, ainda, o Oferente, de acordo com 
os Documentos da Oferta, “alterar a actual composição dos órgãos sociais da 
Sociedade Visada” nem “alterar a estratégia financeira da Sociedade Visada”. 
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O Conselho de Administração considera positiva e adequada a continuidade da prática 
actual e da estratégia que tem vindo a ser seguida pela empresa, a qual se tem revelado, 
no seu entender, ajustada à prossecução dos seus objectivos. 

Informa, ainda, o Conselho de Administração, nada ter a opor à possibilidade de vir o 
Oferente a promover, independentemente da percentagem de direitos de voto que passe 
a deter em consequência da Oferta, o recurso ao mecanismo de perda da qualidade de 
sociedade aberta da Grão-Pará, nos termos previstos no artigo 27.º do Cód.VM, o que, a 
suceder, implicaria a exclusão de negociação das Acções do Euronext gerido pela 
Euronext Lisbon. 

(iii) As repercussões da Oferta nos interesses da Sociedade Visada, em geral, e, 
em particular, nos interesses dos seus trabalhadores e nas suas condições de 
trabalho e nos locais em que a sociedade exerça a sua actividade 

Nos termos constantes dos Documentos da oferta, manifesta o Oferente que “no que se 
refere aos trabalhadores da Sociedade Visada, não se prevêem alterações significativas 
relativamente à política geral seguida até à data”. 

O Conselho de Administração considera positivo que seja mantida a política de recursos 
humanos implementada até à data, a qual, no seu entender, se tem revelado positiva e 
adequada, não se prevendo que a Oferta venha a ter repercussões significativas nos 
interesses dos trabalhadores da Grão-Pará, nas suas condições de trabalho ou nos locais 
onde exercem a sua actividade.  

(iv) A intenção dos membros do órgão de administração que simultaneamente 
sejam accionistas da Sociedade Visada, quanto à aceitação da Oferta 

A actual administradora Fernanda Pires da Silva, que é simultaneamente accionista da 
Grão-Pará, declara não ser sua intenção proceder à aceitação da Oferta e consequente 
venda das acções de que é titular. 

O administrador Dr. Pedro Caetano de Moura Pinheiro que é, também, simultaneamente 
accionista da Grão Pará, declara que não se acha, de momento, capaz de manifestar a 
sua aceitação ou não, da oferta para alienação das acções de que é titular por ainda não 
se encontrar fixado o preço das mesmas pelo Auditor nomeado pela Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas.  

3. Conclusão 
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Na sequência do anteriormente exposto, o Conselho de Administração da Grão-Pará, 
tendo ponderado todas as implicações da Oferta, no que respeita aos interesses da 
Sociedade Visada, em geral, e dos trabalhadores, em particular, considera que a Oferta é 
oportuna e as respectivas condições se afiguram adequadas.  

O Conselho de Administração considera oportuno pronunciar-se sobre o valor da 
contrapartida da Oferta após o mesmo vier a ser determinado. 

Salienta-se o facto de o Oferente ser presentemente um dos administradores da 
Grão-Pará, motivo pelo qual, por razões de total transparência, se absteve de votar na 
reunião que aprovou o teor do presente relatório. 

 

Lisboa, 3 de Março de 2009 

 

O Conselho de Administração 
 


