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GRUPO MARTIFER INFORMA SOBRE A ADJUDICAÇÃO DA
SUBCONCESSÃO DOS ENVC
Nos termos da alínea c), do artigo 3º do Código dos Valores Mobiliários, a Martifer, SGPS, S.A., Sociedade Aberta
(“Martifer”), informa que ao agrupamento formado pelas sociedades Martifer Energy Systems SGPS, S.A. e Navalria
– Docas, Construções e Reparações Navais, S.A., participadas do Grupo Martifer, foi adjudicada a Subconcessão
da Utilização Privativa do Domínio Público e das Áreas Afetas à Concessão Dominial atribuída à Sociedade
“Estaleiros Navais de Viana do Castelo” (ENVC).
A subconcessão terá o valor de 415 mil euros anuais, vigorará até 2031 e o seu objeto constitui, única e
exclusivamente, a utilização das áreas de terreno que integram a concessão dominial concessionada aos ENVC,
dos edifícios, infraestruturas e alguns equipamentos afetos à concessão dos ENVC.
O Grupo Martifer, através da sociedade a constituir para o efeito, pretende desenvolver a sua atividade no mercado
nacional e internacional e implementar, nas áreas afetas à aludida Subconcessão dos ENVC, um projeto de
construção e reparação naval, no âmbito do qual se prevê a criação de cerca de 400 novos postos de trabalho ao
longo dos próximos 3 anos.
Com esta subconcessão, o Grupo Martifer aumenta a sua capacidade de construção e reparação naval, setor onde
já opera desde 2008 através da sua participada Navalria.
É objetivo do Grupo Martifer que o início da atividade ao abrigo da subconcessão ocorra a partir de janeiro de 2014.
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