
 
 

AG – Caixa Económica Montepio Geral 

O.T. – ponto n.º 7 

 

PROPOSTA 

Considerando que se projeta constituir pelo Montepio Geral - Associação Mutualista, Caixa 

Económica Montepio Geral, Montepio Investimento, S.A., Montepio Valor – Sociedade Gestora 

de Fundos de Investimento, S.A., Lusitania, Companhia de Seguros, S.A., Lusitania Vida, 

Companhia de Seguros, S.A., Montepio Imóveis, S.A., Bolsimo Gestão de Ativos, S.A., 

Germont – Empreendimentos Imobiliários, S.A., um agrupamento complementar de empresas 

com a denominação Montepio – Gestão de Ativos Imobiliários, ACE. 

Considerando que tal agrupamento complementar de empresas terá por objeto : 

(a) Gestão de imóveis destinados a utilização própria dos membros do agrupamento; 

(b) Gestão de imóveis próprios dos membros do agrupamento que se encontrem 

arrendados; 

(c) Promover, assegurar e controlar a comercialização dos imóveis próprios dos membros 

do agrupamento; 

(d) Desenvolver estudos de viabilidade económica para os imóveis próprios dos membros 

do agrupamento que se encontrem inacabados ou que necessitem de ser 

requalificados ou reabilitados; 

(e) Promover o desenvolvimento de estudos, planos, projectos e a execução de obras nos 

imóveis próprios dos membros do agrupamento, bem como as obras de conservação, 

manutenção e instalação de equipamentos e mobiliário; 

(f) Promover a constituição dos condomínios dos imóveis próprios dos membros do 

agrupamento e, quando necessário, assegurar a sua gestão e controlar a gestão de 

condomínios atribuída a entidades externas;  

(g) Organizar a base de dados que permita caracterizar os imóveis próprios dos membros 

do agrupamento; e, ainda, 

(h)  No âmbito das alíneas anteriores, prestar quaisquer serviços administrativos e 



 

operacionais, acessórios e complementares à actividade desenvolvida por cada um 

dos membros agrupado. 

 

Considerando que o capital previsto para a sua constituição é de € 2.449.707,00, 

Considerando que a CEMG participará nesse capital com uma percentagem de 26%, ou seja € 

636.924,00. 

Propõe-se que se delibere favoravelmente: 

A participação da Caixa Económica Montepio Geral no dito Agrupamento Complementar de 

Empresas com a denominação Montepio Gestão de Ativos Imobiliários, ACE e o objeto supra 

referido detendo aí uma participação financeira de 26% do capital, que corresponde a € 

636.924,00 (seiscentos e trinta e seis mil novecentos e vinte e quatro euros). 

 

Lisboa, 14 de abril de 2014 

 

                                                                           O Conselho de Administração Executivo 

  

 


