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A privatização da Somincor, empresa mineira portuguesa de nível internacional, deu corpo a um processo
relativamente complexo do qual resultou vasta gama de informação e saber que se revelou útil publicar,
visando, em especial, os leitores interessados em temas económicos e mineiros.
Pela natureza intrínseca da operação – envolvendo, como accionista, a Rio Tinto, uma das maiores empresas mineiras mundiais-, pela sua dimensão e implicações, por ter ocorrido num período imediatamente anterior à mais anómala e inesperada evolução de sempre das cotações do cobre, devida ao súbito

Estudo de Caso

aumento da procura pela China e ao efeito dos hedge funds, a venda da Somincor ficou a constituir um
caso singular que deu fundamento e justificação para o estudo agora apresentado. Nele são revelados
procedimentos e negociações com aspectos metodológicos em certa medida inovadores, potenciando a
geração de novos paradigmas para este tipo de negociações.
O presente volume descreve e apresenta de forma agregada e sintética, mas de fácil leitura e compreensão,
as etapas desde a tomada de decisão inicial até ao closing do processo de venda. Processo esse que, à data,
foi considerado como uma das operações mais bem sucedidas no contexto das privatizações em Portugal.

Henrique Lucas Marçal

DELFIM DE CARVALHO

Delfim de Carvalho

Nascido em 1942, obteve a licenciatura em Ciências Geológicas pela Universidade de Lisboa e pós-graduação em
Geologia Económica na Universidade do Arizona (EUA). Foi Geólogo do Serviço de Fomento Mineiro e Investigador
Coordenador (DGGM/IGM). Desenvolveu diversa actividade de prospecção e pesquisa mineira, dirigiu projectos e teve
contribuição activa na descoberta de depósitos minerais. Foi Director dos Serviços Geológicos de Portugal (1978 – 1992).
Foi co-autor e liderou a preparação e publicação da Carta Geológica de Portugal 1:500 000 (5ª ed., 1992). Colaborou
na elaboração da Carta Metalogénica da Europa e na do Atlas Mineiro Mundial. Co-editou livros e é autor, ou co-autor,
de várias dezenas de trabalhos em livros e revistas técnico científicas, com referee, publicadas no país e no estrangeiro,
alguns considerados pioneiros na bibliografia da especialidade. Foi Delegado Nacional no Programa Matérias-Primas e
Novos Materiais (CEE). Foi Professor Associado Convidado de Geologia Económica na FCUT da Universidade Nova de
Lisboa (1985 – 2002). Foi Vogal das Comissões de Avaliação Externa de Licenciaturas das Universidades Portuguesas
(1997 e 2003). Ocupou diversos cargos de gestão e fiscalização em várias empresas. É, desde 2004, Presidente e CEO da
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro.

HENRIQUE LUCAS MARÇAL

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA

A PRIVATIZAÇÃO DA SOMINCOR

Estudo de Caso

Nascido em 1949, é licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. Exerceu funções
técnicas e dirigentes em várias organizações, entre as quais: IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
Industriais; IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional; BNCI - Banco Nacional de Crédito Imobiliário S.A;
Pirites Alentejanas, SA e ENU - Empresa Nacional de Urânio, SA. Exerce a função de administrador da EDM - Empresa
de Desenvolvimento Mineiro, S.A, desde 1998 e da EDMI - Empresa de Projectos Imobiliários, S.A, desde 2000.

A P R I VAT I Z AÇ ÃO
DA S O M I N C O R

Delfim de Carvalho
Henrique Lucas Marçal

A privatização da Somincor, empresa mineira portuguesa de nível internacional, deu corpo a um processo
relativamente complexo do qual resultou vasta gama de informação e saber que se revelou útil publicar,
visando, em especial, os leitores interessados em temas económicos e mineiros.
Pela natureza intrínseca da operação – envolvendo, como accionista, a Rio Tinto, uma das maiores empresas mineiras mundiais-, pela sua dimensão e implicações, por ter ocorrido num período imediatamente anterior à mais anómala e inesperada evolução de sempre das cotações do cobre, devida ao súbito

Estudo de Caso

aumento da procura pela China e ao efeito dos hedge funds, a venda da Somincor ficou a constituir um
caso singular que deu fundamento e justificação para o estudo agora apresentado. Nele são revelados
procedimentos e negociações com aspectos metodológicos em certa medida inovadores, potenciando a
geração de novos paradigmas para este tipo de negociações.
O presente volume descreve e apresenta de forma agregada e sintética, mas de fácil leitura e compreensão,
as etapas desde a tomada de decisão inicial até ao closing do processo de venda. Processo esse que, à data,
foi considerado como uma das operações mais bem sucedidas no contexto das privatizações em Portugal.

