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Informação Privilegiada
COMPTA REESTRUTURA A SUA ÁREA DE NEGÓCIO INTERNACIONAL

Com o objetivo de aumentar o contributo das operações internacionais para o volume de negócios global
do Grupo, bem como maximizar o retorno dos recursos alocados, a COMPTA decidiu promover uma
reestruturação da sua área de negócio internacional.
Durante o próximo ano a atividade internacional será focada na região da América do Sul e Central,
concretamente no Brasil, México, Perú e Colômbia. No Brasil, após a concretização de vários projetospiloto bem sucedidos, está em curso a criação da Compta Emerging Business Brasil, sociedade em que a
COMPTA deterá a maioria do capital social e que se dedicará ao desenvolvimento de soluções e
produtos tecnológicos especialmente dirigidos às áreas da Logística Pesada, Ferroviária e Portuária,
Ambiente, Energia e Cidades Inteligentes. Nos restantes mercados desta geografia não se prevê, no
imediato, a tomada de capital em empresas locais, mas antes a concretização de projetos orientados
àqueles sectores de atividade, utilizando recursos já existentes no Grupo.
A aposta nos mercados da Lusofonia, iniciada em 2008, será mantida, embora com ajustamentos face às
perspetivas de desenvolvimento a médio prazo de cada operação. A participação na Compta Cabo Verde
foi alienada ao parceiro local, com quem se manterá uma parceira comercial e tecnológica. A presença
direta no mercado de Angola mante-se como estratégica sendo que estão em estudo outros mercados,
nomeadamente o de Moçambique, não sendo de prever, no entanto, a tomada de capital em empresas
locais.
Miraflores, 6 de Dezembro de 2013.
O Conselho de Administração
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