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AVISO 

 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, 
torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 28-04-2022, uma notificação de 
uma operação de concentração de empresas apresentada ao abrigo do disposto no artigo 37.º do 
referido diploma. 

2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Newpal – Investimentos, S.A. 
(“Newpal”), do controlo exclusivo da COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, S.A. (“COPAM”), 
através da aquisição de parte do capital da última.  

3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes: 

• Newpal – empresa detida pela Valinsert, SGPS, S.A, que exerce, através das subsidiárias 
Palbit, S.A. e Villa das Tílias, S.A., as seguintes atividades: produção de ferramentas de metal 
duro e materiais ultra-duros (tais como ferramentas de corte, peças anti-desgaste e 
ferramentas para tratamento da pedra), organização de feiras, congressos e outros eventos 
similares (nomeadamente,  a prestação de serviços de alojamento turístico, restauração e 
outros eventos turísticos), exploração silvícola e florestal, exploração de parques de 
estacionamento e prestação de serviços de consultoria de gestão.  

• COPAM – dedica-se à produção e comercialização de amidos e seus derivados, dextrinas e 
glucoses, dextroses e isoglucoses, de extração cerealífera, de tubérculos e raízes para as 
indústrias alimentar, farmacêutica, papeleira, de cartão canelado e química em geral.  

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o 
interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail e n.º de telefone. Se aplicável, as 
observações devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da 
fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas. 

5. As observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis 
contados da publicação do presente Aviso, indicando a referência Ccent. n.º 15/2022 – 
Newpal/COPAM, para o email adc@concorrencia.pt. 


