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 6 de fevereiro de 2018,
uma notificação prévia 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 Servinoga S.L.
(“Servinoga”), a empresa holding do grupo internacional Nogar, do controlo exclusivo sobre
as empresas NOVASTIVA – Operações Portuárias Estiva Tráfego de Viana, Lda.
(“Novastiva”) e AGILIMA – Agentes de Navegação, Lda. (“Agilima”), em conjunto empresas
“Adquiridas”, mediante a aquisição da totalidade das ações representativas dos respetivos
capitais sociais.
3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes:







Servinoga – sociedade holding do grupo internacional Nogar com atividades nos
setores do armazenamento (frigorífico e não frigorífico), dos transportes rodoviários, das
telecomunicações, do comércio de produtos alimentares e madeiras, do imobiliário e das
energias renováveis, com um foco estratégico no setor da logística portuária. Em
Portugal, o grupo desenvolve as atividades de movimentação portuária de carga e de
agenciamento de navegação junto do Porto de Viana do Castelo, através da sua
subsidiária Nogarport, prestando ainda serviços de trabalho portuário no referido porto,
através da empresa Vianaport, Empresa de Trabalho Portuário, Lda. (“Vianaport”), na
qual detém uma participação de 50% com a Novastiva.
Novastiva - sociedade comercial de direito português está licenciada para operar como
empresa de estiva para todo o tipo de operações portuárias de movimentação de carga
em Viana do Castelo. Atualmente desenvolve atividade exclusivamente no Porto de
Viana do Castelo, realizando operações de movimentação de carga geral fracionada e
sólida a granel. Indiretamente, através da participação que detém na Vianaport, a
Novastiva está igualmente ativa no mercado da prestação de serviços de trabalho
portuário no Porto de Viana do Castelo.
Agilima - sociedade comercial de direito português está licenciada para prestar serviços
de agenciamento de navegação em Portugal, operando atualmente e em exclusivo a
partir do Porto de Viana do Castelo.

4. Quaisquer observações de terceiros interessados sobre a operação de concentração em
causa devem identificar o interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail, n.º de
telefone e fax, bem como ser acompanhadas de versão não confidencial e respetiva
fundamentação da confidencialidade, sob pena de serem tornadas públicas.
5. As observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias
úteis, indicando a referência Ccent. n.º 10/2018 – Servinoga / Novastiva*Agilima, por via
postal, fax ou e-mail, para o seguinte endereço:
Autoridade da Concorrência
Avenida de Berna, 19
1050-037 Lisboa

E-mail: adc@concorrencia.pt
Telefone: (351) 21 790 20 00 - Fax: (351) 21 790 20 95
Horário de expediente: das 9.30 às 12.30 e das 14.30 às 17.30 horas

Paulo Gonçalves
(Diretor do Departamento de Controlo de Concentrações)
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