
A transação do mês foi a conclusão da compra da 3Shoppings – 
dona dos centros comerciais Guimarães Shopping e Maia 
Shopping -, da Sonae Sierra, pela Ocidental Seguros, por 90 
milhões de euros.

As fusões e aquisições em Portugal aumentaram 60,13% em fevereiro face ao 
mesmo período do ano passado, tendo-se registando 18 operações no país, de 
acordo com os números divulgados esta terça-feira, 6 de março, no relatório 
mensal da Transactional Track Record (TTR). O ano de 2018 já conta com 47 
transações, de 1,2 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 
52,7% comparativamente ao mês homólogo de 2017.

O total destes negócios somou 824 milhões de euros, mas em número de deals é 
o setor da Tecnologia que pontua, com quatro assinalados (crescimento de 40%).
Ainda assim, não é suficiente para tirar do pódio o Imobiliário, que mesmo com a 
queda de 8% em relação a janeiro, continua a encabeçar as transações de M&A 
em 2018, com 12.

“Os fundos de venture capital tiveram como alvos preferidos no ano os 
segmentos de Tecnologia (4) e Internet (2). No ano, os aportes dessa modalidade 
já ultrapassaram a casa dos € 37 milhões, alta de 82% quando comparado ao 
mesmo intervalo do ano anterior. (…) Enquanto os investimentos de private 
equity continuam com um início de 2018 bastante discreto. Em fevereiro, foram 
apenas duas transações”, refere o documento, sublinhando que o mercado 
nacional teve 23 operações de cross-border inbound (seis delas oriundas de 
investimentos de empresas sediadas em Espanha).

A transação do mês foi a conclusão da compra da 3Shoppings – dona dos centros 
comerciais Guimarães Shopping e Maia Shopping -, da Sonae Sierra, pela 
Ocidental Seguros, por 90 milhões de euros. O negócio contou com o apoio da 
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados e da Linklaters 
Portugal.
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