COMUNICADO
- Informação Privilegiada -

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE TERCEIRA FASE DE OBRA NA ARGÉLIA, NO
MONTANTE DE 78,6 MILHÕES DE EUROS
A “TEIXEIRA DUARTE, S.A.” informa que o agrupamento constituído pelas suas participadas “Teixeira
Duarte – Engenharia e Construções, S.A.” (80%) “Teixeira Duarte Algérie, SPA” (20%), recebeu ontem,
dia 31 de março de 2016, o contrato adicional e a respetiva ordem de serviço do Gulf Bank Algeria,
para a execução da Fase III, correspondente aos acabamentos interiores e exteriores, arranjos
exteriores, instalações elétricas, AVAC, águas e esgotos, energia solar e fachada do edifício, bem como
para a manutenção do edifício por um período de 24 meses, após a conclusão da obra.
O prazo previsto para execução da obra é de 24 meses e o valor total da empreitada de 78.644.931,29
Euros equivalentes, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, dos quais 58% são pagos em euros e os
restantes 42% em dinares argelinos.
Informa-se ainda que este contrato adicional vem na sequência do contrato base, assinado em 23 de
novembro de 2014, no montante de 27.313.209,38 euros equivalentes para a execução da realização
da estrutura em betão armado e estrutura metálica de um edifício com cinco caves e 15 pisos elevados
e de um outro contrato adicional – uma segunda fase – correspondente à extensão da estrutura em
betão armado do edifício já em construção e da estrutura metálica para 24 pisos, no montante de
7.572.643,26 Euros equivalentes.
Na globalidade, ou seja, incluindo as três fases, o valor da empreitada ascende aos 113.530.783,93
Euros equivalentes, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.
1 de abril de 2016
O Representante para as Relações com o Mercado,
_____________________________________

José Pedro Cobra Ferreira
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