
 

  

 
 

 
 

 

 

ASCENDI GROUP INFORMA SOBRE ACORDO DE PARCERIA ENTRE ASCENDI E 
ARDIAN 

 
Lisboa, 1 de Junho de 2015 – A Ascendi Group, SGPS ,SA (“Ascendi”) e a Ardian 
chegaram a acordo para o estabelecimento de uma parceria para o desenvolvimento de 
parte da rede de auto-estradas geridas pela Ascendi em Portugal. 
 
Para tal será constituída uma empresa que passará a deter as participações detidas 
atualmente pela Ascendi (entre 66% e 80%) nas seguintes concessões: 
  

 Auto-Estradas da Grande Lisboa 

 Auto-Estradas do Grande Porto  

 Auto-Estradas do Norte 

 Auto-Estradas da Costa de Prata 

 Auto-Estradas das Beiras Litoral e Alta  
 
A Ardian investirá 300 milhões de euros na parceria, cuja concretização depende da 
obtenção das diversas autorizações por parte dos concedentes e financiadores. 
 
Mathias Burghardt, membro da Comissão Executiva e responsável da área de 
Infraestruturas da Ardian, disse: “Este acordo entre as partes é um exemplo claro da 
estratégia da empresa de estabelecer parcerias de longo prazo com operadores europeus 
especializados em infra estruturas com o objetivo de alargar a rede. Esta transação 
permitirá à Ardian envolver-se mais no panorama das infraestruturas em Portugal.”  
 
Gonçalo Moura Martins, CEO da Ascendi comentou: ”A parceria hoje anunciada com a 
Ardian é de extrema importância para o reconhecimento e afirmação crescentes da marca 
Ascendi e é um reconhecimento dos elevados padrões e know-how especializado que a 
Ascendi possui na gestão de infra estruturas de transporte”.  
 
Esta transacção revela um investimento relevante de um importante parceiro internacional 
que reforçará a capacidade da Ascendi de continuar a desenvolver uma estratégia que lhe 
permitirá continuar a desenvolver a estratégia de se tornar num player líder, através de um 
crescimento sustentável.  

 

www.ardian-investment.com 

 

www.ascendi-group.com 
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