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COMUNICADO de INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

Geotur e Star acordam integrar as suas actividades 

 

Em 21 de Julho de 2008, os Grupos RAR e Sonae formalizaram um acordo para juntar as suas operações de 

viagens, Geotur e Star, criando uma nova empresa, participada a 50% por cada um dos Grupos e dotada de 

gestão conjunta. Esta operação fica apenas pendente da decisão de não oposição da Autoridade da 

Concorrência. 

 

Com um volume de negócios anual agregado de aproximadamente 230 milhões de Euros e dotada de uma 

rede de retalho composta por 75 lojas abrangendo todo o território nacional, a nova empresa passará a deter 

uma dimensão que lhe concederá uma melhor capacidade de resposta aos crescentes desafios de 

competitividade desta área de negócios. 

 

Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas, serviços inovadores e na complementaridade da sua forte 

actividade corporate e expressiva rede de retalho, a nova empresa irá reforçar significativamente a proposta de 

valor aos seus clientes. 

 

Esta integração é um importante passo para a consolidação de um sector excessivamente fragmentado e 

expressa a ambição de ambos os Grupos em reforçarem as suas apostas numa operação que consideram 

estratégica e com francas perspectivas de crescimento. 

 

 
Geotur 
A  Geotur é uma das principais agências de viagens portuguesas, detida integralmente pelo Grupo RAR, com serviços direccionados para 

diferentes segmentos de mercado, nomeadamente corporate travel management, incentivos ,lazer e turismo religioso.  

Em 2007 apresentou um volume de vendas de cerca de 80 milhões de Euros, empregando cerca de 170 pessoas, devendo ser ainda 

consideradas as aquisições de dois operadores turísticos, concretizadas em finais de 2007 e já em 2008.  

www.geotur.com 

Star 
A Star, com uma experiência de mais de 45 anos, é uma das empresas com maior expressão no sector das agências de viagens e turismo, 

com uma rede de 61 balcões presentes em todo o território nacional. 

Em 2007, a Star registou um volume de negócios superior a 130 milhões de Euros, empregando 365 colaboradores. 

www.starviagens.pt 

Grupo RAR 
O Grupo RAR é um dos principais grupos económicos portugueses, com um vasto portfolio de negócios que incluem o contract 

manufacturing e embalagens, produtos alimentares, imobiliário, serviços e turismo.  

Em 2007 o Grupo obteve vendas consolidadas de cerca de 800 milhões de Euros, empregando cerca de 3.700 pessoas em Portugal, 

Espanha, Reino Unido, Alemanha e Polónia. 

www.rar.pt 

Grupo Sonae Distribuição 
A Sonae Distribuição é o principal operador no mercado de retalho português, sendo líder no segmento de base alimentar e uma referência 

nos mercados de base não alimentar onde actua. 

Em 2007, a Sonae Distribuição registou um volume de negócios consolidado de 3.385 milhões de Euros, empregando quase 32.000 pessoas 

e identificando-se como o maior empregador privado em Portugal. 

www.sonaedistribuicao.com 
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