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Parque Expo em extinção dá lucro de 13,9 milhões
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 A alienação de activos e o forte desempenho do Oceanário de Lisboa justificam os resultados. A
Parque Expo deverá ser extinta até Outubro do próximo ano.
 
 A Parque Expo registou um resultado líquido de 13,9 milhões de euros em 2014. O valor está
presente no Relatório e Contas do ano passado enviado esta sexta-feira, 29 de Maio, à Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No ano anterior, o indicador tinha sido negativo em 13,8
milhões de euros. A empresa regista lucros numa fase em que já se encontra em processo de
liquidação.
 
 A justificar o cenário está uma melhoria do resultado operacional de 2014, positivo em 23,2 milhões
de euros. Em 2013, tinha sido negativo em 3,4 milhões. Tanto os rendimentos como os gastos
operacionais aumentaram em termos homólogos. O processo de alienação de activos e a performance
positiva do Oceanário de Lisboa justificam o cenário.
 
 Já em 2015, a Parque Expo concluiu a passagem do Oceanário de Lisboa para o Estado por 54,2
milhões de euros. O processo para avaliar que candidato privado assegurará a concessão da infra-
estrutura está a decorrer, mas não há prazos definidos para a sua conclusão. A família Soares dos
Santos e a Mundo Aquático (empresa que gere o Zoomarine no Algarve) já demonstraram o seu
interesse.
 
 A Parque Expo passou também para o Estado o Pavilhão de Portugal por 13 milhões de euros. O
activo foi entregue, através de um protocolo, à Universidade de Lisboa, que ficará encarregue de
promover actividades culturais e científicas naquele espaço.
 
 A 31 de Dezembro, a dívida da Parque Expo ao Estado português era de 186,2 milhões de euros
relativos ao empréstimo obrigacionista.
 
 A Parque Expo deverá ser extinta até Outubro de 2016. No mesmo documento, a empresa informa já
ter procedido ao lançamento do processo de despedimento colectivo "cuja primeira fase considera 18
contratos de trabalho".
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