


PARQUE TECNOLÓGICO

Aga Khan bem posicionado
para entrar no Taguspark
A Caixa Geral de Depósitos lançou concurso para vender os 10% que detém
no Taguspark. Aga Khan manifestou interesse em ficar com essa posição.
Mário Centeno tem de pronunciar sobre essa eventual alienação.

António Cotrim/Lusa

Aga Khan comemorou em Portugal os 60 anos como líder dos ismaelitas. Foi recebido pelo primeiro-ministro António Costa.
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A rede Aga Khan mani-
festou vontade de en-
trar no capital do Ta-

guspark. A entidade
está bem posicionada para ficar com

os 10% que a Caixa Geral de Depó-
sitos está a alienar, de acordo com

informações obtidas pelo Negócios.
A transacção terá de receber luz ver-
de de Mário Centeno.

O interesse do líder máximo da

comunidade ismaelita em vir a in-
vestir no capital do parque tecnoló-

gico localizado em Oeiras tem já vá-
rios meses. Aliás, a CGD foi o pri-
meiro accionista do Taguspark a re-
velar disponibilidade para alienar a

sua posição, há precisamente um
ano.

De qualquer forma, fonte oficial

do Imamat Ismaili (comunidade is-

maelita) - cuja sede mundial será

em Lisboa a partir do próximo ano
- revela que "neste momento não
há qualquer decisão relativamente
a aquisições desse tipo". O banco

público não quis fazer comentários.
A CGD está obrigada a alienar

activos não estratégicos, por via dos

compromissos assumidos junto da

Comissão Europeia pela capitaliza-
ção de 4,9 mil milhões iniciada em
2017. 0 Taguspark foi um dos acti-
vos escolhidos e a instituição sob o

comando de Paulo Macedo optou
mesmo por abrir um concurso para
receber ofertas. O parque, em Oei-

ras, foi, aliás, uma das localidades

em que o banco optou por fechar

uma das suas agências.
O processo, pelo menos do lado

do banco público, está ligeiramen-
te atrasado, tendo em conta que o

dossiê deveria ter ficado fechado no

ano passado. Não aconteceu. O Ne-

gócios sabe que, neste momento, já
chegou informação relativa ao dos-

siê ao Ministério das Finanças, até

porque a eventual venda desta po-
sição carece de prévia autorização
da equipa de Mário Centeno.

O parque de ciência e tecnolo-

gia tem mais de uma dezena de ac-

cionistas, sendo que o maior é a Câ-
mara Municipal de Oeiras, com
19%. Segue-se o IST - Instituto Su-

perior Técnico, que ali tem instala-

ções universitárias, com perto de

13%. O BPI, o BCP e a CGD têm,
cada um, participações idênticas em
torno de 10%, ligeiramente abaixo
da que pertence à Meo. AEDP, por
via da filialpara o ramo imobiliário,
também tem uma posição accionis-

ta. Não foi possível apurar se outros

accionistas estão interessados em
alienar a sua participação a par da

instituição comandada por Paulo
Macedo.

A Caixa tem os 10% do Tagus-
park avaliados, no seu balanço, em
2,17 milhões de euros em termos

brutos, sem qualquer imparidade as-

sociada. O que transpõe uma avalia-

ção implícita do parque para 21,7 mi-
lhões de euros. Contudo, o número
do banco público é uma valorização
ao custo histórico, que não reflecte

o justo valor (o valor de mercado, ao

que normalmente se chega quando
se tratam de entidades cotadas, o que
não é o caso). Por isso, a transacção
poderá ficar longe desse valor, ten-
do em conta que o custo histórico
não reflecte uma valorização recen-
te. Também o BPI tem a sua posição
registada em balanço pelo valor de

aquisição de 2,17 milhões de euros,
segundo o relatório e contas.

2,17
VALOR DE BALANÇO
A CGD e o BPI têm
registado nos seus

balanços o Taguspark
pelo valor de

aquisição de
2,17 milhões por 10%.

Administração
com Meo e BCP

A gestão do Taguspark teve, j á este

ano, mudanças. João Duque foi
substituído enquanto presidente do

conselho de administração por An-
tónio Saraiva, líder da CIP. Como

vogais não executivos três elemen-
tos ligados a accionistas. Alexandre

Fonseca, da Meo, Artur Luna Pais,

ligado ao BCP, e Fernando Corte-
Real da Silva, do Técnico. Como ad-
ministrador executivo está Eduar-
do Correia, com ligações à autarquia
de Oeiras. A Meo/Altice, contacta-
da pelo Negócios, garante não estar

vendedora da sua posição, até por
considerar o Taguspark um "activo

estratégico", com "representação no

"board' [conselho] da administração,
tendo sido novamente convidada e

reconduzida recentemente".

0 Taguspark encerrou o exercí-
cio de 2017 com lucros de 828 mil

euros, mais 20% que os 688 mil eu-
ros de 2016. Os activos do parque
tecnológico ascendem aos 66 mi-
lhões de euros, enquanto o passivo
está nos 8,8 milhões de euros.

Em 2017, os proveitos ficaram

praticamente em linha com os do

ano anterior, em cerca de 7,1 mi-
lhões de euros. Também os custos

se mantiveram em torno dos 4,2 mi-
lhões de euros.

De acordo com o relatório de

gestão referente a 2017, durante
esse ano "entraram 14 novas empre-
sas no Taguspark, o que representou
um acréscimo de 1.116 metros qua-
drados de ocupação". A entidade

gestora explica que a procura man-
teve-se mais activa para espaços de

pequena e média dimensão (entre
40 m 2e 500 m2), tendo os de gran-
de dimensão (acima de 500 m2)
procura mais reduzida. A taxa de

ocupação do parque subiu dos 67%

registados em 2016 para 72% no
ano transacto. ¦



828
LUCROS
0 Taguspark teve,
em 2017, lucros

superiores a 828 mil

euros, mais 20%
que os 688 mil euros
de 2016.

Aga Khan
em Portugal

O príncipe Karim ai Hussaini é

Aga Khan, o líder da comunidade
ismaelita (Ismaili Imamat). Nas

Laranjeiras, em Lisboa, existe já
há décadas um centro Ismaili. A

capital contará também, à parti-
da no próximo ano, com a sede
mundial da comunidade. O prín-
cipe recebeu, em 2017, o título de
doutor "honoris causa" pela Uni-
versidade Nova de Lisboa e foi a
esta entidade universitária que
adquiriu o Palacete Mendonça, no
Bairro Azul, onde estará a sede
mundial - o gabinete da rede Aga
Kahn para o Desenvolvimento,
onde se inclui a fundação. Foi em
Lisboa que, este mês, o príncipe
milionário - que recebe a designa-

ção de Sua Alteza pese embora
não haja um Estado tradicional

por trás - celebrou os 60 anos da
sua liderança religiosa (jubileu de

diamante). A sede chega com a

atribuição de benefícios fiscais.

MUITOS ACCIONISTAS NO TAGUSPARK
Estrutura accionista (em %)

A Câmara Municipal de Oeiras é o principal accionista do Taguspark. 0 Insti-

tuto Superior Técnico é o segundo e a Meo a terceira maior. Conjuntamente,
entidades públicas (centrais e locais) detêm mais de 53% do parque tecnoló-

gico. A Caixa está vendedora dos seus 10%. A Meo considera o Taguspark um

"activo estratégico".


