
Aga Khan
finaliza
compra
de 10% do
Taguspark

Gabinete da comunidade
ismaelita entra na sociedade
do parque empresarial de
Oeiras, depois de comprar
terrenos no concelho E2l



OEIRAS

Aga Khan entra no Taguspark
Governo autoriza CGD a vender participação. O objetivo é a construção da academia Aga Khan

Área de 35 hectares em Porto Salvo, Oeiras, será a primeira a ser desenvolvida para a instalação da primeira academia Aga Khan da Europa. Mas terreno tem outros 15 hectares

DIOGO CAVALEIRO

A comunidade ismaelita (re-
presentada pelo Imamat Is-
maili) concluiu a aquisição
de uma participação na soci-
edade promotora do parque
empresarial Taguspark, em
Oeiras. É também nesse con-
celho que está a arrancar a
construção de uma academia
Aga Khan, sendo que é em
Lisboa que está localizada a
sede mundial deste ramo da
religião muçulmana.

Para poder entrar na Tagus-
park — Sociedade de Promoção
e Desenvolvimento do Parque
de Ciência e Tecnologia da
Área de Lisboa, o Imamat Is-

maili que tem em Aga Khan o

seu líder comprou os 10% que
pertenciam à Caixa Geral de
Depósitos (CGD), uma opera-
ção que necessitou do aval do
Governo.

"Uma vez que a CGD preten-
dia vender uma participação de
10% na sociedade Taguspark,
entendeu o Imamat Ismaili que
essa aquisição seria uma opor-
tunidade interessante para
reforçar a sua presença numa
zona onde irá implementar
um projeto de grande relevân-
cia como o da Academia Aga
Khan", responde fonte oficial
do Imamat às questões coloca-
das pelo Expresso. O terreno

a utilizar foi comprado à Par-
valorem, sociedade estatal que
ficou com os ativos do antigo
Banco Português de Negócios
(BPN).

Começa, assim, a ganhar for-
ma um objetivo anunciado há
mais de um ano pela comuni-
dade supranacional que conta
com cerca de 15 milhões de
muçulmanos Shia Ismaili gui-
ados pelo líder espiritual Aga
Khan. Um caminho em que o
Estado português e algumas
entidades públicas têm tam-
bém dado a sua ajuda.

Academia exige
€80 milhões



Os terrenos em causa estão lo-
calizados em Oeiras, e foram
notícia já por terem pertencido
ao fundo Homeland que ficou
em dívida perante o BPN (num
caso que levou à condenação
judicial de Duarte Lima). Com
a nacionalização e reprivatiza-
ção do banco, foi a sociedade
estatal Parvalorem que ficou
com direitos sobre os terrenos.
E foi essa entidade que os alie-
nou por €4 milhões ao Imamat.

Segundo fonte oficial em
nome do Imamat, haverá um
investimento adicional de €2
milhões para as obras de in-
fraestruturas, desde estradas
à reorientação de linhas de ele-

tricidade e água. O objetivo é

preparar a construção da pri-
meira academia Aga Khan na
Europa, conforme noticiou o

"Público" no final de 2018.
O investimento superará os

€80 milhões, adianta a institu-

ição. Mas nem tudo será desen-
volvido no imediato. "Dos cerca
de 50 hectares de terreno ago-
ra disponíveis para o projeto,
apenas serão usados 35 nesta
primeira fase do projeto", diz
a mesma fonte. Está, aqui, em
causa uma área equivalente a
mais de dez jardins da Estrela,
de Lisboa.

Há outras três academias
Aga Khan em todo o mundo:
índia, Quénia e Moçambique.
Em causa está um "projeto
educativo" destinado a "crian-

ças oriundas de famílias com
menores recursos para possam
aceder a um ensino de qualida-
de". Numa primeira fase, ser-
virá para alunos dos cinco aos
oito anos. Contudo, o ensino
das academias segue do ensino
básico ao final do secundário.

Governo dá aval

É neste trajeto que entra a Cai-
xa Geral de Depósitos. Não só

a comunidade adquire os ter-
renos como passa a ter uma
participação na empresa que
promove o parque empresarial

da região. Juntaram-se, assim,
dois desejos. O banco público
queria desfazer-se deste ativo
não estratégico, o Imamat pre-
tendia ganhar peso na região
de Oeiras.

Para concretizar a opera-
ção, a CGD precisou do aval
do Governo. Essa alienação foi
autorizada por despacho as-
sinado pelo número dois das

Finanças, Ricardo Mourinho
Félix, no final do ano passado.
"A autorização do secretário
de Estado-adjunto e das Finan-

ças, nos termos do artigo 11 Q

do regime jurídico do sector
público empresarial, baseia-se
na avaliação do interesse e via-
bilidade da operação por parte
da UTAM [Unidade Técnica de

Acompanhamento e Monitori-
zação do Sector Público Em-
presarial]", diz o gabinete do
Ministério das Finanças.

"A necessária autorização
para vender foi devidamente
obtida pela CGD", respondeu a
assessoria de imprensa do ban-
co liderado por Paulo Macedo
quando questionada sobre a ali-

enação à comunidade ismaelita.
No entanto, a Caixa deixa os

pormenores sobre a operação
em segredo. "As regras de con-
fidencialidade impedem-nos de
dar resposta às questões", con-
tinuou a mesma fonte relativa-
mente às interrogações sobre
o valor da operação, bem como
se esteve envolvida, de alguma
forma, no financiamento.

Contudo, a assessoria da co-
munidade deu a resposta: "O
Imamat Ismaili comprou esta
participação por cerca de €5
milhões sem recurso a finan-
ciamento."

Em 2017, esta posição valia
€2,17 milhões para a CGD: era
este o custo a que estava va-
lorizada nas contas. Essa va-
lorização estava registada ao
custo histórico, ou seja, não
era influenciada por eventuais
oscilações de mercado. Assim,
tendo-se mantido este valor no
seu balanço, o banco público

pode ter encaixado uma mais-
-valia superior a €2 milhões.

O Imamat entra, assim, para
o leque dos maiores acionistas
da sociedade promotora do Ta-
guspark. Isto porque a Caixa
era um dos maiores acionistas
da sociedade Taguspark, com
10%, posição idêntica à do BCP
e do BPI. A Câmara Municipal
de Oeiras detém a maior partici-

pação, com 19%, acima dos 13%
do Instituto Superior Técnico.
"Nesta altura não estão previs-
tas outras aquisições a outros
acionistas minoritários do Ta-
guspark", continua a entidade.

Sede mundial em Lisboa

O banco colocou a participa-
ção à venda no verão de 2017,
quando estava já interessado
em alienar as participações em
entidades não bancárias e não
centrais ao seu negócio. A re-
dução da estrutura é uma das

imposições assinadas entre o
Estado e a Comissão Europeia
para a capitalização recebida
pelo banco. Aliás, no espaço
do parque tecnológico, onde
estão sediadas várias empresas,
a CGD decidiu também fechar
o seu balcão.

No verão de 2018, o "Jornal de

Negócios" noticiou que a rede
Aga Khan estava bem posicio-
nada para concretizar a aquisi-
ção que, no entanto, precisava
sempre da autorização do Go-
verno. Mas só em 2020 a ope-
ração é oficializada: "A negoci-
ação prolongou-se de forma a
que todas as partes envolvidas
estivessem de acordo com a sua

concretização e no respeito pe-
los prazos legalmente estabele-

cidos", diz a comunidade.
Foi em 2018 que se comemo-

raram os 60 anos de Aga Khan
à frente da comunidade (é o

49 Q imã), no mesmo ano em
que a comunidade supranacio-
nal instalou a sua sede mundial
no Palácio Mendonça, na rua
Marquês da Fronteira, em Lis-
boa. Essa instalação foi possível

após a assinatura de um acordo
entre o Estado português, re-
presentado por Rui Machete,
ministro de Passos Coelho, e o
Imamat Ismaili (depois aprova-
do pelo Parlamento).

dcavaleiro@expresso.impresa.pt

Com sede mundial em
Lisboa, a comunidade
ismaelita comprou por
€4 milhões os terrenos
para a construção
da academia Aga Khan

O início do projeto
começa com a
utilização de 35 dos
50 hectares adquiridos
pela comunidade

Por mais €5 milhões,
o Imamat Ismaili entra
no capital do Taguspark
com a compra da
participação à Caixa

NÚMEROS

50^
hectares é a dimensão do
terreno adquirido pela
comunidade para a primeira
academia mundial na Europa.
É uma área equivalente a dez
jardins da Estrela, em Lisboa

5
milhões de euros foi quanto
o Imamat Ismaili pagou
para entrar no capital do

Taguspark. Não há intenção
de comprar participações
a outros acionistas


