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COMPORTA

CGD dá luz verde
à separação de ativos
entre Vanguard e Amorim
A Administração da Caixa aprovou finalmente a alteração de colaterais no empréstimo
concedido à Amorim Luxury e Vanguard no âmbito do projeto da Comporta.
MARIA TEIXEIRA ALVES
mtalves@jornaleconomico.pt

Depois do acordo de separação dos
projetos em comum entre Vanguard Properties e a Amorim Luxury na Comporta ter sido assinado no início do ano, eis que, seis
meses depois, a Caixa Geral de Depósitos – que financiou ambos os
grupos empresariais – deu luz verde à operação.
O banco não quis comentar, e a
Vanguard, que vai ficar com a
maioria dos ativos e substituir os
colaterais, remeteu os comentários
para a CGD.
A operação passa por a Amorim
Luxury vender 50% da Percentagem Impecável (empresa constituída no âmbito da joint-venture)
à Vanguard Properties. A Amorim
Luxury recebe cinco milhões de
euros e fica com a concessão do
restaurante Sal e cerca de 98 hecta-

res de floresta no denominado
anel florestal.
Mas a transação estava condicionada à autorização da CGD, que
financiou ambos os grupos e recebeu como colateral ativos das duas
entidades.
Antes de autorizar, a CGD teve
de pedir uma avaliação independente dos ativos que financia, apurou o Jornal Económico.
No fundo, trata-se de uma mudança do contrato de crédito. Isto
porque, apesar de a Percentagem
Impecável não ter dívida bancária, os ativos que a integram tinham sido dados como garantia
do crédito global de cada um dos
grupos.
Agora, com a saída de um dos
parceiros, era preciso passar a titularidade do crédito para a Vanguard Properties e os correspondentes colaterais. Uma operação
burocrática, mas imprescindível
para que o negócio avançasse, e

A CGD participará
na escritura uma
vez que se mantém
financiadora
do projeto global
de ambos os grupos

que explica a demora na aprovação, segundo as nossas fontes.
Segundo apurou o Jornal Económico, na semana passada o
Conselho de Administração da
CGD deu finalmente luz verde à
operação. Ou seja, enquanto banco
financiador autorizou que o crédito passasse só para a Vanguard e a
libertação dos colaterais prestados
por cada um dos mutuantes (Vanguard e Amorim Luxury).
Agora a Vanguard, a Amorim e
a CGD têm de assinar uma nova
escritura de compra e venda dos
50% da empresa que tinha os projetos comuns na Comporta. A
CGD participará na escritura, uma
vez que se mantém financiadora
do projeto global de ambos os grupos.
A empresa de Claude Berda não
podia concretizar a compra dos
50% da Amorim Luxury na Percentagem Impecável sem que previamente o banco financiador li-

bertasse os colaterais envolvidos
na transação realizada em 14 de
Novembro de 2019 para a aquisição dos ativos imobiliários ao
Fundo da Herdade da Comporta.
Uma vez autorizada a libertação
do colateral, será concretizada a
venda e serão efetuados os registos, comercial e predial, relativos
ao negócio, referem as fontes.
A Vanguard Properties e a
Amorim Luxury formaram um
consórcio para, em 2019, comprar
os ativos que pertenciam ao Fundo
Especial de Investimento Imobiliário Fechado da Herdade da
Comporta – o Comporta Links e o
Comporta Dunes.
Na operação de separação, a
Amorim Luxury fica com a concessão do restaurante que dá apoio
à praia do Pego, no Carvalhal
(Comporta), e parte do respetivo
estacionamento.
A finalidade é a realocação dos
ativos da sociedade que detinham
em comum, de forma a que cada
uma delas fique proprietária plena
dos ativos para cujo desenvolvimento está mais vocacionada.
Tal como o JE divulgou em janeiro, a CGD, como banco financiador, tinha a participação da
Amorim Luxury na Percentagem
Impecável dada em garantia do
empréstimo de cerca de 14 milhões concedido para a compra dos
ativos do Fundo Herdade da Comporta. Recorde-se que a CGD financiou parte da aquisição do projeto, que custou 157,5 milhões,
sendo de 20 milhões de euros o investimento da Amorim Luxury.
Esse colateral é libertado para que
a separação se faça.
O consórcio em termos de repartição do preço era composto
em cerca de 88% pela Vanguard e a
Amorim Luxury detinha os restantes 12%.
Esta sociedade, que ainda é detida em 50% pela Vanguard e em
50% pela empresa liderada por
Paula Amorim, é apenas proprietária do campo de golfe, do espaço
para club-house de apoio ao campo, do lote comercial, do lote desportivo, do apoio de praia que está
hoje concessionado ao Restaurante Sal (inclui parte do estacionamento – cerca de 25% do atual parque pertence à Herdade da Comporta), e ainda do lote da portaria e
do anel florestal de 460 hectares.
Segundo o Jornal Económico
apurou, no acordo assinado entre
ambas as partes, a Amorim Luxury
fica com quase 98 hectares do anel
florestal e a Vanguard com 362
hectares. No anel florestal não haverá qualquer construção.
A área de terreno para construção que fica para cada uma das partes é de cerca de 39 hectares para o
grupo Amorim e de cerca de 400
hectares para a Vanguard Properties. Este acordo não tem qualquer
impacto na execução das obras de
urbanização do NDTC (Dunas). O
acordo também não envolve o
ADT2 (Torre) visto que este pertence na totalidade à Vanguard.
A Amorim Luxury mantém a
propriedade dos seus três lotes no
NDTC, destinados ao hotel
(JNCQUOI Comporta) e dois aldeamentos turísticos. ■
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Euribor a 1% “custa”
às famílias mais duas
prestações da casa
Foto cedida

Com o aumento da Euribor a seis meses para 1% em 2022, após sete anos em terreno
negativo, a fatura do crédito da casa é agravada no equivalente a mais de duas prestações
por ano. Líder da APB afasta problemas de crédito como fator desestabilizador do sector. ■ P4
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BPG perde
CEO para Finantia
e contrata BCP
para assessorar
venda ■ P3
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ENTREVISTA

“A banca tem de investir
na avaliação de risco ESG
dos clientes”

PUB

O sector bancário vai ter de cumprir os critérios ambientais, sociais e de governance (ESG), mas isso só será possível
se apoiar o tecido empresarial, nomeadamente as PME, defende Luís Filipe Barbosa, responsável pelos serviços
financeiros da consultora PwC Portugal, em entrevista ao JE. ■ P24

CGD dá “luz verde” à separação
de ativos na Comporta
Banco público aprovou a alteração de colaterais no empréstimo concedido à Amorim Luxury e à Vanguard. ■ P16
TRABALHO

Empresas que testaram
semana de trabalho
mais curta deixam elogios
e querem repetir ■ P6

POLÍTICA MONETÁRIA

BCE prepara última
reunião antes de subir
juros, após 11 anos
sem agravar taxas ■ P10

INTERNACIONALIZAÇÃO

A ULisboa vai abrir
faculdade na Universidade
de Xangai já em
setembro ■ JE Universidades

COM ESTA EDIÇÃO

O JE oferece-lhe
os Especiais “Saídas
profissionais” e “Indústria
aeroespacial” ■ Suplemento
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