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Santander Corporate & Investment Banking é o 
assessor financeiro da FSI/Finerge na aquisição à 
Brookfield dos parques eólicos de Arganil e 
Montalegre 

 

 A transação é um passo decisivo na consolidação da posição da Finerge como 
segundo maior operador de energias renováveis em Portugal 

 
 

Lisboa, 11 de novembro de 2019. O Santander Corporate & Investment Banking atuou como 

assessor financeiro exclusivo da First State Investments/Finerge na aquisição à Brookfield de 

dois parques eólicos em Portugal - Toutiço, em Arganil, e Lomba do Vale, em Montalegre –, 

que têm uma capacidade instalada de 123MW. O Santander atuou ainda como Mandated 

Lead Arranger no refinanciamento, tendo liderado o sindicato de bancos financiadores da 

operação. 

  

Com esta nova aquisição, a Finerge passa a deter em Portugal uma carteira eólica com uma 

capacidade instalada operacional superior a 1GW, o que a coloca de forma destacada como 

o segundo maior operador de energias renováveis no país. 

Esta operação é a terceira grande aquisição da First State Investments em Portugal 

assessorada e financiada pelo Santander Corporate & Investment Banking, desde a aquisição 

da própria Finerge à Enel Green Power em 2015 por um valor de 900 milhões de euros (na 

altura com 645MW de capacidade instalada), passando pela aquisição da Âncora Wind 

(172MW) à Ventinveste em 2017, e culminando agora nesta aquisição. 

Em todas estas operações, o Santander Corporate & Investment Banking prestou um serviço 

de assessoria financeira completo à First State Investments/Finerge, incluindo a atuação 

como assessor financeiro exclusivo na aquisição, assessor na estruturação da dívida e líder 

do sindicato de bancos financiadores. 

A First State Investments gere investimentos de aproximadamente 150 mil milhões de euros 

em vários tipos de classes de ativos a nível global, sendo um dos líderes mundiais na área de 

infraestruturas. Neste segmento, o valor atinge 8 mil milhões de euros.  
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