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RELATÓRIO DE GESTÃO
 

RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
 

INTRODUÇÃO 

o presente relatório é elaborado visando dar cumprimento às obrigações 

anuais estabelecidas no nO 2 do ArtO 310 do Decreto-Lei 60/2002 de 20 de 

Março, tal como alterado. 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE E DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 

o "Quinta da Ombria - Fundo Especial de Investimento Imobiliário 

Fechado", doravante abreviada mente designado por FUNDO QUINTA DA 

OMBRIA, foi constituído em 23 de Fevereiro de 2009, por subscrição 

particular, com um capital de € 15.000.000 (quinze milhões de euros), 

representado por 15000 unidades de participação emitidas a 1.000 euros 

cada. 

o Fundo efectuou o primeiro aumento de capital em 15 de Outubro de 

2009, no valor de € 2.000.000 (dois milhões de euros), subscritos em 

numerário e que se traduziu na emissão de 2010,44 unidades de 

participação. Até ao final do exercício de 2009 não existiram quaisquer 

outros movimentos nas unidades de participação, pelo que o capital do 

FUNDO QUINTA DA OMBRIA estava representado em 31 de Dezembro de 

2009, por 17010,44 unidades de participação. 

O FUNDO QUINTA DA OMBRIA foi constituído com uma política de 

investimentos centrada no desenvolvimento do projecto turístico Quinta 

da Ombria, em Loulé, cujo Plano de Pormenor do Núcleo de 

Desenvolvimento Turístico foi aprovado pela Assembleia Municipal de 

Loulé em 28 de Janeiro de 2008. O Plano de Pormenor da Quinta da 



Ombria foi desenvolvido de acordo com a Area de Aptidão Turística 

prevista no PDM de Loulé e abrange uma área de 144ha qualificada como 

solo rural e solo urbano. No solo rural localizam-se as infra-estruturas 

imprescindíveis à concretização do projecto, nomeadamente os furos de 

abastecimento público domiclliário, de abastecimento para agricultura, 

jardins e espaço verde de lazer e os reservatórios. Nestas áreas definidas 

de Protecção e Enquadramento, irão manter-se os valores paisagísticos e 

naturais, com salvaguarda dos valores cénicos próprios do local. Nas 

áreas definidas como espaço agrícola haverá hortas ecológicas e espaço 

verde de lazer, destinado à prática desportiva, recreio e lazer. O espaço 

urbano prevê a construção de um hotel de 5 estrelas; um clube de golfe; 

aldeamentos turísticos de 4 estrelas, moradias e uma zona de área verde 

equipada. É um projecto com uma vocação essencialmente turística, 

muito importante para o desenvolvimento do interior do Concelho de 

Loulé. O projecto tem uma ocupação de baixa densidade e privilegia a 

elevada qualidade, permitindo requalificar o espaço rural existente, 

salvaguardando por um lado os valores naturais e paisagísticos e por 

outro, combatendo a desertificação e assimetrias existentes entre o 

interior e o litoral. 

Foi interposta pela Cimpor, Indústria de Cimentos, S.A., (doravante 

Cimpor) no Tribunal de Loulé uma acção administrativa especial contra o 

Município de Loulé suscitando a eventual ilegalidade do Plano de Pormenor 

do Núcleo de Desenvolvimento da Quinta da Ombria, com base nos seus 

alegados direitos na licença de exploração emitida em 10 de Abril de 

2008. Considerando que esta licença da Cimpor poderá estar ferida de 

ilegalidade, a sociedade gestora em representação do FUNDO QUINTA DA 

OMBRIA intentou em 31 de Março de 2009, uma acção administrativa 

especial contra o Ministério da Economia e Inovação, requerendo a 

anulação da licença de exploração emitida à Cimpor relativa a pedreira 

"Passagem". 

Tomámos ainda conhecimento de que a Comissão das Comunidades 

Europeias notificou o Estado português no sentido de obter resposta a 



questões ambientais que possam surgir do projecto de urbanização 

turística Quinta da Ombria e que possam ser susceptíveis de implicar 

impactos significativos no src "Barroca I". 

É no entanto nossa convicção que as acções acima referidas não 

constituirão obstáculo significativo ao normal desenvolvimento do projecto 

imobiliário em curso. 

CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

A carteira de aplicações do FUNDO QUINTA DA OMBRIA totalizava no final do 

exercício de 2009, o valor de € 16.861.242 conforme detalhe que se 

segue, correspondendo cada unidade de participação ao valor de 

€ 991,2291. 

QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBIUÂRIO FECHADO 

CARTEIRA DE APUCAÇOES EM 31-12-2009 

_ ".ir. Valias wlt·'EI3®1_ 
( 

Liquidez 1.655.368 O 1.655.368 

Imóveis 15.301.535 O 15.301.535 
Projecto Quinta da Ombria 15.301.535 o 15.301.535 

Outros Valores Activos 3.490 O 3.490 

TOTAL DO ACTIVO 16.960.393 O 16.960.393 

Outros Valores Passivos 99.151 

TOTAL DO PASSIVO 99.151 

Valor do Fundo Quinta da Ombria em 31-12-2009 16.861.242 

N° de Up's emitidas 17.010 

Valor por UP 991,2291 

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010 

o Conselho de Administração 









QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(Montantes expressos em Euros)

2009
Activo Mais Menos Activo

ACTIVO Notas bruto valias valias líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2009

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Construções 1 e 3  15.301.535 -                    -                     15.301.535 Unidades de participação 2  17.010.440
Adiantamentos por compra de imóveis -                      -                    -                    -                      Variações Patrimoniais 2 ( 10.440)

      Total de activos imobiliários  15.301.535 -                    -                     15.301.535 Resultados transitados -                             
Resultado líquido do exercício 2 ( 138.758)

CONTAS DE TERCEIROS Total do capital do Fundo 16.861.242
   Outros devedores - - - -

AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
DISPONIBILIDADES Provisões acumuladas 11  698
   Depósitos à ordem 7  10.368 -                    -                     10.368
   Depósitos à prazo 7  1.645.000 -                    -                     1.645.000 CONTAS DE TERCEIROS

 1.655.368 -                    -                     1.655.368    Comissões e outros encargos a pagar 15  22.064
   Outras contas de credores 15  47.765

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS   Total de valores a pagar 69.829
   Acréscimos de proveitos 14  3.490 -                    -                     3.490
   Outros acréscimos e diferimentos -                      -                    -                    -                      
      Total de acréscimos e diferimentos activos  3.490 -                    -                     3.490 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

   Acréscimos de custos 16  28.624

Total do Activo  16.960.393 -                    -                     16.960.393    Total do Passivo e Capital do Fundo  16.960.393

Total do número de unidades de participação 2 17.010     Valor unitário da unidade de participação 2 991,2291

O anexo faz parte integrante deste balanço.



QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2009 PROVEITOS E GANHOS Notas 2009

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Comissões: Juros e proveitos equiparados:

De operações correntes 17  84.084 Outros, de operações correntes 7  9.001
Impostos e taxas: Total de proveitos e ganhos correntes 9.001

Imposto sobre o rendimento 12  1.102
Impostos indirectos 12  2.878

Provisões do exercício
Provisões para encargos  698

Fornecimentos e serviços externos 18  58.777 Prejuízo do exercício 2  138.758
Outros custos e perdas correntes 21  219

Total de custos e perdas correntes  147.759

 147.759 147.759

Resultados na carteira de títulos -                 
Resultados de activos imobiliários ( 58.777) Resultados eventuais -
Resultados correntes ( 138.758) Resultados antes de impostos sobre o rendimento (137.656)

Prejuízo do exercício (138.758)



QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE

23 DE FEVEREIRO DE 2009 E 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(Montantes expressos em Euros)

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação 17.000.000
Pagamentos:

Pagamentos de Rendimentos aos participantes -
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 17.000.000

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

   Alienação de activos imobiliários -
   Rendimentos de activos imobiliários -
Outros recebimentos de activos imobiliários -

Pagamentos:
Aquisição de activos imobiliários (14.196.580)
Comissões de activos imobiliários -
Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários (30.153)
Outros pagamentos de activos imobiliários (1.043.190)

Fluxo das operações com activos imobiliários (15.269.923)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos :
Juros de deposito a prazo 5.511
Contracção de emprestimos -

Pagamentos:
Comissão de gestão (47.453)
Comissão de depósito (10.485)
Impostos e taxas (22.063)
Pagamentos de juros de empréstimos -
Reembolso de emprestimos -
Outros pagamentos correntes (219)

Fluxo das operações de gestão corrente (74.709)

          Saldo dos fluxos de caixa do período 1.655.368

          Disponibilidades no início do período -

          Disponibilidades no fim do período 1.655.368

O anexo faz parte integrante desta demonstração.
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