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CONJUNTURA 

A economia nacional deverá registar 
um crescimento forte em 2021 (4,8%), 
segundo o Boletim Económico do 
Banco de Portugal (o “BdP”) de 
Dezembro, no entanto insuficiente 
para compensar a queda histórica de 
2020 (-8,4%). A retoma dos níveis de 
actividade pré-pandemia está prevista 
para o próximo ano, ainda que o PIB 
deva ficar abaixo do que teria sido 
atingido caso a humanidade tivesse 
sido poupada ao convívio com o SARS-
CoV-2 pelo menos até 2024.  
 
A inflação deverá fixar-se em 0,9%, 
apesar das previsões de níveis bastante 
superiores para as economias mais 
fortes da União Europeia, na sequência 
do pronunciado aumento do preço das 
matérias primas e de disrupções sérias 
das cadeias de abastecimento, que 
tiveram mais impacto nas economias 
mais pujantes. 
 
A taxa de desemprego reduziu-se para 
níveis inferiores aos pré-pandémicos, 
em consequência da recuperação da 
economia. A poupança reduziu-se, 
depois do pico de 2020, atribuível ao 
confinamento, e o consumo público 
cresceu face ao ano anterior.   

 
 
 

 

 

De acordo com dados preliminares do 

INE, no conjunto do ano de 2021 

registaram-se 14,5 milhões de hóspedes 

e 37,5 milhões de dormidas, que se 

traduziram em aumentos de 39,4% e 

45,2% (-61,6% e -63,2% em 2020, 

respetivamente). 

 

No conjunto do ano de 2021, as 

dormidas de residentes aumentaram 

38,3% e totalizaram 18,8 milhões, o 

valor mais baixo desde 2017 (com 

exceção de 2020). As dormidas de não 

residentes cresceram 52,9% e atingiram 

18,7 milhões, o valor mais baixo desde 

1993 (com exceção de 2020). 

 

Em 2021, os proveitos registaram 

crescimentos de 61,2% no total.  

Comparando com 2019, registaram-se 

decréscimos de 45,7%, sendo necessário 

recuar até 2014, ano em que se 

registaram 2,3 mil milhões de euros de 

proveitos totais, para se encontrarem 

valores inferiores de proveitos. 
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  ACTIVIDADE DO FUNDO 
 

 
Os imóveis propriedade do Fundo Quinta da Ombria integram o 
Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Quinta da Ombria (NDTQO), 
cujo Plano de Pormenor (PP) foi aprovado em 28/01/2008 (e revisto em 
15 de Junho de 2012). O PP foi desenvolvido de acordo com a área de 
Aptidão Turística prevista no PDM de Loulé e abrange uma área de 
144ha.  
O Fundo é também proprietário de terrenos próximos ou contíguos à 
área do NDTQO, que pretende desenvolver com serviços 
complementares e de suporte às actividades previstas para o NDT.   
Desde 2014 que o projecto está classificado como um projecto PIN, 
acompanhado em sede de Comissão Permanente de Apoio ao 
Investidor (CPAI). Como gestor do processo foi designado o Turismo de 
Portugal, I.P. 
 
Na sequência de vistoria para entrega de infraestruturas gerais, foi 
reduzida a caução prestada à Câmara Municipal de Loulé.  
 
O Fundo é proprietário das 3 parcelas do NDTQO destinadas à 
construção dos 3 aldeamentos turísticos (Parcelas A, B e D, 
respectivamente) e das 2 parcelas destinadas à construção de moradias 
residenciais (Lotes C1 a C12 e Parcela Bm). Nesta primeira fase de 
desenvolvimento do projecto, pretende-se realizar a construção do 
Aldeamento Turístico D e das 12 Moradias residenciais nos lotes que 
resultaram da operação de loteamento da Parcela C com Alvará n.º 
1/2017. 
 
O Aldeamento Turístico D irá surgir numa parcela de terreno com 
71.453,75 m2 e uma área de construção aprovada de 14.290,75m2.  
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O projecto é da autoria do atelier Promontorio e prevê a construção de 
83 unidades de alojamento, que contribuem com 416 camas turísticas. 
 
O licenciamento da construção do Aldeamento D foi obtido em 
dezembro de 2021, encontrando-se pendente o licenciamento das 
obras de urbanização deste Aldeamento, o que esperamos venha a 
ocorrer a muito curto prazo. 
 
A arquitectura e arranjos exteriores das 12 moradias residenciais C são 
também da autoria do atelier Promontorio.  
 
A construção da Moradia Modelo (moradia C2) teve início ainda no 1º 
semestre de 2021, estando o financiamento assegurado 
contratualmente com a entidade participante do Fundo. 
 
Em 2 de Julho de 2021 foi realizada uma Assembleia de Participantes 
do Fundo, que deliberou favoravelmente uma operação de aumento 
de capital no valor de 1,350 milhões de euros, reservada aos 
participantes do Fundo.  
Na sequência desta deliberação, o capital do Fundo foi aumentado no 
valor de um milhão e trezentos e cinquenta mil euros. O aumento de 
capital foi subscrito e realizado pelo participante único do Fundo.  

 

Valor Líquido Global do Fundo dos últimos 3 exercícios 

 
 

Exercício de 2019 Exercício de 2020 Exercício de 2021 
€ 16.237.708 € 15.960.626 € 19.496.266 

 
 
INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO 
 
Os investimentos efectuados estão relacionados com o 
desenvolvimento do projecto do NDT da Quinta da Ombria. 
 
ALIENAÇÕES DO EXERCÍCIO 
 
Não foi fectuada nenhuma alienação de imóveis em 2021. 
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COMENTÁRIO 
AOS 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
Em 31 de dezembro de 2021 os resultados do exercício 
registaram o valor de € 2.185.640, evidenciando por um 
lado a evolução do projecto e por outro a recuperação 
do valor dos activos relativamente ao valor registado no 
exercício anterior, fortemente influenciado pela 
alteração dos preços de mercado decorrentes da 
situação de pandemia e estado de emergência que à 
data era uma realidade, com impacto muito significativo 
nos sectores da hotelaria e do turismo. 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      RELATÓRIO 

DE GESTÃO 

PÁGINA  6 

 
 
 
PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

A Sociedade Gestora propõe que o resultado 
positivo do Fundo em 2021, no valor de €2 185 639,63 
seja aplicado em resultados transitados. 
 
 
 
PERSPECTIVAS PARA 2022 
 
Estima-se que em 2022 o Fundo inicie a construção 
do Aldeamento Turístico D, sendo que o 
financiamento para este projecto assume um papel 
crucial para assegurar a realização deste objectivo. 
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QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

2021 2020
Activo Mais menos Activo Activo

ACTIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2021 2020

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Unidades de participação 2 27.697.978,74 25.822.193 

Construções 1 e 3 19.785.907 1.610.986 (1.815.756) 19.581.137 15.400.725 Variações patrimoniais 2 (1.997.979) (1.472.193)
Total de activos imobiliários 19.785.907 1.610.986 (1.815.756) 19.581.137 15.400.725 Resultados transitados 2 (8.389.374) (6.562.293)

Resultado líquido do exercício 2 2.185.640 (1.827.081)
DISPONIBILIDADES Total do Capital do Fundo 19.496.266 15.960.626 

Caixa 57 - - 57 105 
Depósitos à ordem 7 548.314 - - 548.314 635.635 

Total das disponibilidades 548.371 548.371 635.740 CONTAS DE TERCEIROS
Comissões e outros encargos a pagar 15 29.462 27.269 

CONTAS DE TERCEIROS Outras contas de credores 15 227.851 90.819 
Outras contas de devedores - - - Empréstimos não títulados 15 360.825 -

Total dos valores a receber - - - Total de valores a pagar 618.138 118.088 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Despesas com custo diferido 2.177 - - 2.177 -
Outros acréscimos e diferimentos 14 20.855 - - 20.855 66.990 Acréscimos de custos 16 38.136 24.740 

Total de acréscimos e diferimentos activos 23.032 23.032 66.990 Total de acréscimos e diferimentos passivos 38.136 24.740 
Total do Activo 20.357.311 1.610.986 (1.815.756) 20.152.540 16.103.454 Total do Passivo e Capital do Fundo 20.152.540 16.103.454 

Total do número de unidades de participação 2 27.697,9787 25.822,1930 Valor unitário da unidade de participação 2 703,8877 618,0972

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2021,

A Administração O Contabilista Certificado



QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2021 2020 Notas 2021 2020

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Juros e custos equiparados:
De operações correntes  8.162 -                   

Comissões:
Outras, de operações correntes 17  107.265  96.991

Perdas em operações financeiras e activos imobiliários Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários
Em activos imobiliários 19  467.015  1.440.535 Em activos imobiliários 19  3.384.027  344.417

Impostos e taxas:
Impostos indirectos 12  50.869  37.437

Fornecimentos e serviços externos 18  565.078  596.536 Outros proveitos e custos correntes -                   -                   
Total de custos e perdas correntes (A)  1.198.388  2.171.498 Total de proveitos e ganhos correntes  3.384.027  344.417

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Outras perdas eventuais -                   -                   Outros ganhos eventuais -                   

Total de custos e perdas eventuais (B) -                   -                   Total de proveitos e ganhos eventuais 1

LUCRO DO EXERCÍCIO 2  2.185.640 -                   PERDA DO EXERCÍCIO 2 1.827.081 
 3.384.027  2.171.498 3.384.027 2.171.498 

Resultados na carteira de títulos - Resultados eventuais 3.647
Resultados de activos imobiliários 2.351.934 (1.692.654) Resultados antes de imposto sobre o rendimento 2.185.640 (1.827.081)
Resultados correntes 2.185.640 (1.827.081) Resultados líquidos do período 2.185.640 (1.827.081)

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados do período findo em 31 de Dezembro de 2021.
A Administração O Contabilista Certificado



QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

2021 2020

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação 1.350.000 1.550.000 
1.350.000 1.550.000 

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

Pagamentos:

Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários (1.561.952) (1.226.440)

Outros pagamentos de activos imobiliários (8.918) (11.624)

(1.570.869) (1.238.063)
Fluxo das operações com activos imobiliários (1.570.869) (1.238.063)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:

Empréstimos Obtidos 360.825 -

Impostos e taxas -

360.825 

Pagamentos:

Comissão de gestão (67.493) (62.413)

Comissão de depósitário (32.549) (33.582)

Impostos e taxas (99.714) (48.449)

Outros pagamentos correntes (27.568) (55.557)

(227.324) (200.001)
Fluxo das operações de gestão corrente 133.501 (200.001)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício (87.368) 111.936 

          Disponibilidades no início do exercício 635.740 523.804 

          Disponibilidades no fim do exercício 548.372 635.740 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

A Administração O Contabilista Certificado
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INTRODUÇÃO 

 

O Fundo Quinta da Ombria – Fundo Especial Fechado de Investimento Imobiliário (Fundo) foi 

autorizado por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) de 5 de Fevereiro de 2009, tendo iniciado a sua atividade em 23 de 

Fevereiro de 2009. Trata-se de um Fundo especial fechado de investimento imobiliário, 

constituído por subscrição particular, pelo período inicial de cinco anos contados a partir da data 

da sua constituição, prorrogável por um ou mais períodos sucessivos de três anos desde que 

aprovado pelos participantes e autorizado pela CMVM. 

Atualmente, o prazo de duração do Fundo encontra-se prorrogado até 23 de Fevereiro de 2023. 

Nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão do Fundo, o património do Fundo é 

essencialmente composto por um conjunto de ativos imobiliários e por outros valores 

mobiliários, legalmente autorizados. 

 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Fund Box - Sociedade Gestora de 

Organismos de Investimento Colectivo, S.A. (Sociedade Gestora ou Fundbox), sendo as funções 

de entidade depositária (depositário) asseguradas pela Caixa Geral de Depósitos S.A. 

 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos 

Fundos de Investimento Imobiliário e que consta do Regulamento da CMVM nº 2/2005. As notas 

cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante 

para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, 

mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, 

estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação 

complementar emitida por esta entidade. 

 

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações 

financeiras, foram as seguintes: 

 

a) Especialização de exercícios 

 

O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do 

seu recebimento ou pagamento. 
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b) Comissão de gestão 

 

A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços 

prestados pela Sociedade Gestora. 

Pelo exercício da sua atividade, a Sociedade Gestora recebe do Fundo uma comissão de gestão 

anualizada de: 

 

a. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) (taxa nominal), calculada diariamente (unidade 

de participação essa, sem carácter de publicação, exceto a do último dia de cada mês) sobre o 

valor do ativo total do Fundo, sendo cobrada mensalmente até ao terceiro dia útil do mês 

seguinte àquele a que diz respeito, com um valor mínimo anual de € 60.000 (sessenta mil euros), 

se o valor do ativo total do Fundo for inferior a € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros); 

 

b. 0,30% (zero vírgula trinta por cento) (taxa nominal), calculada diariamente (unidade de 

participação essa, sem carácter de publicação, exceto a do último dia de cada mês) sobre o valor 

do ativo total do Fundo, sendo cobrada mensalmente até ao terceiro dia útil do mês seguinte 

àquele a que diz respeito, com um valor mínimo anual de € 175.000 (cento e setenta e cinco mil 

euros), se o ativo total do Fundo se encontrar no intervalo entre os € 50.000.000 (cinquenta 

milhões de euros) e os € 100.000.000 (cem milhões de euros); 

 

c. 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) (taxa nominal), calculada diariamente (unidade de 

participação essa, sem carácter de publicação, exceto a do último dia de cada mês) sobre o valor 

do ativo total do Fundo, sendo cobrada mensalmente até ao terceiro dia útil do mês seguinte 

àquele a que diz respeito, com um valor mínimo anual de € 300.000 (trezentos mil euros), se o 

ativo total do Fundo for igual ou superior a € 100.000.000 (cem milhões de euros).   

 

Esta comissão é registada na rubrica “Comissões” (Nota 17).  

 

c) Comissão de depositário 

 

Destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços prestados ao 

Fundo. 

 

Esta comissão é calculada diariamente pela aplicação de uma taxa anual nominal de 0,2% sobre 

o valor do património líquido do Fundo, com o limite mínimo de €5.000 e máximo de €25.000 

por semestre, sendo cobrada semestral e postecipadamente e registada na rubrica “Comissões” 

(Nota 17). 
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d) Taxa de supervisão 

 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo 

do Fundo. Este encargo é calculado por aplicação da taxa de 0.0026% sobre o valor líquido 

global do Fundo no final de cada mês, não podendo a coleta ser inferior a € 200 ou superior a € 

20.000. 

 

e) Ativos imobiliários 

 

Os imóveis adquiridos pelo Fundo são registados de acordo com os pagamentos efetuados 

relativos a escrituras, registos e eventuais obras de melhoramento ou reconversão. De acordo 

com a legislação em vigor, os imóveis não são amortizados, uma vez que deverão refletir o seu 

valor venal, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido caso fossem 

vendidos em condições de mercado. 

 

Tendo em conta a Lei 16/2015 de 24 de Fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 124/2015, de 7 

de julho, e 77/2017, de 30 de junho, pela Lei n.º 104/2017, de 30 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 

56/2018, de 9 de julho, pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, pelo Decreto -Lei n.º 144/2019, de 23 

de setembro, pelas Leis n.os 25/2020, de 7 de julho, 50/2020, de 25 de agosto, e 72/2021, de 16 de 

agosto, pelo Decreto-Lei n.º 109-F/2021 de 9 de dezembro e pela Lei n.º 99-A/2021, de 31 de 

dezembro, os imóveis adquiridos devem ser precedidos de pareceres de, pelo menos, dois peritos 

avaliadores independentes registados na CMVM. Os bens imóveis são avaliados com uma 

periodicidade mínima anual e sempre que ocorram alterações significativas nos seus valores de 

mercado. A valorização de cada imóvel é definida pela média aritmética simples das avaliações 

dos peritos independentes, sendo o seu valor contabilístico igual à média das avaliações 

periciais, salvo nas exceções previstas na Lei, como no caso da contabilização de projetos de 

construção.  

 

As mais ou menos-valias que resultam do ajustamento do valor dos imóveis ao seu valor venal 

são reconhecidas nas rubricas “Ganhos e perdas em operações financeiras e ativos imobiliários – 

Ajustamentos favoráveis/desfavoráveis” da demonstração de resultados, tendo como 

contrapartida as rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do ativo. 

 

As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são refletidas na demonstração de 

resultados do exercício em que os mesmos são vendidos, sendo determinadas com base na 

diferença entre o valor de venda e o seu valor de balanço nessa data. 

 

Os adiantamentos por compra de imóveis são registados pelo montante adiantado a terceiros e 

apresentados no ativo na rubrica “Ativos imobiliários”. 
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f) Unidades de participação 

 

O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do 

património do Fundo pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido global 

do património do Fundo corresponde ao somatório das rubricas do capital do Fundo, 

nomeadamente, unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados e 

resultado líquido do exercício. 

 

g) Regime fiscal 

 

O regime fiscal alterou a 1 de Julho de 2015.  

 

O Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de Janeiro, procede à reforma do regime de tributação dos OIC, 

onde as principais alterações são a evolução para um sistema de tributação à saída. A tributação 

dos participantes ocorre à saída em sede de IRS e IRC e o ativo global líquido dos OIC passam a 

ser alvo de tributação em sede do imposto do selo. Este regime fiscal entrou em vigor a 1 de 

Julho de 2015. 

 

1. Na esfera do Fundo: 

• O Fundo é tributado em IRC, à taxa geral prevista no respetivo Código (atualmente fixada em 

21%), estando isento de derrama municipal e estadual; 

• O lucro tributável corresponderá ao resultado líquido do exercício apurado de acordo com as 

respetivas normas contabilísticas, estando, no entanto, isentos de rendimentos de capitais, 

prediais e mais-valias e devendo desconsiderar os gastos relativos a esses rendimentos, previstos 

no artigo 23.º-A, do Código do IRC, e comissões de gestão; 

• Os prejuízos fiscais apurados são reportáveis por um período de 12 anos; 

• Às fusões, cisões e subscrições em espécie realizadas entre OIC pode ser aplicado o regime da 

neutralidade fiscal; 

• O Fundo está sujeito às taxas de tributação autónoma previstas no Código do IRC; 

• Não haverá obrigação de retenção na fonte relativamente aos rendimentos obtidos pelo 

Fundo; 

• O Fundo será tributado em Imposto do Selo sobre a média mensal do valor líquido global dos 

seus ativos à taxa de 0,0125% (por trimestre). 

 

2. Na esfera do participante: 

• Os investidores residentes que sejam pessoas singulares serão tributados em sede de IRS à 

taxa de 28%, através do mecanismo da retenção na fonte (salvo se optarem pelo 

englobamento); 
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• Os rendimentos pagos a investidores residentes que sejam pessoas coletivas estarão sujeitos 

a uma retenção na fonte de IRC provisória (por conta do imposto devido no final) à taxa de 25% 

(exceto se os beneficiários beneficiarem de dispensa de retenção na fonte); 

• Os sujeitos passivos não residentes que obtenham rendimentos: (i) distribuídos por fundos e 

sociedades de investimento imobiliário ou operações de resgate de UPs destes fundos estão 

sujeitos a retenção na fonte à taxa de 10%; (ii) distribuídos por fundos e sociedades de 

investimento mobiliário, incluindo mais-valias que resultem do respetivo resgate ou liquidação, 

estão isentos de IRS ou IRC; 

• Os rendimentos obtidos por sujeitos passivos residentes em paraísos fiscais, por entidades 

que sejam detidas direta ou indiretamente em mais de 25% por residentes e por beneficiários 

que não apresentem prova de que são não residentes, ficarão sujeitos às taxas de retenção na 

fonte definitiva de 25%, 28% ou 35% (consoante os casos); 

• Os sujeitos passivos não residentes que não tenham efetuado prova atempada do seu 

estatuto poderão solicitar o reembolso total ou parcial do imposto que tenha sido retido na 

fonte, durante um prazo de dois anos; 

• Para efeitos da aplicação deste regime, os rendimentos decorrentes da detenção de 

unidades de participação em fundos de investimento imobiliário e da titularidade de 

participações sociais em sociedades de investimento imobiliário, incluindo as mais-valias que 

resultem da transmissão onerosa, resgate ou liquidação, são considerados rendimentos de bens 

imóveis. 

 

Até 30 de Junho de 2015, o regime fiscal em vigor era o seguinte: 

Os rendimentos prediais líquidos, obtidos no território português, à exceção das mais-valias 

prediais, são tributados à taxa autónoma de 25% (vinte e cinco por cento). Tratando-se de mais-

valias prediais, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), 

que incide sobre 50% (cinquenta por cento) da diferença positiva entre mais-valias e as menos-

valias realizadas no exercício.  

 

Relativamente a outros rendimentos que não prediais, são os mesmos tributados da seguinte 

forma: 

• Os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estão sujeitos a 

retenção na fonte, como se de pessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de 

imposto ou, caso não estejam sujeitos a retenção na fonte, são tributados à taxa de 25% sobre o 

valor líquido obtido no exercício. No dia 30 de Outubro de 2012, entrou em vigor a Lei n.º 55-

A/2012, publicada em suplemento ao Diário da República do dia 29 de Outubro, que veio 

introduzir diversas alterações em matéria tributária, nomeadamente, o aumento para 26.5% da 

generalidade das taxas de retenção na fonte em sede de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS) incidentes sobre rendimentos de capitais (tais como juros das obrigações 

e dos depósitos bancários e dos dividendos); 
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• Os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias, são 

tributados, autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, 

lucros distribuídos e de rendimentos provenientes de fundos de investimento, e à taxa de 25% 

nos restantes casos; 

• Relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora, estão sujeitas a 

tributação autónoma, como se de pessoas singulares se tratasse, à taxa de 10% sobre a diferença 

positiva entre as mais-valias e as menos-valias apuradas no exercício. 

 

O imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais-valias, é 

registado na rubrica de “Impostos sobre o rendimento” da demonstração dos resultados; os 

rendimentos obtidos, quando não isentos, são assim considerados pelo respetivo valor bruto em 

“Juros e proveitos equiparados”. 
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1. ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, o saldo desta rubrica é composto por imóveis com as seguintes 

características: 

  2021 

Imóvel  

Valor 
contabilístico 

bruto  

Mais e 
menos 
valias 

potenciais  

Valor 
contabilístico 

líquido  

Média das 
Avaliações  Diferença 

           
Outros Projectos de Construção           

PMisto, Q475 N524   443   9.457   9.900   9.900   -  
PMisto, Q609 N524   443   9.407   9.850   9.850   -  
PMisto, 11313 N524  80.555   (24.705)  55.850   55.850   -  
PR, 11283 N524   126.962   (23.762)  103.200   103.200   -  
PR, QT OMBRIA 11307  8.474   (1.274)  7.200   7.200   -  
PR, QTA OMBRIA 11302  34.272   26.528   60.800   60.800   -  
PU, QT OMBRIA 739  214.119   (27.019)  187.100   187.100   -  
PU, QT OMBRIA 2460  29.232   51.818   81.050   81.050   -  
PU, QT OMBRIA 2462  121.968   71.882   193.850   193.850   -  

PU, QT OMBRIA 837  175.392   (1.142)  174.250   174.250   -  

PU, QT OMBRIA 839  65.520   15.980   81.500   81.500   -  

PU, QT OMBRIA 1740  91.577   210.023   301.600   301.600   -  

PU, QT OMBRIA 6106  6.830.411   (556.311)  6.274.100   6.274.100   -  

PU, QT OMBRIA 6107  1.971.655   (177.505)  1.794.150   1.794.150   -  

PU, QT OMBRIA 6108  2.451.400   (500.300)  1.951.100   1.951.100   -  

PU, QT OMBRIA 6110  5.029.788   (503.738)  4.526.050   4.526.050   -  

PU, QT OMBRIA 6186  176.714   102.436   279.150   279.150   -  

PU, QT OMBRIA 6187  669.014   95.072   764.087   764.087   -  

PU, QT OMBRIA 6188  150.501   89.299   239.800   239.800   -  

PU, QT OMBRIA 6189  149.048   88.702   237.750   237.750   -  

PU, QT OMBRIA 6190  132.961   102.139   235.100   235.100   -  

PU, QT OMBRIA 6191  179.213   101.887   281.100   281.100   -  

PU, QT OMBRIA 6192  228.674   151.376   380.050   380.050   -  

PU, QT OMBRIA 6193  214.356   123.394   337.750   337.750   -  

PU, QT OMBRIA 6194  198.967   92.033   291.000   291.000   -  

PU, QT OMBRIA 6195  169.902   98.898   268.800   268.800   -  

PU, QT OMBRIA 6196  152.159   90.291   242.450   242.450   -  

PU, QT OMBRIA 6197  132.185   80.365   212.550   212.550   -  

  19.785.907   (204.770)  19.581.137   19.581.137   -  

 

O valor contabilístico reflete o valor de aquisição dos imóveis acrescido das despesas e impostos 

incorridos nas referidas transações. Os valores despendidos com o desenvolvimento do projeto 

“Quinta da Ombria” até à data da avaliação são nessa data incorporados na rubrica de 

construções em curso. Estima-se que o projeto a desenvolver atinja valores superiores a cento e 

sessenta milhões de euros.  

 

O valor de avaliação considerado corresponde à média simples do valor atribuído pelos 

respetivos peritos avaliadores (Nota 3). Os projetos de construção devem ser reavaliados com 

uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de 

induzir alterações significativas no valor do imóvel. De acordo com regulamento nº 2/2015 da 

CMVM, republicado pelo Regulamento CMVM nº 3/2020 e alterado pelo Regulamento CMVM nº 
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6/2020, considera-se uma alteração significativa do valor do imóvel a incorporação de valor 

superior a 20% relativamente ao custo inicial estimado do projeto, de acordo com o auto de 

medição da obra elaborado pela empresa de fiscalização. 

  

Os terrenos adquiridos localizam-se em Loulé e visam o desenvolvimento do projeto “Quinta da 

Ombria”, que inclui um hotel de 5 estrelas, aldeamentos turísticos, moradias, um campo de 

golfe e área de proteção e enquadramento, visando preservar e potenciar as características do 

Barrocal Algarvio. O empreendimento inclui o desenvolvimento de projetos de preservação da 

fauna e flora existentes, a recuperação de todo o sistema de gestão de água e a implementação 

de uma área de agricultura biológica.  

 

2. CAPITAL DO FUNDO 

 

O património do Fundo está titulado através de unidades de participação iguais com um valor 

base de mil euros cada, conferindo aos seus titulares um direito de propriedade sobre os valores 

do Fundo, proporcional ao número de unidades de participação detidas. 

  

O movimento do capital do Fundo durante o exercício de 2021 foi o seguinte: 

  2021 

  
Saldo em 
31-12-2020  Subscrições  Resgates  

Distribuição 
de 

rendimentos  

Aplicação 
do 

resultado 
de 2021  

Resultado 
líquido 

do 
exercício  

Saldo em 
31-12-2021 

               
Unidades de participação 25.822.193   1.875.786   -   -   -   -   27.697.979  
Variações patrimoniais  (1.472.193)  (525.786)  -   -   -   -   (1.997.979) 
Resultados transitados  (6.562.293)  -   -   -   (1.827.081)  -   (8.389.374) 

Resultado líquido do exercício  (1.827.081)  -   -   -   1.827.081   2.185.640   2.185.640  

  15.960.626   1.350.000   -   -   -   2.185.640   19.496.266  

Número de unidades de 
participação  25.822,1930   1.875,7857            27.697,9787  

Valor da unidade de 
participação  618,0972  719,6984          703,8877 

 

O capital inicial do Fundo foi de € 15.000.000, realizado em numerário e representado por 

15.000 unidades de participação de valor unitário de mil euros. O capital inicial foi integrado no 

ativo em 23 de Fevereiro 2009, data de constituição do Fundo.  

Em 15 de Outubro de 2009 e com referência à unidade de participação publicada em 30 de 

Setembro de 2009, o Fundo realizou o primeiro aumento de capital, no valor de € 2.000.000 

realizado em numerário e concretizado com a subscrição de 2010,44 novas unidades de 

participação. 

Em 31 de Março de 2011 e com referência à unidade de participação publicada em 28 de 

Fevereiro de 2011, o Fundo realizou um novo aumento de capital, no valor de € 1.000.000 

realizado em numerário e concretizado com a subscrição de 1018,77 novas unidades de 

participação. 
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Em 9 de Março de 2012 e com referência à unidade de participação publicada em 28 de Fevereiro 

de 2012, o Fundo realizou um novo aumento de capital, no valor de € 800.000 realizado em 

numerário e concretizado com a subscrição de 821,46 novas unidades de participação. 

Em 29 de Janeiro de 2013 teve início um novo aumento de capital, com prazo de oferta de 

noventa dias e com calendarização para liquidação financeira em três períodos. Como resultado 

desta operação ocorreu em 31 de Janeiro de 2013 uma liquidação no valor de € 1.000.000 (um 

milhão de euros) e em 30 de Abril de 2013 uma liquidação no valor de € 2.000.000 (dois milhões 

de euros). Foram emitidas as correspondentes unidades de participação ao valor da unidade 

publicada com referência a 31 de Dezembro de 2012, passando o capital do Fundo, em 30 de 

Abril de 2013, a ser de € 21.194.467,19 (vinte e um milhões, cento e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e sete euros e dezanove cêntimos). Sendo o montante total de unidades 

de participação acrescido de variações patrimoniais de € 21.800.000,00 (vinte e um milhões, 

oitocentos mil euros), representado por 21951,43 unidades de participação. 

Em 23 de Agosto de 2019 foi deliberado em Assembleia de Participantes novo aumento de 

capital no valor de €1.000.000 (um milhão de euros), a liquidação financeira ocorreu a 2 de 

Setembro de 2019. Nesta data o capital do Fundo passou para 23.363.163,24 (vinte e três milhões 

trezentos e sessenta e três mil cento e sessenta e três euros e vinte e quatro cêntimos). Sendo o 

montante total de unidades de participação acrescido de variações patrimoniais de € 

22.800.000,00 (vinte e dois milhões, oitocentos mil euros), representado por 23.363,1632 

unidades de participação. 

Em Março e Novembro de 2020 foram deliberados em Assembleias de Participantes dois novos 

aumentos de capital no valor de €800.000 (oitocentos mil euros) e €750.000 (setecentos e 

cinquenta mil euros) respectivamente. As liquidações financeiras ocorreram a 17 de Abril e 4 de 

Dezembro.  

 Em 2 de Julho de 2021 foi deliberado o aumento de capital no valor de 1.350.000,00(um milhão 

trezentos e cinquenta mil euros). A liquidação financeira ocorreu a 29 de Julho de 2021. 

Em 31 de dezembro de 2021 o capital do Fundo é de 27.697.978,74 (vinte e sete milhões 

seiscentos e noventa e sete mil novecentos e setenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), 

sendo o montante total de unidades de participação acrescido de variações patrimoniais de € 

25.700.000,00 (vinte e cinco milhões e setecentos mil euros), representado por 27.697.9787 

unidades de participação.  
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3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

Em 31 de Dezembro de 2021, a composição discriminada da carteira de ativos do Fundo é a seguinte: 

   2021 

   Área  Valor de  Data da    Valor de  Data da    Valor de  Valor do   
  Imóvel / Terreno  (m2)  aquisição  avaliação  Avaliador  avaliação  avaliação  Avaliador  avaliação  Imóvel  Localização 

 Imóveis situados em Portugal                     
CC04 Outros Projectos de Construção                     
 Prédio Misto, Q 475   60  443  15-07-2021   Luso- Roux    9.100  15-07-2021  Big Picture   10.700  9.900  Loulé 

 Prédio Misto, Q 609   60  443  15-07-2021   Luso- Roux    9.400  15-07-2021  Big Picture   10.300  9.850  Loulé 

 Prédio Misto, Q 11313,   10.900  80.555  15-07-2021   Luso- Roux    54.500  15-07-2021  Big Picture   57.200  55.850  Loulé 

 Prédio Rústico, QT OMBRIA 11283,  25.800  126.962  15-07-2021   Luso- Roux    103.200  15-07-2021  Big Picture   103.200  103.200  Loulé 

 Prédio Rústico, QT OMBRIA 11307,   1.300  8.474  15-07-2021  Big Picture   7.200  15-07-2021   Luso- Roux    7.200  7.200  Loulé 

 Prédio Rústico, QTA OMBRIA 11302 12.800  34.272  15-07-2021  Big Picture   57.600  15-07-2021   Luso- Roux    64.000  60.800  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 739,  72  214.119  15-07-2021  Big Picture   184.500  15-07-2021   Luso- Roux    189.700  187.100  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 2460  7.700  29.232  15-07-2021   Luso- Roux    77.800  15-07-2021  Big Picture   84.300  81.050  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 2462,   25.295  121.968  15-07-2021   Luso- Roux    189.700  15-07-2021  Big Picture   198.000  193.850  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 837  1.900  175.392  15-07-2021   Luso- Roux    169.900  15-07-2021  Big Picture   178.600  174.250  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 839,   280  65.520  15-07-2021   Luso- Roux    74.700  15-07-2021  Big Picture   88.300  81.500  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 1740,   10.000  91.577  15-07-2021  Big Picture   283.000  15-07-2021   Luso- Roux    320.200  301.600  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6106  109.592  6.830.411  27-12-2021   Luso- Roux    5.872.000  27-12-2021  Big Picture   6.676.200  6.274.100  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6107  31.090  1.971.655  27-12-2021  Big Picture   1.700.000  27-12-2021   Luso- Roux    1.888.300  1.794.150  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6108  58.782  2.451.400  27-12-2021   Luso- Roux    1.820.000  27-12-2021  Big Picture   2.082.200  1.951.100  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6110  71.454  5.029.788  27-12-2021   Luso- Roux    4.390.000  27-12-2021  Big Picture   4.662.100  4.526.050  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6186  2.368  176.714  27-12-2021  Big Picture   267.000  27-12-2021   Luso- Roux    291.300  279.150  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6187  2.232  669.014  27-12-2021  Big Picture   726.073  27-12-2021   Luso- Roux    802.100  764.087  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6188  1.994  150.501  27-12-2021  Big Picture   225.000  27-12-2021   Luso- Roux    254.600  239.800  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6189  1.975  149.048  27-12-2021  Big Picture   223.000  27-12-2021   Luso- Roux    252.500  237.750  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6190  1.949  132.961  27-12-2021  Big Picture   220.000  27-12-2021   Luso- Roux    250.200  235.100  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6191  2.387  179.213  27-12-2021  Big Picture   269.000  27-12-2021   Luso- Roux    293.200  281.100  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6192  3.324  228.674  27-12-2021   Luso- Roux    375.000  27-12-2021  Big Picture   385.100  380.050  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6193  2.921  214.356  27-12-2021   Luso- Roux    330.000  27-12-2021  Big Picture   345.500  337.750  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6194  2.477  198.967  27-12-2021  Big Picture   280.000  27-12-2021   Luso- Roux    302.000  291.000  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6195  2.269  169.902  27-12-2021  Big Picture   256.000  27-12-2021   Luso- Roux    281.600  268.800  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6196  2.017  152.159  27-12-2021  Big Picture   228.000  27-12-2021   Luso- Roux    256.900  242.450  Loulé 

 Prédio Urbano, QT OMBRIA 6197  1.735  132.185  27-12-2021  Big Picture   196.000  27-12-2021   Luso- Roux    229.100  212.550  Loulé 

 Total    19.785.907       18.597.673       20.564.600   19.581.137    
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   2021     
       Preço de  Data de  Valor de  Método de  Juros  Valor     
 Liquidez  Quantid.  Moeda  aquisição  Avaliação  Avaliação  Avaliação  Decorridos  Global     
CC01 Numerário                     

 Caixa     EUR            57     
CC02 Depósitos à ordem                     

 DO CGD  0.00%    EUR            538.278     
 DO Banco Santander 0.00%    EUR            10.036     
 DO Banco Millennium BCP 0.00%    EUR            0     
     

    
 

     0  548.371      
     

    
 

     
 

 
     

   2021     
       Preço de  Data de  Valor de  Método de  Juros  Valor     
 Empréstimos  Quantid.  Moeda  aquisição  Avaliação  Avaliação  Avaliação  Decorridos  Global     
CC07 Empréstimos Obtidos                     

 Emp PoreDevelop 5,00% 20210419 20250419  EUR          (8.162)  (360.825)  
   

                      
                      
   2021          
       Preço de  Data de  Valor de  Método de  Juros  Valor     
 Outros valores a regularizar  Quantid.  Moeda  aquisição  Avaliação  Avaliação  Avaliação  Decorridos  Global     
 Outros Activos Activos                     

CC13 VALORES ATIVOS - OUTROS    EUR            23.032     
     

 
                

 Outros passivos                     
CC19 VALORES PASSIVOS - OUTROS    EUR            (295.450)     

                 19.496.266      
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6.CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO 

 

Os critérios e princípios de valorização estão descritos na nota introdutória. 

 

7.DISPONIBILIDADES  

 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

  2021 

Contas  

Saldo em 
31-12-2021  Aumentos  Reduções  

Saldo em 
31-12-2021 

Numerário  105       57  
Depósitos à ordem  635.635       548.314  

Total  635.740   -   -   548.371  

         
  2020 

Contas  

Saldo em 
31-12-2020  Aumentos  Reduções  

Saldo em 
31-12-2020 

Numerário  105       105  
Depósitos à ordem  523.699       635.635  

Total  523.804   -   -   635.740  

 

12.IMPOSTOS 

 

Os impostos suportados pelo Fundo durante o exercício de 2021 e 2020 apresentam a seguinte 

composição: 

  2021  2020 

Impostos Indiretos:     
Imposto Selo  24.899   11.501  
Imposto Municipal Imoveis  25.969   25.936  

     
Total de Impostos suportados 50.869   37.437  

 

13. DISCRIMINAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 

 

Em Julho de 2012, o Fundo hipotecou a favor da Camara Municipal de Loulé, o imóvel com o artº 

5685. O objetivo desta garantia é assegurar a boa e regular construção das obras de urbanização 

do empreendimento Quinta da Ombria. 

Em reunião realizada a 6 de Dezembro de 2017, a Câmara Municipal de Loulé deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de redução de caução prestada a favor da Câmara, passando a 

hipoteca de imóveis do Fundo a incidir exclusivamente sobre a Parcela B destinada a 

Aldeamento Turístico (artigo 6107) e sobre a Parcela Bm destinada a Moradias (artigo 6108).   

Em reunião realizada em 9 de Junho de 2021 a Câmara deliberou homologar o Auto de Vistoria 

para recepção provisória das obras de urbanização e receber provisoriamente as infraestruturas 

de abastecimento de água, arranjos exteriores e telecomunicações. Na sequência da redução de 

caução, a Câmara procedeu à emissão da certidão de distrate da Parcela B.  Em Julho de 2021 foi 

cancelada a hipoteca que incidia sobre a parcela B. 
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 A 31 de Dezembro de 2021, o valor da parcela BM dado pela média das avaliações era de 

€1.951.100. 

 

Para além da obrigação descrita no parágrafo anterior, o Fundo tem em sua posse três Garantias 

Bancárias e uma Garantia Autónoma, em seu favor, cujo ordenante é a empresa responsável 

pela 1ª e 2ª fase das obras de urbanização do complexo turístico Quinta da Ombria, MAJA – 

Construções S.A. As três garantias bancárias e a Garantia Autónoma totalizam o montante de 

€378 672,91, que se destina a garantir a boa execução das empreitadas de infraestruturas gerais 

do empreendimento. As quatro garantias mantêm a sua validade até à receção definitiva das 

obras realizadas.  

Em 17 de Março de 2021 o Fundo celebrou um contrato de financiamento no valor de € 

2.400.000 para a construção da Moradia C2, constituindo hipoteca sobre o Lote C2.  Em 31 de 

Dezembro de 2021, o valor do Lote C2 dado pela média das avaliações era de €764 087.  

O arranque dos trabalhos de construção da Moradia C2 ocorreu em Junho de 2021, tendo a 

Fundo na sua posse uma garantia bancária no valor de €142.500 destinada a cobrir o valor pago 

ao empreiteiro a título de adiantamento dos trabalhos. Para garantia da boa execução dos 

trabalhos da Moradia, o Fundo está a efectuar a retenção de 10% dos pagamentos. Em 31.12.2021 

esta garantia de boa execução totaliza o valor de €26.298.   

  

14. OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS – ATIVO 

 

O saldo desta rubrica é respeitante a despesas incorridas com obras em curso de imóveis do 

Fundo, e que só serão capitalizadas quando da obtenção de novas avaliações imobiliárias. (ver 

nota 1). 

 

15. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

  2021  2020 
CONTAS DE TERCEIROS     

Sociedade Gestora  6.240   5.287  
Banco Depositário  20.298   16.250  
Entidades Avaliadoras de Imóveis  1.907   4.920  
Autoridades de Supervisão  1.018   812  

  29.462   27.269  
 

    
Outras contas de credores     

IVA  34.165   -  
Outros Valores a pagar  193.685   90.819  

 
 227.851   90.819  

 
    

 
    

Empréstimos Obtidos  360.825   -  
 

    
Total  618.138   118.088  
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Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Comissão de Gestão”, corresponde às comissões a 

pagar à Sociedade Gestora relativa ao mês de Dezembro e a rubrica “Comissão de Depositário” 

corresponde às comissões a pagar ao banco depositário do Fundo relativas ao segundo semestre 

de 2021 e 2020, respetivamente. 

Em março de 2021 o Fundo assinou com o seu participante um contrato de financiamento no 

montante máximo de €2.400.000, destinado à construção da moradia modelo  - Moradia C2, 

pelo prazo de 4 anos, com uma carência de capital e juros nos primeiros 24 meses e taxa de juro 

acordada de 5% ano. Em 31 de Dezembro de 2021 o valor de capital utilizado era € 360.825.    

 

16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 

 

 Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, estas rubricas têm a seguinte composição: 

  2021  2020 
Juros e Custos Equiparados 8.162   -  

Imposto de Selo (Fundo)  2.437   1.941  
Outros Impostos Indirectos     

Imposto Municipal S/ Imóveis  9.361   9.361  
Outros Fornecedores     

Provisão Auditoria  8.610   11.070  
Honorários  6.000   -  
Ambientar  -   2.368  
Avaliadores  3.567   -  

Total  38.136   24.740  

 

17. COMISSÕES 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte 

composição: 

  2021  2020 
Comissões e Taxas     
Comissão de Gestão  65.815   60.000  
Comissão de depósito  35.190   31.400  
Taxa de Supervisão  5.538   4.895  
Outras Comissões  722   696  

Total  107.265   96.991  
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18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte 

composição: 

  2021  2020 
Seguros  494   -  
Auditoria  8.610   11.070  
Avaliações  9.471   16.544  
Honorários  544.934   555.919  
Outros  1.569   13.004  

Total  565.078   596.536  

 

 

A rubrica Honorários diz respeito a Honorários de Advogados e de Marketing & Consultoria, 

estes últimos efetuados de acordo com o contrato assinado com a QdO, SA no âmbito do 

desenvolvimento e divulgação do projecto “Quinta da Ombria”. 

 

19. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte 

composição: 

  2021  2020 

Ganhos Oper. Financ. e Act. Imobili     
Em Activos Imobiliários  3.384.027   344.417  

     
Perdas Oper. Financ. e Act. Imobili     

Activos Imobiliários  (467.015)  (1.440.535) 

  2.917.012   (1.096.118) 

 

20. REMUNERAÇÕES PAGAS PELA SOCIEDADE GESTORA 

 

De acordo com o definido no nº 2 do art. 161.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento 
Coletivo, o montante total de remunerações de 2021 pagas pela Fund Box – Sociedade Gestora 
de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. aos seus colaboradores no âmbito da gestão do 
Fundo Quinta da Ombria, é como segue: 

  
Remunerações  

fixas 
Remunerações  

variáveis 
Remuneração  

total 
Direcçao de topo e colaboradores 
equiparados 27.098 1.452 28.551 

Responsáveis pela assunção de riscos  
e funções de controlo 2.171 0 2.171 

Outros colaboradores 8.406 0 8.406 

 37.676 1.452 39.128 

 
O valor acima apurado baseou-se no peso do ativo líquido do fundo (9%) no ativo líquido da 
totalidade dos fundos geridos pela sociedade gestora aplicado ao total de remunerações pagas 
aos colaboradores dessa sociedade durante 2021 (442.527 euros). 
De referir que, tendo em conta que ocorreu um processo de fusão por incorporação da First 
Fund Box SGOIC (anterior entidade gestora) na Fund Box SGOIC (atual entidade gestora), o 
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montante de 442.527 euros inclui o montante total de 415.507 euros auferidos pelos 
colaboradores da então entidade gestora (First Fund Box), bem como 27.020 euros auferidos 
pelos mesmos colaboradores já na nova entidade gestora (Fund Box SGOIC) após conclusão da 
referida operação de fusão. Para além do montante global de remunerações, de referir que 
foram pagos 238.031 euros a entidade terceira pela prestação de serviços de backoffice 
subcontratados. 
O número de colaboradores afetos à gestão do fundo ao longo do ano de 2021 foi de 24 

pessoas. Durante o exercício de 2021, não foram pagas quaisquer comissões de desempenho à 

sociedade gestora do fundo. 

 

21. OUTRAS DIVULGAÇÔES 

 

O Fundo Quinta da Ombria obteve em 13 de Março de 2020 a Declaração de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução do Aldeamento Turístico D, um processo que se arrastou 

durante dois anos. A CCDR do Algarve, enquanto autoridade de AIA, emitiu uma decisão 

“Conforme condicionada”, detalhando diversas obrigações a cumprir/apresentar previamente à 

emissão da licença ou autorização do projecto. 

Em Agosto de 2020 o Fundo Quinta da Ombria apresentou a esta CCDR os elementos relativos 

aos condicionamentos a cumprir, tendo a CCDR informado em Dezembro de 2020 que, após 

pronúncia do ICNF, IP confirmando que se encontram satisfeitas as condicionantes impostas na 

DCAPE, foi emitido parecer favorável ao projecto do Aldeamento Turístico D. 

Em reunião de Câmara de 21 de Julho de 2021, foi aprovado o projecto de arquitectura referente 

à construção do Aldeamento turístico de 4 estrelas em regime de propriedade horizontal. Em 26 

de Dezembro de 2021 foi aprovado o licenciamento das obras de construção deste Aldeamento 

D. Aguarda-se a todo o momento o licenciamento das obras de urbanização do referido 

Aldeamento. 

 

O aparecimento do surto denominado COVID-19, já caracterizado como pandemia pela OMS, 

continua a ter fortes consequências na economia, provocando a sua retração e incerteza quanto 

ao futuro. Os impactos das medidas de contenção da pandemia reflectiram-se à data na 

actividade do Fundo Quinta da Ombria, nas várias vertentes da sua intervenção: licenciamento, 

obra e comercialização. Este facto não nos permite, apurar, de forma plena, os impactos diretos 

ou indiretos, futuros, na atividade corrente do Fundo. No entanto, consideramos que as 

circunstâncias excecionais acima apresentadas não colocam em causa a continuidade das 

operações e a solidez financeira do Fundo. 

 

A continuidade e viabilidade do Fundo, concretamente o desenvolvimento do projecto em 

curso, dependem da continuação da capitalização do Fundo pelo seu participante único. Em 

2021 foi concretizada uma operação de aumento de capital (nota 2.)  Em Novembro de 2020 foi 

deliberado favoravelmente em Assembleia de Participantes uma alteração à política de 

investimentos, passando a permitir a concessão de crédito ao Fundo e a prestação de garantias 
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por participantes, o que permitiu a contratação em 2021 com o investidor do Fundo, de um 

financiamento à construção no valor de € 2.400.000. 

 

22. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

Nada a referir. 

 

 

 O Contabilista Certificado                                         Pelo Conselho de Administração 
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