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Relatório de Gestão 2011 

 

 

O Herdade da Comporta - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado (adiante 

designado por “Fundo”) foi constituído em 23 de Novembro de 2006 com um capital inicial de 

5.200.000 euros, o qual foi aumentado para 33.040.000 euros em 23 de Janeiro de 2007. As 

Unidades de Participação têm o valor nominal unitário de 1.000 euros. 

 

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS  

 

“Comporta Links” (ADT2) 

Localiza-se no concelho de Alcácer do Sal, ocupando uma área total de 365 ha, para onde 

está projectada a construção de 1 campo de golfe, 2 hotéis, 2 aparthotéis, 3 aldeamentos 

turísticos e 22 loteamentos residenciais, totalizando uma área bruta de construção estimada 

de 289.456 m2. 

 

“Comporta Dunes” (ADT3) 

Localiza-se no Concelho de Grândola, ocupando uma área de 377 ha, para onde está 

planeada a construção de 1 campo de golfe, 4 hotéis, 1 aparthotel, 11 aldeamentos turísticos 

e 3 loteamentos residenciais, totalizando uma área bruta de construção de aproximadamente 

349.033 m2. 
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Para além da ADT2 e da ADT3, estão a ser promovidos pelo Fundo os seguintes 

loteamentos, todos eles localizados no concelho de Grândola: 

C12 e C13 

Loteamento na aldeia do Carvalhal, com 101.050 m2 de terreno, e com uma área bruta de 

construção de 36.400 m2 acima do solo e um máximo de 163 fogos. 

C14 

Loteamento junto à aldeia do Carvalhal, com 76.000 m2 de terreno, e onde está  prevista a 

construção de 110 fogos (39 em lotes de moradias unifamiliares e 71 apartamentos), 

totalizando uma área bruta de construção máxima de 22.800 m2. 

L7 – Casas da Encosta 

Loteamento nas Lagoas, com 139.097 m2 de terreno, titulado pelo Alvará n.º 2/2009, emitido 

em 11 de Dezembro de 2009 pela Câmara Municipal de Grândola, que contempla 52 lotes 

de terreno para moradias e 1 lote técnico, tendo as infraestruturas sido concluídas em 2011. 

 ATL (Área Turística de Lagoas) 

Para este aldeamento turístico, implantado numa área de terreno com 140.200 m2, está 

prevista a construção de um aldeamento turístico com uma capacidade de 100 fogos e uma 

área bruta de construção máxima de 42.060 m2.  

 

De salientar que os loteamentos C12, C13, C14 e ATL encontram-se ainda sob contrato 

promessa compra e venda. Aguarda-se a elaboração dos respectivos projectos e 

consequente emissão do alvará de loteamento, para serem celebradas as respectivas 

escrituras.  

 

Outros loteamentos 

O Fundo tem ainda por comercializar 8 lotes no loteamento do Possanco, dos 31 lotes 

adquiridos em 2007, sendo 4 comerciais e 4 para habitação. 
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ACTIVIDADE NO EXERCÍCIO 

 

Ryder Cup 

Em Maio de 2011, a organização da Ryder Cup 2018 foi atribuída a França, em detrimento 

da candidatura Portuguesa representada pelo Campo Golfe Comporta Dunes (ADT2). 

Apesar da decisão desfavorável, a cobertura mediática internacional que envolveu o 

processo de selecção permitiu a divulgação do Projecto Herdade da Comporta. 

 

Comercialização 

No primeiro semestre de 2011, o Fundo celebrou uma parceria estratégica com a Sociedade 

DC Residential (sediada em Hamburgo na Alemanha) para o desenvolvimento imobiliário de 

dois lotes localizados no Comporta Dunes ( ADT3). 

Esta parceria concretizou-se na aquisição em partes iguais da Sociedade Euro Barcelona 

(posteriormente redenominada para DCR & HdC Development, Lda), a qual veio a adquirir 

os referidos lotes ao Fundo pelo montante global de 9.035.000 euros, sendo o pagamento 

realizado em três prestações, 45% na escritura de compra e venda, 30% em 2012 e o 

remanescente em 2013 ou aquando a conclusão do golfe e hotel Aman, o que ocorrer mais 

tarde. 

Do ponto de vista do Fundo, o desenvolvimento desta parceria vem permitir o acesso a 

novos mercados, bem como a redução das necessidades de financiamento do Projecto 

Herdade da Comporta. 

Em 2011 foram realizadas duas escrituras de venda no Loteamento L7, pelo valor global de 

885.000 euros. 

 

Investimento  

No ano de 2011, o investimento imobiliário realizado ascendeu a 6 milhões de euros, 

sobretudo centrado nas infraestruturas das Casas da Encosta ( L7) e do Comporta Dunes 

(ADT3), totalizando cerca de 3 milhões de euros, no Hotel Aman e no campo de Golfe. 
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Desempenho económico-financeiro 

No ano de 2011, o Herdade da Comporta – Fundo Especial de Investimento Imobiliário 

registou um resultado líquido positivo de 29.821.738 euros, decorrente essencialmente dos 

seguintes factos: 

 Em face de importantes desenvolvimentos registados nos activos detidos pelo Fundo 

foram obtidas novas avaliações imobiliárias, com um impacto positivo no resultado do 

exercício de 24.930.000 euros; 

 A alienação de dois lotes à Sociedade DCR & HdC Development resultou numa mais 

valia imobiliária de  4.871.000 euros;  

 Com a realização das duas escrituras do loteamento L7, o Fundo obteve uma mais valia 

de 449.000 euros. 

 

 

PERSPECTIVAS PARA 2012 

Apesar de se continuar a perspectivar um ano de crise no sector imobiliário, verificou-se no 

início de 2012 um aumento da procura, pelo que se prevê um crescimento das vendas face a 

2011.  

Em 2012 o Fundo irá prosseguir a sua estratégia de desenvolvimento imobiliário, assente 

nos “investimentos âncora” no Comporta Dunes, destacando-se: a modelação do terreno do 

Campo de Golfe, as obras de infraestruturas gerais, e a continuação da construção do 

AMANDUNA HOTEL & SPA. 

 

Em paralelo, continua a procura de potenciais parceiros internacionais tendo em vista o 

desenvolvimento de novos projectos, num modelo de negócio semelhante ao estabelecido 

com a DC Residential. 
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RESULTADOS 

As Contas do Exercício de 2011, apresentam um resultado positivo de 29.821.738 euros, 

que o Conselho de Administração propõe que seja levado à conta de resultados transitados. 

 

30 de Março de 2012 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

 

 

Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês 

 

 

Carlos Beirão da Veiga 

 

 

José Manuel de Sousa 

 

 

Manuel Coutinho de Ortigão Ramos 

 

 

Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho 

 

 

Lourenço Marques de Almeida Vaz Pinto 




























