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HERDADE DA COMPORTA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

(EM LIQUIDAÇÃO) 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Herdade da Comporta - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, adiante designado por 

Herdade da Comporta, é um organismo de investimento coletivo (OIC), de subscrição particular, que foi 

constituído em 23 de novembro de 2006 por um período de dez anos, prorrogável por períodos de cinco 

anos, prorrogação essa que foi deliberada em 2016, prolongando o prazo de duração do OIC até 23 de 

novembro de 2021. A Assembleia de Participantes realizada em 7 de junho de 2021 decidiu não prorrogar 

a duração do OIC para além da referida data, pelo que em 23 de novembro de 2021 verificou-se a sua 

dissolução e consequente entrada em liquidação, tendo como liquidatária a sua entidade gestora. O 

Herdade da Comporta foi constituído com um capital inicial de 5.200.000 euros, tendo sido realizado um 

aumento de capital para 33.040.000 euros em 2007. O capital do Herdade da Comporta é representado 

por 33.040 unidades de participação. 

 

2. CONDICIONANTES DA ATIVIDADE 

O património imobiliário do Herdade da Comporta era essencialmente constituído por dois projetos 

imobiliários e turísticos com uma área total de aproximadamente 1.380ha – NDTC Comporta Dunes 

(551ha); ADT2 Comporta Links (365ha) e ainda 460ha de área florestal.  

 

No seguimento do colapso do GES, e a consequente insolvência da participante maioritária Rio Forte 

Investments, SA, (Rio Forte) o Herdade da Comporta viu-se confrontado com dificuldades de tesouraria, 

não dispondo de condições para cumprir com as suas obrigações perante os seus credores e sem recurso 

a meios financeiros alternativos que lhe permitissem desenvolver os projetos imobiliários  de que era 

proprietário, estando inclusivamente em risco de comprometimento da eficácia dos alvarás referentes a 

esses mesmos projetos imobiliários, com significativa perda de valor. 

 

Mantendo-se as dificuldades económicas e financeiras do Herdade da Comporta, e  não existindo 

disponibilidade por parte dos Participantes no sentido de implementar medidas de reforço de capital ou 

outras que permitissem a viabilidade do Herdade da Comporta, foi realizado um processo organizado de 

alienação dos ativos que veio a ser finalizado em novembro de 2019, esgotando-se assim o seu  

património imobiliário.  
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3. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

O Herdade da Comporta detém uma participação de 50% no capital social da DCR & HDC Developments 

– Actividades Imobiliárias, LDA e créditos sobre a mesma sociedade que tem procurado alienar, 

atendendo a que estes são os únicos ativos que integram o seu património.  

 

Em resultado da operação de alienação dos ativos imobiliários o Herdade da Comporta passou a 

apresentar uma situação de capitais próprios negativos, tendo procurado alcançar a regularização dessa 

situação através da negociação com credores,  o que veio a permitir a inversão da situação liquida para 

valores positivos.     

 

No que refere aos passivos existentes, foram concluídas as negociações com a Rio Forte Investments, SA, 

insolvente, o que permitiu o pagamento parcial da dívida, sendo que os reembolsos efetuados mereceram 

a aprovação prévia por parte Ministério Público / Tribunal Central de Investigação Criminal (TCIC) em 

virtude dos créditos detidos se encontram arrestados.  

 

4. PERSPETIVAS PARA 2022 

Como já foi referido, o Herdade da Comporta detém uma participação de 50% no capital social da DCR & 

HDC Developments – Actividades Imobiliárias, LDA e créditos sobre a mesma sociedade que irá procurar 

alienar no âmbito do processo de liquidação em curso, atendendo a que estes são os únicos ativos que 

integram o seu património.  

 

5. PERFORMANCE FINANCEIRA 

No exercício de 2021 o Herdade da Comporta registou um resultado líquido de 6.764.979,79 euros (seis 

milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove euros e setenta e nove 

cêntimos). 

 

6. PATRIMÓNIO EM 31-12-2021 

 

Carteira de Participações 

Em sociedades imobiliárias       2.062.988 euros 

 

Disponibilidades 

Depósitos à ordem       2.334.073 euros 

Depósitos a prazo      5.875.000 euros 
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7. FACTO RELEVANTE 

Como é do conhecimento generalizado, no passado dia 11 de março de 2020 a OMS declarou o surto do novo 

coronavírus, designado COVID-19, como pandemia. O desenvolvimento da pandemia teve impactos em diversos 

setores da economia, em resultado dos efeitos diretos e indiretos provocados pela doença, estando em causa, entre 

outros, a disrupção do normal funcionamento da atividade económica ou a incapacidade de virem a ser cumpridos 

compromissos contratuais, pelas diversas contrapartes, podendo como tal, alterar-se a perceção e avaliação do risco 

de negócio. Face à gravidade da situação, a Gesfimo, SA implementou medidas por forma a minimizar os impactos 

em termos de desempenho da atividade de gestão de organismos de investimento coletivo, medidas essas que se 

traduzem na reorganização dos processos de trabalho dos seus colaboradores, estando assegurada a continuidade 

do funcionamento dos seus serviços por forma a que estas circunstâncias excecionais não colocam em causa a 

continuidade de operações do OIC sob gestão. 

 

8. NOTA ADICIONAL 

Em reunião de 12 de Março de 2019, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários deliberou, para efeitos do disposto no Artigo 131º do Código do Procedimento Administrativo, 

a extinção do procedimento de registo para a atividade de gestão de organismos de investimento 

imobiliário, ao abrigo da Lei nº 16/2015, de 24 de Fevereiro, apresentado pela Gesfimo – Espírito Santo 

Irmãos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, com fundamento na desistência 

apresentada em 7 de Dezembro de 2018 por esta Sociedade Gestora àquela Comissão, pelo que nesta 

sequência e a partir desta data, verifica-se a impossibilidade de realização de investimentos adicionais, 

devendo ser prosseguida uma politica ativa de desinvestimento. Em 6 de Março de 2020 foi deliberado 

em Assembleia Geral da entidade gestora a alteração da sua denominação para Gesfimo – Espírito Santo 

Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA. 

 

9. RESULTADOS 

As demonstrações financeiras do exercício de 2021 (Balanço, Demonstração dos Resultados, 

Demonstração dos Fluxos monetários e Anexo às Demonstrações Financeiras) merecem a aprovação do 

Conselho de Administração e evidenciam um resultado líquido de 6.764.979,79 euros (seis milhões, 

setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos). 

 

O Conselho de Administração propõe que o resultado do exercício seja transferido para resultados 

transitados. 
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Lisboa, 22 de março de 2022 

 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

 

______________________________________ 

Pedro Espírito Santo de Melo Breyner 

 

_______________________________________ 

Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos 

 

_______________________________________  

Francisco Ferreira Caeiro 
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Balanço

ATIVO
31 de dezembro 

de 2020

Bruto Mv/Af mv/ad Líquido Líquido

CARTEIRA DE PARTICIPAÇÕES
Participações em sociedades imobiliárias 2 062 988,00 - - 2 062 988,00 2 062 988,00

TOTAL DA CARTEIRA DE PARTICIPAÇÕES 2 062 988,00 - - 2 062 988,00 2 062 988,00
CONTAS DE TERCEIROS
Outras contas de devedores 6 294 708,47 - - 6 294 708,47 6 220 320,47

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 6 294 708,47 - - 6 294 708,47 6 220 320,47
DISPONIBILIDADES
Depósitos à ordem 2 334 072,94 - - 2 334 072,94 2 457 039,88

Depósitos a prazo e com pré-aviso 5 875 000,00 - - 5 875 000,00 23 700 000,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 8 209 072,94 - - 8 209 072,94 26 157 039,88

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 206 184,87 - - 206 184,87 206 184,87
Despesas com custo diferido 612,00 - - 612,00 -

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 206 796,87 - - 206 796,87 206 184,87
Total do Ativo 16 773 566,28 - - 16 773 566,28 34 646 533,22

CAPITAL E PASSIVO

31 de dezembro 
de 2021

31 de dezembro 
de 2020

CAPITAL DO FUNDO
Unidades de participação 33 040 000,00 33 040 000,00
Variações patrimoniais (31 180,80) (31 180,80)
Resultados transitados (37 460 088,79) (34 496 990,40)

Resultado líquido do período 6 764 979,79 (2 963 098,39)
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 2 313 710,20 (4 451 269,59)

CONTAS DE TERCEIROS
Comissões e outros encargos a pagar 1 696,82 400,00
Outras contas de credores 145 130,83 149 590,78
Empréstimos contraídos 11 082 925,00 23 650 000,00

TOTAL DOS VALORES A PAGAR 11 229 752,65 23 799 990,78
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de custos 3 230 103,43 15 297 812,03

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 3 230 103,43 15 297 812,03
16 773 566,28 34 646 533,22

33 040 33 040

70,0275 -134,7237

Abreviaturas: Mv - Mais valias;  mv - Menos valias; Af - Ajustamentos favoráveis;  ad - Ajustamentos desfavoráveis

Contabilista Certificada            Conselho de Administração

Maria Elisabete Monteiro Resende Pedro Espírito Santo de Melo Breyner

 

Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos

Francisco Ferreira Caeiro

Total do Capital e do Passivo

Total do número de unidades de participação

Valor unitário da unidade de participação

Designação
31 de dezembro de 2021

Designação
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Demonstração dos Resultados

CUSTOS E PERDAS

Designação
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020

CUSTOS E PERDAS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS
De operações correntes 6 587,33 1 521 466,11
COMISSÕES
Outras, de operações correntes 5 112,69 2 400,00
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Em ativos imobiliários - 1 649 478,94
IMPOSTOS
Impostos sobre o rendimento - (206 184,87)
Impostos indiretos 3 710,03 2 704,83
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 138 470,86 80 282,56
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 1 850,00 -

155 730,91 3 050 147,57
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
Perdas de exercícios anteriores 2 099,44 166,60

2 099,44 166,60
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO 6 764 979,79 -
TOTAL 6 922 810,14 3 050 314,17

PROVEITOS E GANHOS

Designação
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020

PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Outros, de operações correntes 972,43 3 834,98
GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Em ativos imobiliários 836 058,96 -

837 031,39 3 834,98
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Ganhos de exercícios anteriores 6 085 778,75 83 380,80

6 085 778,75 83 380,80
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO - 2 963 098,39
TOTAL 6 922 810,14 3 050 314,17

Resultado de ativos imobiliários 697 588,10 (1 729 761,50)
Resultado corrente 681 300,48 (3 252 497,46)
Resultado eventual 6 083 679,31 83 214,20
Resultado antes de imposto sobre o rendimento 6 764 979,79 (3 169 283,26)
Resultado líquido do período 6 764 979,79 (2 963 098,39)

Contabilista Certificada                                                                                                  Conselho de Administração

Maria Elisabete Monteiro Resende Pedro Espírito Santo de Melo Breyner

Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos

Francisco Ferreira Caeiro

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)
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Demonstração dos Fluxos Monetários

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

PAGAMENTOS:
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 78,41 -
Impostos 187 518,28 -
Reembolso de empréstimos Rioforte 12 567 075,00 -
Juros de empréstimos 4 192 986,25 16 947 657,94 - -

Fluxos das operações sobre ativos imobiliários (16 947 657,94) -

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

PAGAMENTOS:

Suprimentos a sociedades imobiliárias 75 000,00 -

Outros pagamentos relacionados com a carteira - 75 000,00 - -
Fluxos das operações da carteira de títulos (75 000,00) -

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:

Juros de depósitos bancários 972,43 3 834,98

Outros recebimentos correntes - 972,43 4 763,15 8 598,13

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 1 185,62 11 888,16

Comissão de depósito 338,74 3 396,62
Impostos e taxas 742 551,96 729 536,95
Despesas bancárias 6 587,33 14 590,58
Outros pagamentos correntes 175 617,78 926 281,43 78 496,06 837 908,37

Fluxos das operações de gestão corrente (925 309,00) (829 310,24)

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:

Outros recebimentos de operações eventuais - - 4 284,00 4 284,00
Fluxos das operações eventuais - 4 284,00

Saldo dos fluxos monetários do período   (A) (17 947 966,94) (825 026,24)

Disponibilidades no início do período    (B) 26 157 039,88 26 982 066,12

Disponibilidades no fim do período       (C)=(B) + (A) 8 209 072,94 26 157 039,88

Contabilista Certificada Conselho de Administração

Maria Elisabete Monteiro Resende Pedro Espírito Santo de Melo Breyner

Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos

Francisco Ferreira Caeiro

31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
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Anexo às demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 

(Valores em euros) 

Introdução 

 

O Herdade da Comporta - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado é um OIC gerido pela 

Gesfimo - Espírito Santo, Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA 

(Sociedade Gestora), sendo as funções de entidade depositária (Banco Depositário) asseguradas pelo Novo 

Banco, SA. 

 

O Herdade da Comporta, com sede em Lisboa, foi constituído em 23 de novembro de 2006 por um período 

de dez anos, prorrogável por períodos de cinco anos, prorrogação essa que foi deliberada em 2016, 

prolongando o prazo de duração do OIC até 23 de novembro de 2021. A Assembleia de Participantes 

realizada em 7 de junho de 2021 decidiu não prorrogar a duração do OIC para além da referida data, pelo 

que em 23 de novembro de 2021 verificou-se a sua dissolução e consequente entrada em liquidação, tendo 

como liquidatária a sua entidade gestora. Nos termos da Lei e do regulamento de gestão  o seu património 

integra ativos imobiliários e outros valores mobiliários legalmente autorizados. 

 

A atividade encontra-se regulamentada pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro de 2015, que estabelece o 

regime jurídico dos organismos de investimento coletivo.   

 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base 

nos registos contabilísticos do OIC mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de 

Investimento Coletivo, estabelecido pelo Regulamento nº 2/2005 da CMVM e regulamentação 

complementar emitida por esta entidade.  

 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida neste Plano. As notas cuja numeração 

se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 

demonstrações financeiras anexas. As notas adicionais pretendem complementar a informação mínima 

prevista no referido Plano, com o objetivo do conteúdo do Anexo permitir uma melhor compreensão do 

conjunto das demonstrações financeiras. 
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Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos 

 

a) Apresentação das contas 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Plano 

Contabilístico elaborado pela CMVM para os Organismos de Investimento Coletivo, em vigor desde 15 de 

abril de 2015. 

 
b) Especialização dos exercícios 

O OIC 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. 

 
c) Diferimentos ativos e passivos 

Esta rubrica reflete as transações e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu 

integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem mas que devem ser reconhecidos 

nos resultados de períodos futuros. 

 
d) Contas de terceiros a receber 

As contas a receber de Clientes são mensuradas, aquando do reconhecimento inicial, ao custo, sendo 

subsequentemente mensuradas ao custo menos a imparidade, de modo a refletir o valor que se espera 

efetivamente receber. 

 
As situações irrecuperáveis são provisionadas na totalidade. Os reforços das perdas por imparidade são 

reconhecidos como gastos do período e as reversões como rendimentos. 

 
e) Contas de terceiros a pagar 

As contas a pagar são reconhecidas inicialmente pelo respetivo justo valor e, subsequentemente, são 

mensuradas ao custo amortizado, de acordo com o método da taxa de juro efetiva, exceto quando tal 

aplicação não seja material, sendo então mensurados ao custo. 

 
f) Financiamentos 

Os financiamentos obtidos estão valorizados ao custo amortizado determinado com base na taxa de juro 

efetiva. De acordo com este método, na data do reconhecimento inicial os financiamentos são 

reconhecidos no passivo pelo valor nominal recebido, o qual corresponde ao respetivo justo valor nessa 

data. Subsequentemente, os financiamentos são mensurados ao custo amortizado, que inclui todos os 

encargos financeiros calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva. Quando o impacto da 
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aplicação do custo amortizado não é material para a apresentação das contas o OIC apresenta os 

financiamentos obtidos ao custo. 

 
g) Juros de financiamentos 

Os gastos com financiamento são reconhecidos na demonstração de resultados do período a que 

respeitam e incluem juros suportados determinados com base no método da taxa de juro efetiva. 

 
h) Disponibilidades 

O OIC classifica na rubrica Disponibilidades os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo 

e outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de 

alteração de valor é insignificante. 

 

i) Unidades de participação 

O valor de cada unidade de participação é calculado mensalmente, tendo por base o valor líquido global 

do OIC apurado no encerramento das contas no último dia do mês e o número de unidades de 

participação emitidas. 

 

As subscrições e os resgates de unidades de participação são efetuados ao seu valor de mercado. A rubrica 

de Variações patrimoniais resulta da diferença entre o valor da subscrição ou do resgate e o valor base da 

unidade de participação, na data da operação. 

 
j) Comissões de gestão e de depósito 

O OIC suporta encargos com comissões de gestão e de depósito, a título de remuneração dos serviços 

prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário. Estas comissões são calculadas mensalmente 

sobre o valor líquido do OIC, sendo as percentagens aplicadas nesse cálculo de, respetivamente, 0,35% e 

0,1%. As bases e método de cálculo encontram-se descritos no regulamento de gestão do OIC. 

 
As comissões de gestão e de depósito são liquidadas trimestralmente e encontram-se registadas na 

rubrica de Comissões de operações correntes da Demonstração dos Resultados. 

 
k) Taxa de supervisão 

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

Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa ao valor global do OIC no final de cada mês, sendo 

registado na rubrica de Comissões operações correntes da Demonstração dos Resultados. Nos períodos 

em análise esta taxa ascendia a 0,0266‰. Sempre que o montante calculado seja inferior a 200 euros ou 

superior a 20.000 euros a taxa mensal devida corresponderá a um desses limites. 
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l) Imposto sobre o rendimento 

Em 1 de julho de 2015 entrou em vigor o novo regime fiscal dos Organismos de Investimento Coletivo 

(OIC), consagrado no Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro. No âmbito desse novo regime fiscal foi 

adotado o sistema de tributação ‘à saída’, passando-se a tributar os rendimentos auferidos pelos 

investidores em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

  
Por outro lado, sobre o Valor Líquido Global do OIC passou a incidir uma taxa de 0,0125% em sede de 

Imposto do Selo, a ser liquidada trimestralmente no final do mês seguinte. 

 
 A partir de 1 de julho de 2015, o rendimento dos Organismos de Investimento Coletivo passou a ser 

tributado em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) sobre o lucro tributável 

apurado anualmente, no qual não se incluem rendimentos prediais, de capitais e mais-valias, bem como 

os gastos diretamente relacionados com esses rendimentos e comissões de gestão ou outras que 

revertam para as entidades gestoras. 

  
As mais-valias apuradas a partir de 1 de julho de 2015, relativas a imóveis adquiridos até essa data, serão 

tributadas na proporção correspondente ao período de detenção dos ativos até aquela data. 

 

m) Impostos diferidos 

Decorrentes do registo de mais ou menos valias potenciais são geradas diferenças entre a base fiscal e a 

base contabilística. Neste sentido, o OIC regista impostos diferidos resultantes das mais ou menos-valias 

potenciais, apuradas a partir de 1 de julho de 2015 e relativas a imóveis adquiridos até essa data, sendo 

calculados na proporção correspondente ao período de detenção até à data de 30 de junho de 2015 

considerando que o Regulamento da CMVM nº 2/2005, de 14 de abril – Contabilidade dos Organismos de 

Investimento Coletivo preconiza no capítulo relativo ao conteúdo e regras de movimentação das contas 

que a conta 518 – Ativos por impostos diferidos e a conta 538 – Passivos por impostos diferidos deve 

registar o imposto cujo valor a receber ou a pagar ao Estado, respetivamente, apenas seja conhecido em 

momento ulterior. 

Nota 2 – Movimento das unidades de participação 

O Património do Herdade da Comporta está titulado por unidades de participação com um valor base de 

1.000 euros cada. O quadro seguinte evidencia as variações de capital e de valor da unidade de 

participação. 
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Nota 7 – Liquidez do OIC 

 

 

 

Nota 9 – Valores comparativos 

Durante o presente exercício não se verificaram alterações de políticas e/ou de critérios contabilísticos 

com efeitos relevantes nas demonstrações financeiras, pelo que os valores são comparáveis, em todos os 

aspetos significativos, com os valores do exercício anterior. 

 
Nota 13 – Discriminação das responsabilidades com e de terceiros 

 

 

 

 

Descrição Saldo inicial
Transferência 
resultado ano 

anterior

Resultados do 
período

Saldo final

Valor base 33 040 000,00 - - 33 040 000,00

Diferenças em subscrição (31 180,80) - - (31 180,80)

Resultados acumulados (34 496 990,40) (2 963 098,39) - (37 460 088,79)

Resultados do período (2 963 098,39) 2 963 098,39 6 764 979,79 6 764 979,79

TOTAL (4 451 269,59) - 6 764 979,79 2 313 710,20

Nº de unidades participação 33 040 33 040

Valor unidade participação (134,7237) 70,0275

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 156 893,76 533 358,15

Depósitos à ordem - Contas Escrow 2 300 146,12 1 800 714,79

Depósitos a prazo e com pré-aviso 23 700 000,00 - 17 825 000,00 5 875 000,00

TOTAL 26 157 039,88 - 17 825 000,00 8 209 072,94

No início No fim

Valores recebidos em garantia

Lotes 5, 6, 7, 8 e 18 na ADT3/NDTC , Grândola 2 457 656,00 2 457 656,00

Garantias bancárias recebidas:

DST - Empreitada de Infraestruturas - 1ª Fase ADT2 12 734,29 12 734,29

Oikos - Empreitada Construção L7 146 250,00 146 250,00

MRG - Empreitada Infraestruturas - ADT3 412 581,15 412 581,15

TOTAL 3 029 221,44 3 029 221,44

Tipo de responsabilidade
Montantes
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Nota 14 – Outras informações relevantes para a apreciação das demonstrações financeiras 

14.1 Participações em sociedades imobiliárias 

O Herdade da Comporta detém uma participação de 50% na sociedade imobiliária DCR & HDC 

Developments - Atividades Imobiliárias, LDA (DCR&HDC), encontrando-se esta participação validada ao 

custo de aquisição. Como sócio constituiu também prestações suplementares na sociedade no montante 

de 2.032.988 euros.  

 
14.2 Outras contas de devedores 

 
 
14.3 Acréscimos de proveitos 

 
 
14.4 Comissões e outros encargos a pagar 

A rubrica Comissões e outros encargos a pagar inclui valores e taxas a pagar relativos às comissões de 

gestão e de depósito, bem como a taxa de supervisão.  

 
 
14.5 Outras contas de credores 

 

2021 2020

Devedores por venda de propriedades:

DCR & HdC Developments-Actividades Imobiliárias, Lda. 2 258 875,00 2 258 875,00

Suprimentos a:

DCR & HdC Developments-Actividades Imobiliárias, Lda. 4 034 909,60 3 959 909,60

Taxas de justiça a recuperar processos de Imposto de selo - 612,00

Outros devedores 923,87 923,87

TOTAL 6 294 708,47 6 220 320,47

2021 2020

Imposto diferido s/ a potencial redução do preço da Venda dos ativos 206 184,87 206 184,87

TOTAL 206 184,87 206 184,87

2021 2020

Sociedade gestora 1 008,64 -

Banco depositário 288,18 -

Autoridade de supervisão 400,00 400,00

TOTAL 1 696,82 400,00

2021 2020

Imposto de selo s/ Valor Líquido do Fundo 138,55 -

Retenções na fontes de independentes 14,00 -

OIKOS-Construções, SA 46 547,58 46 547,58

Amável Calhau & Associados, SROC, Lda 9 225,00 -

Denniston International Architects and Planners; Ltd 82 568,20 82 568,20

Outros 6 637,50 20 475,00

TOTAL 145 130,83 149 590,78
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14.6 Empréstimos obtidos 

 
Em 2021 o Herdade da Comporta procedeu ao reembolso parcial dos créditos detidos pela Rio Forte 

Investments, SA, insolvente, no montante total de capital e juros de EUR 17.500.000. O referido 

reembolso ocorreu com base no acordo alcançado, que previa uma redução de créditos, e mereceu a 

aprovação prévia das autoridades judiciais, o que permitiu a regularização da situação de capitais próprios 

negativos do OIC. 

 

 14.7 Acréscimos de custos 

 
 

14.8 Juros e custos equiparados 

O montante registado em 2020 era essencialmente referente aos juros relativos aos empréstimos obtidos 

junto da Rio Forte Investments, SA, insolvente. 

 

14.9 Comissões 

 
 

14.10 Perdas em ativos imobiliários 

 

 

O saldo desta rubrica em 2020 diz respeito a um montante em disputa no âmbito do processo de alienação 

dos ativos imobiliários do Herdade da Comporta, sendo que a referida disputa está a ser discutida em 

sede de Tribunal Arbitral.  

2021 2020

Rio Forte Investments, SA - Empréstimos 11 082 925,00 23 650 000,00

TOTAL 11 082 925,00 23 650 000,00

2021 2020

Juros a liquidar:

Rio Forte Investments, SA 1 584 834,13 11 453 818,09

Provisão do IRC - 1 675 764,95

Acerto de provisão de IMI 2018 a liquidar 1 088,97 229 216,17

Acerto de provisão do AIMI 2019 a liquidar - 264 055,66

ADT 3 - Provisão de redução do preço de venda 1 619 580,33 1 649 478,94

Consultores fiscais 24 600,00 25 478,23

TOTAL 3 230 103,43 15 297 812,04

2021 2020

Comissão de gestão 2 109,86 -

Comissão de depósito 602,83 -

Taxas da CMVM 2 400,00 2 400,00

TOTAL 5 112,69 2 400,00

2021 2020

Perdas em ativos imobiliários

ADT3 - ADT Sul - G2, ADT Norte - G3 e terrenos circundantes, Grândola - 1 649 478,94

TOTAL - 1 649 478,94
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14.11 Impostos 

 
    

14.12 Fornecimentos e serviços terceiros 

 
 

14.13 Outros custos e perdas correntes 

O saldo desta rubrica refere-se essencialmente a despesas operacionais diversas.  

 

14.14 Perdas de exercícios anteriores 

Em 2021 o saldo evidenciado respeita à regularização da provisão do AIMI relativa ao exercício de 

2019. 

 

14.15 Juros e proveitos equiparados 

O saldo existente diz respeito ao montante de juros de depósitos bancários titulados pelo OIC. 

 

14.16 Ganhos em ativos imobiliários 

Os ganhos registados respeitam à regularização de juros de empréstimos obtidos que se 

encontravam capitalizados.  

 

 

2021 2020

Impostos diretos:

Imposto diferido ativo - (206 184,87)

TOTAL - (206 184,87)

Impostos indiretos:

Imposto de Selo - Vb 17.3.4 s/ comissão de gestão 84,40 -

Imposto de Selo - Vb 17.3.4 s/ comissão de depósito 24,09 -

Imposto de Selo s/ o Valor Líquido do Fundos 351,76 1 632,99

IMI 2 177,94 -

AIMI 1 071,84 1 071,84

TOTAL 3 710,03 2 704,83

2021 2020

Outros custos com imovéis 333,00 333,00

Auditores 18 450,00 18 450,00

Avaliadores 285,36 1 045,50

Contencioso e notariado 53 394,26 27 776,99

Consultores fiscais 12 934,41 32 677,07

Consultoria jurídica 52 603,37 -

Outros  470,46 -

TOTAL 138 470,86 80 282,56
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14.17 Ganhos de exercícios anteriores 

 

Em 2021 foram desconsiderados os montantes de provisão relativos a eventuais acertos de impostos de 

IRC, IMI e AIMI com referência a exercícios anteriores. Foi ainda registada a regularização favorável do 

montante de juros relativos a empréstimos obtidos pelo OIC. 

 

Nota 15 – Partes relacionadas 

Conforme já referido no presente anexo, o Herdade da Comporta é gerido pela Gesfimo - Espírito Santo, 

Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA, e o Novo Banco, SA assume as 

funções de Banco Depositário. Neste âmbito, são apresentadas de seguida as transações do OIC com estas 

entidades e outras entidades relacionadas, no decurso do exercício de 2021: 

 

 A Rio Forte Investments, SA, insolvente, detém 19.524 unidades de participação do Herdade da 

Comporta, representando de 59,09% do capital; 

 

 A Herdade da Comporta - Actividades Agro-Silvícolas e Turísticas, SA detém 398 unidades de 

participação, representando 1,2% do capital, sendo por sua vez  detida em 58,9% pela Rio Forte; 

 

 O Herdade da Comporta detém 50% do capital da sociedade imobiliária DCR & HDC (ver Nota 14.1); 

 

 Em 2011 o Herdade da Comporta alienou à DCR & HDC  os lotes 10 e 11 da NDTC/ADT3 (lotes 13 e 14 

com a alteração do Alvará de Loteamento), permanecendo em dívida parte do preço no montante de 

2.258.875 euros. O OIC detém ainda outros créditos sobre a sociedade no montante total de 

6.067.897,60 euros, dos quais 2.032.988,00 euros correspondem a prestações suplementares e 

4.034.909,60 euros a suprimentos realizados (ver Nota 14.1 e 14.2); 

 

 A 31 de dezembro de 2021 o montante em dívida à Rio Forte Investments, SA, insolvente, correspondia 

aos empréstimos obtidos junto desta participante e respetivos juros a liquidar (ver Notas 14.6 e 14.7); 

2021 2020

Acerto de IRC - ADT2 - 25 557,58

Acerto de IRC - ADT3 1 675 764,95 53 539,22

Reembolso taxas de justiça processo IRC - 4 284,00

Regularização IMI2018 141 415,27 -

Regularização AIMI2019 168 598,53 -

Regularização de juros de empéstimos obtidos 4 100 000,00 -

TOTAL 6 085 778,75 83 380,80



HERDADE DA COMPORTA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO  

(EM LIQUIDAÇÃO) 

RELATÓRIO E CONTAS 2021 

17 

 

 

 Em 31 de dezembro de 2021 o Fundo Herdade da Comporta detinha um depósito à ordem junto do 

Novo Banco, SA cujo saldo é 5.674,83 euros. Foram também reconhecidos 170,53 euros relativos a 

despesas associadas à conta de depósitos à ordem; 

 

 O detalhe das comissões suportadas e do montante a liquidar pelo Herdade da Comporta à Sociedade 

Gestora e ao Banco Depositário no âmbito das suas competências é apresentado nas Notas 14.4 e 

14.9, respetivamente. 

Nota 16 – Riscos financeiros 

O risco financeiro consiste no risco do justo valor e/ou nas variações não expectáveis dos fluxos de caixa 

futuros associados aos ativos/passivos do OIC, com implicações no valor patrimonial do OIC. 

 

No desenvolvimento das suas atividades correntes o OIC está exposto a uma variedade de riscos 

financeiros suscetíveis de alterarem o seu valor patrimonial, os quais, de acordo com a sua natureza, se 

podem agrupar nas seguintes categorias:  

 

• Risco de taxa de juro;  

• Risco de crédito e;  

• Risco associado à continuidade das operações.  

 

A gestão dos riscos financeiros exige a aplicação criteriosa de um conjunto de regras e metodologias 

aprovadas pelo Conselho de Administração da Sociedade Gestora cujo objetivo último é a minimização 

do seu potencial impacto negativo no valor patrimonial e no desempenho do OIC. Com este objetivo, toda 

a gestão é orientada em função de duas preocupações essenciais: 

 

• Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados e fluxos de caixa sujeitos a situações de risco 

e;  

• Limitar os desvios face aos resultados previsionais, através de um planeamento financeiro rigoroso.  

 

Por regra, o OIC não assume posições especulativas, pelo que geralmente as operações efetuadas no 

âmbito da gestão dos riscos financeiros têm por finalidade o controlo de riscos já existentes e aos quais o 

OIC se encontra exposto.  
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A gestão dos riscos financeiros - incluindo a sua identificação e avaliação - é conduzida pela Direção 

Financeira da Sociedade Gestora, de acordo com políticas aprovadas pelo Conselho de Administração.  

 

Risco de taxa de juro  

O risco de taxa de juro decorre do impacto das oscilações das taxas de juro de mercado poderem vir a ter 

na alteração do justo valor e/ou fluxos de caixa dos ativos/passivos do OIC, com impacto negativo no seu 

valor patrimonial. A exposição do OIC ao risco de taxa de juro advém dos financiamentos bancários 

contratados a taxa variável.  

 

Risco de crédito 

O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir as suas obrigações ao abrigo de um 

instrumento financeiro originando uma perda. O OIC encontra-se sujeito a risco no crédito no que 

concerne à sua atividade operacional. 

 

A gestão do risco de crédito relativo a clientes e outras contas a receber é efetuada da seguinte forma:  

• Seguindo políticas procedimentos e controlos estabelecido pelo OIC;  

• Os limites de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base em critérios de avaliação 

interna;  

• Os valores em dívida são regularmente monitorizados e os fornecimentos para os clientes mais 

significativos estão normalmente cobertos por garantias. 

 

Risco associado à continuidade das operações 

O Herdade da Comporta detém uma participação de 50% no capital social da DCR & HDC Developments 

– Actividades Imobiliárias, LDA e créditos sobre a mesma sociedade que irá procurar alienar, atendendo 

a que estes são os únicos ativos que integram o seu património.  

 

A Assembleia de Participantes realizada em 7 de junho de 2021 decidiu não prorrogar a duração do OIC 

para além da referida data, pelo que em 23 de novembro de 2021 verificou-se a sua dissolução e 

consequente entrada em liquidação, tendo como liquidatária a sua entidade gestora. 

É de salientar que as demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações. 
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Nota 18 – Remunerações de colaboradores e órgãos sociais da sociedade gestora 

A Sociedade Gestora encerrou o exercício de 2021 com um total de dois colaboradores e três membros 

do Conselho de Administração.  

    

Nota 19 – Nota Final 

Em reunião de 12 de março de 2019, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários deliberou, para efeitos do disposto no Artigo 131º do Código do Procedimento Administrativo, 

a extinção do procedimento de registo para a atividade de gestão de organismos de investimento 

imobiliário, ao abrigo da Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, apresentado pela Gesfimo – Espírito Santo 

Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, com fundamento na desistência 

apresentada em 7 de dezembro de 2018 por esta Sociedade Gestora àquela Comissão, pelo que nesta 

sequência e a partir desta data, verifica-se a impossibilidade de realização de investimentos adicionais, 

devendo ser prosseguida uma politica ativa de desinvestimento. Em 6 de Março de 2020 foi deliberado 

em Assembleia Geral da entidade gestora a alteração da sua denominação para Gesfimo – Espírito Santo 

Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA. 

2021 2020

Remunerações dos órgãos de gestão e fiscalização 314 639 382 605

Remunerações dos colaboradores 97 083 165 354

Encargos sociais dos órgãos de gestão 107 115 122 798

Encargos sociais dos colaboradores 24 010 43 139

TOTAL 542 846 713 896
















