ATA 1/2022
---Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas onze
horas e quinze minutos, e em segunda convocatória, realizou-se por videoconferência
a Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Turismo Em Espaços Rurais e
Naturais (APTERN), em sessão ordinária, presidida por José Matos (presidente da Mesa
da Assembleia Geral) com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------------------Ponto Um: Informações; -------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Discussão e votação das atas da Assembleia Geral Ordinária e
Assembleia Geral Extraordinária anteriores;-------------------------------------------------------Ponto Três: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e
Contas de 2021;-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Apresentação, discussão e votação da proposta de Plano de
Atividades e Orçamento para 2022;--------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Outros assuntos.-----------------------------------------------------------------------Estiveram presentes na Assembleia Geral sete sócios, correspondendo a um total de
sete votos, tendo, por conseguinte, esta assembleia quórum para deliberar validamente.
---Após verificação das presenças, o Presidente da Mesa deu início à reunião, pelo que
de imediato se entrou no primeiro ponto da ordem de trabalhos: --------------------------------Ponto Um: Informações. Foi dada a informação de que a videoconferência seria
gravada. De seguida foram dadas algumas informações de carácter geral sobre
empresas de turismo em espaço rural que têm demonstrado interesse em ser sócias da
associação.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Apreciação e votação da ata da Assembleia Geral Ordinária e
Assembleia Geral Extraordinária anteriores. De imediato o senhor Presidente
colocou as atas da AG Ordinária e AG Extraordinária anteriores em apreciação e
votação, sendo dispensada a sua leitura dado ser do conhecimento de todos os
presentes, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade dos presentes. --------------------Ponto Três: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e
Contas de 2021 e respetivo parecer do Conselho Fiscal. Foram apresentadas as
atividades realizadas no decorrer do último ano, de acordo com o documento “Relatório
de Atividades 2021” (Cf. Anexo I). Relativamente à prestação de contas, a Presidente
da Direção solicitou à Tesoureira que procedesse à sua demonstração. Foram
apresentados os mapas de receitas e despesas bem como os saldos bancários (Cf.
Anexo II). De seguida foi efetuada a leitura do Parecer do Conselho Fiscal (Cf. Anexo
III). Posto à discussão este ponto da convocatória, o mesmo suscitou alguns pedidos de
esclarecimento à Tesoureira que prontamente foram prestados. Após o período de

discussão e não havendo mais esclarecimentos a prestar, o Senhor Presidente da Mesa
colocou-o à votação, tendo o Relatório de Atividades de 2021 e do Relatório de Contas
de 2021, sido aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Apresentação, discussão e votação da proposta de Plano de
Atividades e Orçamento para 2022. A Presidente da Direção apresentou o Plano de
Atividades e Orçamento para o ano de 2022 (Cf. Anexo IV). Postos à votação, foram
ambos aprovados por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Outros assuntos. Posto à consideração de todos os presentes este
ponto não surtiu qualquer discussão. -------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão pelas doze
horas e quarenta minutos do mesmo dia e ano, da qual se lavrou a presente ata que vai
ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.-----------------------------------

O Presidente: _________________________________________________

Anexos
Anexo I – Relatório de Atividades de 2021
Anexo II – Parecer do Conselho Fiscal | 2021
Anexo III – Relatório de Contas 2021
Anexo IV - Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022
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1.Introdução
A Direção da APTERN tomou posse em janeiro de 2021, por dois anos, de acordo
com os Estatutos. Foram tidos em conta os compromissos assumidos pela associação
nos mandatos anteriores, tendo-se realizado um diagnóstico da situação atual da
associação e um plano de ação com as principais temáticas a trabalhar no biénio de
2021-2022.
Realizou-se a alteração do logotipo e procurou-se dar continuidade à aposta nas
redes sociais, com a atualização frequente da página do Facebook e de Instagram. Foi
realizado um trabalho continuo com vista ao crescimento do website aptern.pt, onde é
privilegiado o contacto com os associados e todos os que interagem ou beneficiam de
atividades realizadas pela APTERN.
Na área da formação e consultadoria está a decorrer, em parceria com a
entidade formadora Turisforma, o Projeto de Formação-Ação Melhor Turismo 2020, que
tem como principal objetivo providenciar formação e consultoria de qualidade a
empresários do setor do turismo rural. No que respeita a formação modular, a APTERN
concluiu com sucesso o projeto de formação POISE-01-3524-FSE-003006 e deu
continuidade à parceria com a Escola Tecnológica e Profissional do Sicó para realização
do projeto POISE-01-3524-FSE-003644, que incide na zona Norte e o projeto POISE-013524-FSE-003644, realizado na zona Centro do país.
O trabalho realizado para angariação de novos sócios individuais e empresariais
demonstrou-se frutífero, no entanto, é necessário dar continuidade a esse trabalho para
que a associação possa continuar a desenvolver-se de forma sustentável.
O presente documento visa espelhar o trabalho realizado pela direção no ano de
2021, baseando-se no plano de atividades anterior, dando nota das atividades realizadas
com sucesso e também do que não foi realizado na totalidade.

2. Projetos e atividades realizadas no ano de 2021
2.1. Melhoria da imagem e comunicação interna e externa da instituição
A alteração da identidade visual da associação, que passou pela alteração
do logotipo (mantendo-se o letring e alterando-se a imagem associada) foi um
compromisso assumido pela nova direção, com o intuito de melhor comunicar
as principais áreas de atuação da associação: os alojamentos localizados em
espaços rurais e naturais, a natureza envolvente, e a animação turística que se
pode desenvolver nesses territórios.

Figura 1. Logotipo da APTERN

Tal como foi proposto no plano de atividades, procedeu-se à atualização
regular das plataformas de comunicação utilizadas pela associação – o Facebook
e o Instagram. O website foi utilizado essencialmente com a finalidade de
disponibilizar informação institucional sobre a APTERN e para fazer divulgação
dos projetos em curso.
Não foi realizada a newsletter quadrimestral, embora tenham sido feitas
diversas comunicações dos projetos existentes para os contactos existentes em
base de dados.
2.2. Restabelecimento e incremento da rede de associados e parceiros
Realizou-se durante o ano um trabalho contínuo para angariação de
novos associados e parceiros, tendo-se angariado 19 novos sócios empresariais
e 5 parceiros com os quais se está a desenvolver uma estreita colaboração no
projeto “Segue a Tua Natureza”, tal como é demonstrado na tabela seguinte:

Sócios empresariais
Penedo da Saudade - Hostel and Suites - Egomundo LDA
Casa dos Ofícios Hotel – Oldnewhouses
Ana Margarida Duarte
Charme & Ousadia
Obrigatório Avançar
Parque de Diversões A Quintinha
FILIPA FERREIRA & AURELIO COSTA LDA
Vitor Nunes ENI - Casa de Eiró
Sossegaventureiro LDA
Explore Iberia - Isabel Sousa
Infinito Sem Fim - João Carlos Santos
Kairós - Cooperativa de Incubação de Iniciativas de Economia Solidária
Original Douro Hotel
Aqua Açores
Associação Florestal, Ambiental e Turística de Celorico de Basto
NEVER SAY NEVER, LDA
Melany Tonos ENI
Azores Wine Company
DOC NATURAE UNIPESSOAL, LDA.
Parceiros APTERN
Delta Cafés
Oris
Colégio de Ambiente da Ordem dos Biólogos
Câmara Municipal de S. Roque do Pico
Câmara Municipal das Lajes do Pico
Câmara Municipal da Madalena
Tabela 1. Associados e parceiros angariados em 2021

É de suma importância referir que está a ser desenvolvida uma estratégia
de sustentabilidade direcionada aos associados empresariais, que tem o intuito
de dar respostas aos associados existentes e de ser uma alavanca na angariação
de novos associados desta tipologia. Os associados efetivos individuais têm
crescido exponencialmente devido à realização de projetos de formação
modular financiada.
Importa referir que alguns dos pontos que constam em plano de
atividades 2021 respeitantes à angariação de sócios não foram colocados em
prática, devido à falta de meios técnicos e recursos financeiros.

2.3. Formação e Consultadoria para empresas do setor turístico no âmbito do
Portugal 2020
O projeto POCI-03-3560-FSE-000725, inserido na tipologia de operação
Formação-Ação para PME – 2.º Ciclo do COMPETE, com o Organismo Intermédio
(OI) e CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL (CTP), tem revelado ser uma
mais valia para a Associação uma vez que permite que esta apoie os empresários
do setor com formação e consultoria à medida, fundamental para a retoma póspandemia. Este projeto é também uma ferramenta para a angariação de novos
associados empresariais.
2.4. Formação para empregados e desempregados no âmbito do turismo e lazer;
hotelaria e restauração, e comércio
Os projetos e formação modular financiada POISE-01-3524-FSE-003644 –
Zona Norte e POISE-01-3524-FSE-003645 – Zona Centro, enquadrados na
Tipologia de Operação 1.08 – Formação Modular para empregados e
desempregados, iniciados em abril de 2021 com a parceria realizada com a ETP
Sicó, têm sido desenvolvidos através de disciplinas que enfocam o Turismo em
Espaço Rural, a Língua Inglesa e o Marketing Digital. As temáticas são escolhidas
numa lógica de dar resposta à procura demonstrada pelos associados individuais
da APTERN. Estas formações têm demonstrado ser uma mais valia também para
empresários que desenvolvem a sua atividade em turismo em espaço rural ou
para pessoas que pretendem iniciar o seu negócio no setor.

Figura 2. Cartazes das principais formações modulares lecionadas

2.5. Realização de candidatura(s) ao Projeto Parcerias para o Impacto
Não foram realizadas candidaturas ao Projeto Parcerias para o Impacto
uma vez que não se conseguiu angariar investidores sociais, públicos ou
privados, que financiassem 30% do valor total do projeto, tal como o aviso
obriga.

2.6. Realização de um protocolo com a Escola Superior Agrária de
Coimbra (ESAC) no âmbito da Licenciatura em Turismo em Espaços Rurais
e Naturais
A APTERN tem um protocolo em vigor com a ESAC que contempla o
recebimento de alunos para realização de estágios curriculares. O protocolo
também contempla a total disponibilidade da Associação para colaborar com o
curso em questão no que respeita à participação em atividades letivas, webinars
e outras atividades relevantes.
2.7. Desenvolvimento da proposta para o ‘Plano Nacional de Bem-Estar
pela Natureza’, em parceria e com a chancela do Colégio de Ambiente da
Ordem dos Biólogos
Não foi possível desenvolver esta proposta, pelo que não irá ser
contemplada em plano de atividades do presente ano.
2.8. Continuidade às Parcerias com a ISG, CriarTec e Ecoturis
Foi dada continuidade às Parcerias com o Instituto Superior de Gestão
(ISG), principalmente através da divulgação dos seus cursos. A parceria com a
CriarTec revelou-se fundamental no desenvolvimento do projeto “Segue a Tua
Natureza”, que será abordado de seguida. Não foi dada continuidade à parceria
com a empresa Ecoturis.

2.9. Participação em Consultas Públicas
A APTERN participou em todas as discussões e consultas públicas
às quais foi chamada a intervir, destacando-se as consultas públicas
organizadas pela Sra. Deputada Jamila Madeira respeitantes ao Plano de
Resolução e Resiliência que e envolveram cerca de 40 entidades do setor
do Turismo.

3. Realização do Projeto de Literacia de Natureza "Segue a Tua Natureza"
Uma vez que não foi possível a realização de nenhuma candidatura ao “Projeto
Parcerias para o Impacto” e tendo a APTERN a pretensão de desenvolver projetos de
cariz social e de literacia de natureza, realizou-se durante o mês de abril uma
candidatura ao Fundo Ambiental, Aviso 6106/2021 - Apoiar uma nova cultura ambiental,
no âmbito da ENEA 2020 – Proteger a vida terrestre. A APTERN foi uma das 20 entidades
que viram a candidatura aprovada, pelo que foi possível desenvolver o projeto “Segue
a Tua Natureza”.
Este projeto tem por base um conjunto de ações formativas digitais,
direcionadas a alunos do 3º ciclo, ensino secundário e ensino profissional, que servirão
de base à sua participação num concurso onde os jovens serão chamados a apresentar,
sob a forma de um pequeno vídeo, tudo o que de melhor há para conhecer na sua Área
Classificada de eleição. Este processo traduziu-se na produção de conteúdos multimédia
filmados em contextos de natureza distintos, aos quais se associou materiais de apoio
para suporte dos professores no acompanhamento das temáticas e na construção dos
guiões de cada aluno, de forma mais efetiva.
O grande prémio a atribuir aos cinco vencedores do concurso ‘Segue a Tua
Natureza’ será uma viagem/documentário, de cinco dias, à ilha do Pico, nos Açores. Este
prémio assume múltiplos propósitos - não só se proporcionará aos jovens vencedores a
oportunidade de viajarem para uma das ilhas do arquipélago, considerado um dos
destinos mais sustentáveis do mundo, como se pretende que os cinco jovens trabalhem

em equipa com jovens açorianos, do Centro de Criações Inclusivas da Kairós e do projeto
Vigilantes de Natureza Júnior, para produzirem um documentário que nos irá dar a
conhecer o que a Natureza do Pico tem de melhor.
4. Considerações finais
A APTERN tem vindo a assumir uma crescente importância na formação e
dinamização de atividades que envolvem o meio rural e natural. Neste primeiro ano de
mandato da nova direção muitos foram os desafios enfrentados, sendo que a prioridade
passou por dar resposta às necessidades dos nossos associados.
Não menos importante foi o trabalho realizado em projetos de literacia de
natureza, fundamentais para a preservação do espaço rural e natural que todos os
intervenientes da nossa associação dependem para o desenvolvimento da sua atividade
laboral ou de lazer.
Apesar algumas das propostas que constam no Plano de Atividades de 2021 não
terem sido concluídas na sua totalidade, a APTERN cumpriu a maioria dos propósitos a
que se propôs, pelo que a Direção da APTERN expressa um enorme agradecimento a
todos os que contribuíram, com o seu profissionalismo e dedicação que o Plano de
Atividades se tornasse uma realidade.

Sara Duarte Correia

(Presidente da Direção)
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Identificação da Entidade

A APTERN – Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturas,
possuidora do número de identificação fiscal 507 000 056, foi constituída em 7 de julho
de 2004 por escritura pública, tendo a sua sede na Escola Superior Agrária de Coimbra –
Bencanta, 3045-601 Coimbra, freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades,
concelho de Coimbra.
A sua atividade principal consiste em desenvolver e promover o turismo em espaços
rurais e naturais.
CAE: 94995 – Outras atividades associativas n.e.
A Associação pode ter como sócios pessoas singulares ou coletivas que estejam
interessadas em promover o desenvolvimento de turismo em espaços rurais e naturais e,
que cumpram o definido pelos estatutos.

Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras que incluem o balanço, demonstração de resultados por
naturezas são expressas em euros e foram preparadas de acordo com os pressupostos da
continuidade, e do regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos,
passivos e capital próprio, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os
critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em
conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância,
materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substancia sobre a forma,
neutralidade, prudência, e comparabilidade.

Indicação do referencial contabilístico (NCRF--ESNL e outros normativos que
tenham sido aplicadas nos termos do disposto no parágrafo 2.3 da NCRF -ESNL)
As demonstrações financeiras foram elaboradas com período de reporte consistente com
o ano civil e preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do
acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da Instituição, tendo por base de
mensuração o custo histórico, e de acordo com as normas contabilísticas do Sistema de
Normalização Contabilística-ESNL (SNC-ESNL), regulado pelos diplomas legais mais
relevantes que se seguem:
- DL n.º 158/2009.
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- Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013, de 13 de maio.
- Portaria n.º 218/2016,de 23/7.
- Norma contabilística e de relato financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo
(NCRF - ESNL), aditada pelo Decreto-Lei n.º 98/2016, de 2 de junho.
- NCRF-ESNL Norma Contabilística e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não
Lucrativo.
- Aviso n.º 8257/2016
- Aviso n.º 8259/2016 de 29/07.
- Portaria n.º 220/2016, de 24/07.
Sempre que a NCRF-ESNL não respondam a aspetos particulares de transações ou
situações, que se coloquem à Instituição, em matéria de contabilização ou relato
financeiro, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento
impeça o objetivo de ser prestada informação que apresente, de forma verdadeira e
apropriada, a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período
abrangido, fez-se recurso pela ordem indicada:
- Às NCRF e NI;
- Às normas internacionais de contabilidade (NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento
(CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002;
- Às normas internacionais de contabilidade (IAS) e normas internacionais de relato
financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC.
A data do Balanço é 31 de dezembro de 2021, e todas as informações se referem ao
período de relato, que é o do Ano Civil de 2021.
Todos os montantes se encontram expressos em Euros.
Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as
ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos
nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma
imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.
Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram
derrogadas quaisquer disposições do ESNL.
Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados
cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior bem como das
quantias relativas ao período anterior que tenham sido ajustadas.
Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração
adotados são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras
do ano anterior.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)
Entidade : APTERN-ASSOC. PORTUGUESA DE TURISMO EM ESPAÇOS RURAIS E NATURAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
PERÍODO FINDO EM : 31

de Dezembro de 2021

EURO
PERÍODO

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Vendas e serviços prestados

2021

2020
0,00

70,00

60 586,53

32 197,90

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00

0,00

Subsídios, doações e legados à exploração

1)

Fornecimentos e serviços externos

2)

-74 516,00

-34 329,65

Gastos com o Pessoal

3)

-17 950,50

0,00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões específicas(aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

Outros rendimentos e ganhos

4)

30 881,48

10 395,77

Outros gastos e perdas

5)

-17 179,79

-7 718,24

-18 178,28

615,78

-1 096,55

0,00

-19 274,83

615,78

Juros e rendimentos similares obtidos

0,00

0,00

Juros e gastos similares suportados

0,00

0,00

-19 274,83

615,78

0,00

0,00

-19 274,83

615,78

Result. antes depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

6)

Result. Operacional (antes de gastos financiamento e
impostos)

Resultado antes dos Impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

7)

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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Análise da situação económica
Em termos de estrutura a decomposição dos Rendimentos no último ano é a seguinte:
O valor do rendimento foi mensurado pelo valor da retribuição recebida.
Descrição
Subsídios à Exploração
Outros Rendimentos e Ganhos
- Quotas
- Donativos
- Outros
- Serv.Ent.Promot. POCI-3-3560-FSE-725 (90%)
- Correções relativas a períodos anteriores
Total

2021
60 586,53 €
30 881,48 €
50,00 €
50,00 €
0,06 €
18 957,38 €
11 824,04 €
91 468,01 €

2020
32 197,90 €
10 465,77 €
70,00 €
- €
- €
- €
- €
42 663,67 €

Nota 1) – Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos

A Associação reconheceu nas suas demonstrações financeiras os seguintes subsídios não
reembolsáveis relacionados com despesas efetuadas e financiadas no exercício de 2021:

Descrição
Financiamento Público
Portugal 2020
POISE- Programa Op. Inclusão Social e Emprego
POCI - Programa Op. Competitividade e
Internacionalização – € 13 241,18
POISE- Programa Op. Inclusão Social e Emprego
POISE- Programa Op. Inclusão Social e Emprego
Fundo Ambiental

Total

2021

2020

POISE-01-3524-FSE-003006

16 111,53 €

32 197,90 €

POCI-03-3560-FSE-000725
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645

- €
5 891,64 €
12 614,38 €
25 968,98 €
60 586,53 €

- €
- €
- €
- €
32 197,90 €

Projeto "Segue a Tua Natureza"

a) POISE-01-3524-FSE-003006 – Em 2021, o valor total recebido, no montante de €
43.794,90, não foi contabilizado na totalidade, uma vez que em 2020 tinha sido
considerado um acréscimo de subsídio, no montante de € 24.802,92. Tendo o projeto
terminado este ano, considerando o montante final aprovado de € 52.353,90 e, com base
nos dados de que se dispõe, através do relatório de contas de 2020, em que foram
reconhecidos como subsídios de 2019 € 4.044,47 e de 2020 € 32.197,90, só foram
reconhecidos como subsídios de 2021 € 16.111,53 perfazendo assim o total aprovado.
A diferença encontrada nos saldos (€ 11.824,04) foi acertada com a conta 7881 –
Correções relativas a períodos anteriores.
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b) POCI-03-3560-FSE-000725 – No exercício de 2021, o valor recebido do incentivo no
montante de € 13.241,18, não está refletido na conta 75 – Subsídios à Exploração, uma
vez que se seguiram as recomendações COMPETE 2020 e, por conseguinte, o proveito
foi contabilizado pelas faturas emitidas pela APTERN, como entidade Promotora às
PME, no montante de € 18 957,38, correspondente a 90% do valor das Faturas (€
21.063,75).
Ainda relativamente a este projeto, de considerar que no ano de 2020, tinha havido um
recebimento no valor de € 11.397,05, mas que, no balancete final de 2020 nada evidencia
este recebimento uma vez que os valores nas contas deste projeto se mantinham
inalteradas, com os valores iguais aos do registo do incentivo pelo valor total, os €
176.520,00. Este valor foi registado em janeiro de 2021, de acordo com as recomendações
12/278x, mas uma vez que este valor foi recebido no ano anterior, em vez da conta 12,
contabilizou-se por contrapartida da conta 6881 - Correções relativas a períodos
anteriores.
c) POISE-01-3524-FSE-003644 - O valor recebido em 2021, no montante de € 5.891,64,
corresponde € 5.007,89 do Fundo Social Europeu (FSE) e € 883,75 do Orçamento de
Estado (OE), na proporção de 85% e 15% respetivamente.
d) POISE-01-3524-FSE-003645 – O valor recebido em 2021, no montante de € 12.614,38,
corresponde € 10.722,22 do Fundo Social Europeu (FSE) e € 1.892,16 do Orçamento de
Estado, na proporção de 85% e 15% respetivamente.
e) Segue a Tua Natureza – O valor recebido em 2021, no montante de € 25.968,98,
corresponde ao projeto apresentado, aprovado e executado durante o ano de 2021. O
restante valor a receber, € 3.394,56 será através de subsídios, nomeadamente patrocínios
e donativos, de outras entidades

Apresenta-se de seguida um quadro resumo relativo aos projetos existentes, com a
indicação do montante do incentivo aprovado para cada projeto, os valores já recebidos e
contabilizados e os valores a receber em 2022.

Entidades

Valor Aprovado

Incentivo 2021 Incentivo 2020 Incentivo 2019

Total Recebido Valor a Receber

PORTUGAL 2020
POISE-01-3524-FSE-003006

52 353,90 €

16 111,53 €

32 197,90 €

4 044,47 €

52 353,90 €

POCI-03-3560-FSE-000725

158 868,00 €

13 241,18 €

11 397,05 €

-

€

24 638,23 €

-

€

134 229,77 €

POISE-01-3524-FSE-003644

84 609,75 €

5 891,64 €

-

€

-

€

5 891,64 €

78 718,11 €

POISE-01-3524-FSE-003645

169 185,75 €

12 614,38 €

-

€

-

€

12 614,38 €

156 571,37 €

29 363,54 €

25 968,98 €

-

€

-

€

25 968,98 €

3 394,56 €

494 380,94 €

73 827,71 €

121 467,13 €

372 913,81 €

FUNDO AMBIENTAL
"Segue a Tua Natureza"
TOTAL
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Nota 2) – Fornecimentos e Serviços Externos
As atividades da APTERN estão dependentes dos apoios conseguidos através de projetos
que são apresentados. Apresentam-se no quadro seguinte os valores de Fornecimentos e
Serviços Externos contabilizados em 2021, imputados a cada projeto.

Descrição
622 - Serv.Especializados
POISE-01-3524-FSE-003006
POCI-03-3560-FSE-000725
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645
"Segue a Tua Natureza"
623 - Materiais
POISE-01-3524-FSE-003006
POCI-03-3560-FSE-000725
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645
"Segue a Tua Natureza"
625 - Deslocações, Estadas e Transportes
POISE-01-3524-FSE-003006
POCI-03-3560-FSE-000725
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645
"Segue a Tua Natureza"
626 - Serv. Diversos
POISE-01-3524-FSE-003006
POCI-03-3560-FSE-000725
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645
"Segue a Tua Natureza"

2021
13 580,57 €
22 599,53 €
6 026,41 €
10 257,43 €
19 599,55 €
- €
22,77 €
60,81 €
121,29 €
281,06 €
- €
- €
- €
- €
1 274,61 €

TOTAL

225,01 €
- €
70,02 €
82,99 €
16,54 €
74 218,59 €

A diferença no valor de 297,41€ entre o total da tabela e o valor registado na
Demonstração de Resultados refere-se a despesas que não foram imputadas a nenhum
projeto.
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Nota 3) – Gastos com Pessoal
A Associação, não tinha tido no ano anterior colaboradores sob a sua responsabilidade,
mas no ano de 2021, motivado pela execução dos Projetos POISE-01-3524-FSE-003644
e POISE-01-3524-FSE-003645 passou a ter um funcionário remunerado.
Também a execução do Projeto “Segue a tua Natureza” exigiu deslocações da equipa
interna da APTERN, pelo que os gastos contabilizados em Ajudas de Custo foram
imputados na totalidade a este projeto.

Descrição
Remunerações do Pessoal
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645
Encargos sobre Remunerações
Gastos Pessoal (Km)- Fundo Ambiental
Seguros Pessoal
POISE-01-3524-FSE-003006
TOTAL

2021
8 854,58 €

2020
- €

1 815,92 €
7 176,24 €

- €
- €

103,76 €
17 950,50 €

- €
- €

A totalidade das remunerações do Pessoal e encargos com o mesmo, foram imputados na
sua totalidade aos dois projetos referidos anteriormente, o POISE-01-3524-FSE-003644
e POISE-01-3524-FSE-003645, de acordo com o número de horas dispensadas a cada
projeto e não de acordo com uma chave fixa de imputação, pelo que o valor total de gastos
com o pessoal contabilizado é inferior ao considerado nos templates que refletem os
gastos dos projetos.

Nota 4) – Outros Rendimentos e Ganhos
O detalhe desta rúbrica é o que se segue:
Descrição
Correções relativas a períodos anteriores
Quotas
Donativos
Serviços E.P. POCI-03-3560-FSE-000725
Outros não especificados
Total

2021
11 824,04 €
50,00 €
50,00 €
18 957,38 €
0,06 €
30 881,48 €

2020
1 376,74 €
70,00 €
- €
- €
9 019,03 €
10 465,77 €

O valor correspondente a Correções relativas a períodos anteriores corresponde, na sua
totalidade, à diferença encontrada relativa ao Projeto POISE-01-3524-FSE-003006, na
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data da sua aprovação final de acordo com os montantes já contabilizados como
incentivos recebidos.
O valor € 18.957,38 corresponde a 90% do total das faturas emitidas pela APTERN (€
21.063,75), como entidade Promotora, às PME no âmbito do Projeto POCI-03-3560-FSE000725. Os restantes 10% corresponderão a contribuição privada.

Nota 5) – Outros Gastos e Perdas
O detalhe desta rúbrica é o seguinte:
Descrição
Correções relativas a períodos anteriores
Impostos
Outos custos e gastos
POISE-01-3524-FSE-003006
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645
Total

2021
11 397,05 €
6,27 €
5 776,47 €
2 804,76 €
1 464,39 €
1 507,32 €
17 179,79 €

2020
- €
238,88 €
7 479,36 €
- €
- €
- €
7 718,24 €

O valor correspondente a Correções relativas a períodos anteriores diz respeito
unicamente ao valor recebido em 2020, no âmbito do projeto POCI-03-3560-FSE000725, e que não o percebemos refletido nas contas de 2020 deste projeto, que mantinha
o valor de registo inicial aprovado de € 176.520,00, e não refletia os € 11.397,05 abatidos
a este valor. Este lançamento corrigiu essa situação.
Foram ainda contabilizados outros custos e gastos, que foram imputados a cada projeto
mencionado e que dizem respeito a pagamentos de apoios aos formandos que
frequentaram as formações, nomeadamente subsídio de alimentação, bolsa formação,
subsídio de transporte.

Nota 6) – Ativos Fixos Tangíveis
A Associação, teve no ano de 2021, a necessidade de adquirir para o seu Ativo Fixo
Tangível, duas Ferramentas/Utensílios necessários ao desenvolvimento do Projeto do
Fundo Ambiental “Segue a Tua Natureza”.
Até à data não tinha sido necessário quaisquer aquisições.
A mensuração dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. As depreciações
destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes e o processo de
depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em
funcionamento.
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Apresentam-se, no quadro seguinte, os ativos fixos tangíveis adquiridos bem como o
valor das depreciações:
31 de dezembro de 2021
Aquisições
Custo
Outros Ativos Fixos Tangíveis
- Computador Asus
- Máquina Fotográfica
Total
Depreciações acumuladas
Outros Ativos Fixos Tangíveis
Total

3 289,98 €
1 199,99 €
2 089,99 €
3 289,98 €
1 096,55 €
1 096,55 €

Nota 7) – Resultado Líquido
O Resultado Líquido relativo ao exercício de 2021 foi negativo, no valor de € 19.274,83.
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BALANÇO (ESNL)
Entidade: APTERN-ASSOC. PORTUGUESA DE TURISMO EM ESPAÇOS RURAIS E NATURAIS
31 de Dezembro de 2021
DATAS
RUBRICAS
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de Investimento
Activos intangíveis
Investimentos Financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/…
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/…
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e Depósitos bancários

NOTAS
1)

2)

3)
4)
5)

Total do
Activo

2021

2020
2 193,43
0,00
0,00
0,00
64,40
0,00
2 257,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372 913,81
7 424,00
0,00
3 770,71
384 108,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238 426,87
4 055,15
0,00
7 645,08
250 127,10

386 366,35

250 127,10

0,00
0,00
0,00
-930,52
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-1 546,30
0,00
0,00

-19 274,83
-20 205,35

615,78
-930,52

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 231,20
0,00
553,70
0,00
0,00
238 684,04
161 102,76
0,00
406 571,70

0,00
0,00
5,25
0,00
0,00
45 620,55
205 431,82
0,00
251 057,62

406 571,70
386 366,35

251 057,62
250 127,10

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do Fundo de Capital

6)

10)

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/…
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Total do Passivo
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

7)
8)
4)
9)
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Nota 1) – Ativos Fixos Tangíveis
Os valores apresentados nesta rubrica indicam o valor atual dos Bens detidos pela
Associação.

Nota 2) – Investimentos Financeiros
Os valores escriturados nesta rúbrica correspondem ao valor pago a título de Fundo
Garantia de Compensação de Trabalho no valor de 64.40€.

Nota 3) – Outras Contas a receber
A rubrica Outras Contas a receber desdobra-se da seguinte forma:
Descrição
272 - Devedores por acréscimos de rendimentos
276 - Adiantamento por conta de serviços
278 - Outros devedores

2021
- €
- €
372 913,81 €
372 913,81 €

2020
24 802,92 €
- €
213 623,95 €
238 426,87 €

Os valores inscritos em Outros Devedores referem-se ao valor contratualizado dos
diferentes projetos e ainda não pago face ao valor aprovado.

Nota 4) – Diferimentos
Descrição
Gastos a Reconheder
POISE-01-3524-FSE-003006
POCI-03-3560-FSE-000725
Projeto "Segue a Tua Natureza"
Total
Rendimentos a Reconhecer
POISE-01-3524-FSE-003006
POISE-01-3524-FSE-003644
POISE-01-3524-FSE-003645
Projeto "Segue a Tua Natureza"
Total

2021

2020

- €
- €
7 424,00 €
7 424,00 €

103,76 €
3 951,39 €
- €
4 055,15 €

- €
78 718,11 €
156 571,37 €
3 394,56 €
238 684,04 €

45 620,55 €
- €
- €
- €
45 620,55 €

Na rúbrica de Diferimentos, em 31/12/2021, foram contabilizados no ativo, os gastos com
a viagem à Ilha do Pico, relacionada com o Projeto “Segue a Tua Natureza” a realizar em
abril de 2022.
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No passivo foram contabilizados os valores correspondentes aos valores dos incentivos
aprovados no âmbito de cada projeto mencionado e ainda não imputado e reconhecido
como subsídio face ao valor aprovado.

Nota 5) – Caixa e Depósitos Bancários

Descrição
Caixa
Depósitos à Ordem
Caixa Geral Depósitos
Caixa Crédito Agrícola
Eurobic
Total

2021
- €

2020
- €

825,17 €
2 881,64 €
63,90 €
3 770,71 €

7 645,08 €
- €
- €
7 645,08 €

O saldo das Contas de Depósitos à Ordem, em 31/12/2021, foram conciliados pelo que
correspondem aos saldos, nessa data, nas contas da Caixa Geral de Depósitos, Caixa de
Crédito Agrícola e Eurobic.

Nota 6) – Fundos Patrimoniais
A rubrica de Fundo Patrimoniais apresenta os seguintes movimentos durante o exercício
de 2021, conforme o quadro que se segue:
2021
Resultados Transitados

Saldo em
01/01/2021
-1 546,30 €

2020
Resultados Transitados

Saldo em
01/01/2020
-140,16 €

Aumentos

Diminuições
615,78 €

Aumentos
Diminuições
-1 406,14 €

Saldo em
31/12/2021
-930,52 €
Saldo em
31/12/2020
-1 546,30 €

Nota 7) – Fornecedores
Valor em dívida a Fornecedores a 31/12/2021 no valor de € 6.231,20 e refere-se a faturas
da entidade Sicó Formação-Sociedade de Ensino Profissional, SA.
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Nota 8) – Estado e Outros Entes Públicos
Em 31/12/2021, os saldos com o setor público estatal encontravam-se assim
discriminados:
Descrição

2021

Ativo
Imp. s/ rend.pessoas coletivas (IRC)
Imposto s/ Valor acrestado (IVA)
Outros Impostos e Taxas
Total
Passivo
Imp. s/ rend.pessoas coletivas (IRC)
Imposto s/ Valor acrestado (IVA)
Imp. s/ rend.pessoas singulares (IRS)
Segurança Social
Fundos de Compensação
Outros Impostos e Taxas
Total

2020
-

€
€
€
€

- €
- €
207,00 €
338,00 €
8,70 €
- €
553,70 €

-

€
€
€
€

- €
- €
5,25 €
- €
- €
5,25 €

A Associação não apresenta dívidas em mora ao Estado.

Nota 9) – Outras Contas a pagar
A rubrica Outras Contas a pagar tem a seguinte decomposição:
Descrição

2021

266 - Associados
272 - Credores por acréscimos de gastos
278 - Outros credores
Total

- €
- €
161 102,76 €
161 102,76 €

2020
3 200,00 €
1 476,00 €
200 755,82 €
205 431,82 €

Os valores inscritos em Outros Credores referem-se:
- € 139.910,62 ao Projeto POCI-03-3560-FSE-000725, valor a abater com as faturas
emitidas pela APTERN.
- € 15.194,30 – Empréstimos de Ana Rainho
- € 5.997,84 – Empréstimo de Sara Maria Duarte

Nota 10) – Resultado Líquido
O Resultado Líquido relativo ao exercício de 2021 foi negativo, depois de depreciações,
no valor de € 19.274,83.
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Outras políticas relevantes
As políticas contabilísticas apresentadas anteriormente foram aplicadas de forma
consistente com o previsto nas NCRF-ESNL. Na data do balanço é efetuada uma
avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade.
Outras políticas contabilísticas
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021 não ocorreram alterações nas
políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação.
Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não
tendo a entidade intenção nem necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível
das suas operações.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos
existentes à data do balanço são considerados nas demonstrações financeiras do período.
Esses eventos, se significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
Principais fontes de incerteza das estimativas
Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente
relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.
Alterações nas políticas contabilísticas: indicação da natureza e efeitos da alteração
na política contabilística e, no caso de aplicação voluntária, das razões pelas quais a
aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais
relevante.
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021 não ocorreram alterações nas
políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação.
Alterações nas estimativas contabilísticas: indicação do efeito no período corrente
e em períodos futuros.
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021 não ocorreram alterações nas
estimativas contabilísticas da Instituição.
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Divulgações exigidas por outros diplomas legais
De acordo com o art.º 2º do DL 534/80 de 7 de novembro, declara-se que à data do
encerramento das contas do exercício de 2021, a APTERN tem a sua situação fiscal
regularizada junto da Administração Tributária e Segurança Social, não existindo
nenhuma dívida em mora ao Estado ou outras Entidades Públicas.
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APTERN -Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais

Parecer do Conselho Fiscal

Ao décimo quinto dia do mês de março do ano 2022, reuniu o Conselho Fiscal, na sede
da APTERN – Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais, para
apreciar o relatório e as contas do exercício do ano de 2021, tendo deliberado o seguinte
parecer:

Após apreciação do relatório e contas do ano 2021, tal como das explicações
apresentadas pela Direção, o Conselho Fiscal, dá parecer favorável aos mesmos,
propondo à assembleia Geral a sua aprovação.

Coimbra, 15/03/2022

O conselho Fiscal:
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO 2022

17 de Março de 2022

Nos termos da Lei e dos seus Estatutos, vem a Direção da Associação Portuguesa
de Turismo em Espaços Rurais e Naturais – Instituição Sem Fins Lucrativos, apresentar
o seu Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022. Este documento tem como
objetivo reportar, o mais fielmente possível, as diversas propostas de ação definidas
para concretizar os objetivos e para responder às necessidades da organização e das
diferentes partes interessadas, bem como apresentar um orçamento previsional dos
custos estimados no desenvolvimento dessas atividades.
No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, a APTERN tem
como objetivo principal desenvolver ações no terreno com principais stakeholders do
setor do turismo rural e natural, de forma a que juntos possamos superar os desafios
financeiros, económicos e sociais trazidos pela pandemia de COVID-19. Não menos
importante é o facto de aproveitar as oportunidades que surgirão com o PRR e o novo
quadro comunitário que será anunciado brevemente.
Pretende-se prosseguir com o trabalho de promoção da imagem da associação,
criando estratégias e campanhas de marketing digital, bem como, continuar a ser uma
voz ativa das empresas turísticas que operam nos territórios rurais e naturais.
Consideramos a formação e a capacitação como um fator chave para o sucesso
do setor neste ano de retoma da crise pandémica que se avizinha ainda com muitas
incertezas e dificuldades devido à instabilidade mundial vivida.
Tentaremos dar seguimento ao projeto de literacia de natureza “Segue a Tua
Natureza”, no entanto, dependemos totalmente de apoios governamentais ainda não
confirmados. Nesse sentido, e de forma global, apresentamos em seguida as atividades
previstas para 2022.

1. Melhoria da imagem e comunicação interna e externa da instituição
•

Atualização regular das plataformas de comunicação da Associação: Website,
Facebook, Instagram, Linkedin

2. Incremento da rede de associados e parceiros
•

Apresentação de pacotes de atividades e serviços que enfoquem a
sustentabilidade nas duas diversas vertentes e funcionem como atrativo aos
sócios empresariais

•

Criação de uma rede de alojamentos e empresas de animação turística onde seja
promovido o diálogo e a troca de experiências entre empresários do setor

3. Formação e Consultadoria para empresas do setor turístico no âmbito do Portugal
2020
•

Continuidade do Projeto de Formação-Ação Melhor Turismo 2020

4. Formação para empregados e desempregados no âmbito do turismo e lazer;
hotelaria e restauração, e comércio
•

Continuidade dos projetos POISE-01-3524-FSE-003644, e POISE-01-3524-FSE003645, enquadrados na Tipologia de Operação 1.08 – Formação Modular para
empregados e desempregados

5. Projeto “Segue a Tua Natureza”
•

A primeira edição do projeto Segue a tua Natureza ficará concluída com a
apresentação do documentário que será gravado na Ilha do Pico durante o mês
de abril. A sua continuidade está dependente de apoios governamentais, e
privados, que ainda não estão confirmados.

6. Angariação de novas parcerias e continuidade das que foram até aqui realizadas

7. Participação em Consultas Públicas

Orçamento Previsional para 2022

Orçamento da despesa
RÚBRICAS
Formação-Ação POCI-03-3560-FSE-000725
Formação Modelar Norte POISE-01-3524-FSE-003644
Formação Modelar Centro POISE-01-3524-FSE-003645
Projeto "Segue a Tua Natureza"
Comissões bancárias
TOTAL

VALOR
89 486,52 €
78 718,11 €
156 561,37 €
3 394,56 €
180 €
328 340,56 €

Orçamento da receita
RÚBRICAS
Formação-Ação POCI-03-3560-FSE-000725
Formação Modelar Norte POISE-01-3524-FSE-003644
Formação Modelar Centro POISE-01-3524-FSE-003645
Projeto "Segue a Tua Natureza"
Quotizações
TOTAL

VALOR
89 486,52 €
78 718,11 €
156 561,37 €
3 394,56 €
300 €
328 460,56 €

O projeto Formação-Ação POCI-03-3560-FSE-000725 foi prorrogado até março de
2023, pelo que o valor apresentado no orçamento previsional reflete o que se prevê que
irá ser executado durante o presente ano.
É de salientar também que os valores apresentados relativos aos projetos de
formação são valores reconhecidos, que dependem da afetação das despesas aos
próprios projetos.

Sara Duarte Correia

(Presidente da Direção)

