ATA 7/2021
---Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis
horas, realizou-se via plataforma ZOOM, 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 e secretariada por David
Miguel Pinho de Almeida, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------Ponto Um: Leitura, discussão e votação da ata da Assembleia Geral anterior;---Ponto Dois: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e
Gestão de 2020;-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três: Apresentação, discussão e votação da proposta de Plano de
Atividades e Orçamento para 2021.--------------------------------------------------------------------Estiveram presentes na Assembleia Geral dezoito pessoas, correspondendo a um
total de dezoito votos, tendo por conseguinte esta assembleia quórum para deliberar
validamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Após verificação das presenças, o Presidente da Mesa deu início à reunião trinta
minutos após a hora da convocatória, ao abrigos dos estatutos, delegando na
Presidente da Direção a competência de dirigir os trabalhos, pelo que de imediato se
entrou no primeiro ponto da ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------Ponto Um: Leitura, discussão e votação da ata da AG anterior. Após a leitura da
ata pela Presidente da Direção, que não gerou discussão, passou-se à votação. A ata
da assembleia geral anterior foi aprovada por unanimidade, com 18 votos a favor, 0
votos contra e 0 abstenções.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e
Gestão de 2020 e respetivo parecer do Conselho Fiscal. A Presidente da Direção
iniciou a apresentação deste Relatório com um voto de agradecimento à anterior direção
da APTERN. Foram depois apresentadas as atividades realizadas no decorrer do último
ano, de acordo com o documento “Relatório de Atividades e Gestão de 2020” – Anexo
I desta ata. Relativamente à prestação de contas, a Presidente da Direção solicitou à
Tesoureira que procedesse à demonstração. Foram apresentados os mapas de receitas
e despesas bem como os saldos bancários. De seguida pronunciou-se o Conselho
Fiscal, através do seu Presidente. Foi efetuada a leitura do Parecer previamente
elaborado (anexo II desta ata). Não tendo sido levantada qualquer questão, foi proposto
à votação o Relatório de Atividades e Gestão de 2020, tendo sido aprovado por
unanimidade, com dezoito votos a favor, zero abstenções e zero votos contra.--------------Ponto Três: Apresentação, discussão e votação da proposta de Plano de
Atividades e Orçamento para 2021. A Presidente da Direção apresentou o Plano de

Atividades e Orçamento para o ano de 2021 (anexo III desta ata). Postos à votação. O
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021 foram aprovados por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dezoito horas e
quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros
da Mesa da Assembleia Geral.---------------------------------------------------------------------------

O Presidente: _________________________________________________

O Vice–Presidente:_____________________________________________

O Secretário:__________________________________________________

Anexos
Anexo I – Relatório de Atividades e Gestão de 2020
Anexo II – Parecer do Conselho Fiscal | 2020
Anexo III - Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021
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1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1.1

Introdução

A Direção da APTERN tomou posse em janeiro de 2019, por dois anos, de
acordo com os Estatutos, tendo dado prioridade, sobretudo à continuidade dos
compromissos assumidos no passado pela APTERN.
Procurou-se também a concretização de um trabalho integrado realizado
em 2017, nas linhas estratégicas apresentadas a sufrágio no ato eleitoral de
2017, ou seja, incrementar a participação pública da APTERN em matérias
ligadas ao Ecoturismo, ao turismo em espaço rural; incrementar o
empreendedorismo nestas áreas, incentivar e promover as boas práticas;
contribuir para a conservação da natureza e dos recursos naturais e promover
uma cidadania ativa e informada.
Foi concretizado uma aposta nas redes sociais, com a atualização da
página do Facebook, criação de uma página de Linkedin e de Instagram, e a
criação do site, dando um novo ar de contacto com os associados e todos
aqueles que fazem a APTERN. Foi ainda lançado a newsletter, uma ferramenta
geral que visa potencializar o contacto com os sócios e amigos que nos
acompanham ao longo da existência da Associação.
Na área da formação e consultadoria, fruto da parceria com a empresa do
ramo, a Turisforma, a APTERN teve a decorrer projetos de Formação Modular
e Formação-Ação. Também, ao nível da consultadoria, de referir a parceria
com a empresa de consultadoria Ecoturis, no sentido coadjuvar as dúvidas que
nos foram sido lançadas ao longo destes dois últimos anos, sendo uma solução
para incentivar a concretização de projetos. Neste campo, para concluir, referir
a concretização da parceria com a Escola Tecnológica e Profissional do Sicó,
para a concretização de candidaturas no âmbito das Formações Modulares,
abrangendo uma maior área territorial, o Norte, o Centro e o Alentejo.
Direcionado a outras áreas de atuação, registamos a parceria com o
Instituto Superior de Gestão (Lisboa) e com o projeto CRIATEC (Município de
São Roque do Pico).
O presente documento visa demonstrar o trabalho realizado pela direção
no ano de 2020, ao nível das atividades desenvolvidas (Relatório de
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Atividades), e o balanço financeiro do ano (Relatório de Gestão e respetivos
anexos).

1.2

Projetos

1.2.1 Melhoria da comunicação interna e externa da instituição
Um dos compromissos assumidos pela anterior direção, assentou no
referido ponto, de forma a criar metodologias de comunicação mais eficazes,
permitindo valorizar a imagem da nossa Instituição, condição essencial para
atingir todos os grandes objetivos:

Fig. 1 - Novo site da Internet de domínio aptern.pt, lançado a 1 maio 2020

Fig. 2 - Criação de página na rede social Instagram, lançada a 1 maio 2020
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Fig. 3 - Criação de perfil profissional na rede Linkedin

Fig. 4 – Lançamento da Newsletter APTERN, 27 setembro 2020

1.2.2 Formação Modular
No

seguimento

da

candidatura

n.º

POISE-01-3524-FSE-003006,

aprovada na tipologia de operação 1.08 - Formação Modular para Empregados
e Desempregados, do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego que
tem por objeto principal prestar serviços de formação, tendo por base a área
811 – Hotelaria e Restauração e 812 – Turismo e Lazer. Foi dada
5

continuidade ao projeto iniciado em 2018, tendo o seu término previsto para
março de 2021.

Figs. 5 e 6 – Cartazes de algumas das ações do projeto Formações Modulares,
realizadas em 2020

1.2.3 Formação e Consultadoria no âmbito do Portugal 2020
Com base a aprovação da candidatura n.º POCI-03-3560-FSE-000725,
inserida 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), a APTERN lançou um procedimento para a
celebração de contrato de aquisição de serviços de Consultoria e Formação a
13 de fevereiro de 2020, sendo adjudicada a melhor proposta, elaborada pela
empresa Turisforma.

1.2.4 Projeto de Formação-Ação Melhor Turismo 2020
O projeto de Formação-Ação na Modalidade de Projetos Conjuntos
promovido pela APTERN e tendo como O.I. a CTP, abrange 10 PME do
Turismo da Região Centro. Considera-se que o projeto contribuirá fortemente
para que os empresários e colaboradores das unidades de turismo
rural/natureza possam aumentar as suas qualificações, que sustentará uma
6

melhor adaptação à inovação/mudança, contribuindo assim, para um
crescimento organizacional das empresas e da Região.

Figs. 7 e 8 - Elementos de divulgação associados ao projeto Formação Ação

1.3

Parcerias

1.3.1 Parceria com a empresa Ecoturis
Resultado de muitos contactos que eram feitos diretamente via telefone,
via email e página de Facebook, no sentido de averiguarem novas medidas de
incentivo a projetos na área do turismo rural, a Direção entendeu por bem,
mediante contacto prévio e análise de ambas as partes, o entendimento com a
empresa Ecoturis, no sentido de prestar um serviço personalizado sobre o
tratamento de cada solicitação que era feita.

Fig. 9 – Anúncio da parceria entre a APTERN e a Ecoturis, a 19 de setembro de 2020
Fonte: Página de Facebook da APTERN
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1.3.2 Parcerias para candidaturas a projetos futuros
No sentido de averiguar novas possibilidades para a associação ao nível
de candidaturas, quer no âmbito das formações modulares, quer noutros
projetos que venham a surgir e que sejam de interesse para a associação, foi
feita um conjunto de reuniões técnicas com várias entidades, e apuradas as
melhores condições para a APTERN em tempos futuros.
Resultados dessas reuniões técnicas, resultou uma parceria com a Escola
Tecnológica e Profissional do Sicó, tendo sido elaborado nesse seguimento,
três candidaturas no âmbito das formações modulares, submetidas a 4 de
setembro de 2020:
1 Candidatura nº POISE-01-3524-FSE-003645 (Região Centro);
2 Candidatura nº POISE – 01-3524-FSE-003644 (Região Norte);
3 Candidatura nº POISE – 01-3524-FSE-003649 (Região do Alentejo).

Fig. 10 – Página de Facebook da ETP Sicó
Fonte: Página de Facebook da ETP Sicó

1.3.3 Outras Parcerias
Dando continuidade ao ponto anterior, a 1 outubro de 2020, foi celebrado
um protocolo de cooperação entre a APTERN e o Instituto Superior de
Gestão (Lisboa). Este protocolo, foi antecedido de uma reunião técnica entre
ambas as instituições, a 3 agosto 2020, sendo analisado e feito um protocolo
entre ambas as partes, que teve os seguintes objetivos:
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“Para efeitos do número anterior, a Associação Portuguesa de Turismo
em Espaços Rurais e Naturais:
a) colaborará na Licenciatura em Gestão do Turismo, em estreita ligação
com o seu corpo docente e discente, no desenvolvimento de conhecimento
científico do turismo, visando o aperfeiçoamento da política do setor;
b) disponibilizará a visita dos alunos às suas instalações, para aferição do
funcionamento da estrutura;
c) disponibilizará um encontro entre os alunos com o Presidente ou com
outro membro da Direção;
d) disponibiliza-se a desenvolver projetos em várias áreas de atuação
comum;
e) autorizará a referência e utilização do seu logótipo como parceira do
Instituto Superior de Gestão.
Por sua vez, o Instituto Superior de Gestão:
a) salvaguardando as atividades de lecionação e de investigação,
disponibilizará gratuitamente à Associação Portuguesa de Turismo em
Espaços Rurais e Naturais as suas instalações, com calendário
previamente definido, no âmbito do presente protocolo de colaboração;
b) divulgará junto dos seus docentes e discentes, as posições políticas e
as iniciativas que a Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais
e Naturais desenvolva;
c) concederá a todos os colaboradores e associados da Associação
Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais, bem como, aos
respetivos cônjuges, ou a quem viva em condição análoga devidamente
comprovada e filhos que integrem o agregado familiar, uma redução não
acumulável de 10% do valor da propina mensal relativa a toda a oferta
formativa de licenciaturas, pós-graduações e mestrados.1”

1 Excerto retirado do protocolo assinado entre a APTERN e o ISG
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Fig. 11– Anúncio do protocolo entre o ISG e a APTERN
Fonte: Página de Facebook do ISG

A 11 de novembro de 2020 foi assinado com entre a APTERN e Município
de São Roque do Pico (Açores), e no âmbito do Projeto CRIATEC, um
protocolo de cooperação que teve como objetivos os seguintes fins:
“A

cooperação

proposta

será

desenvolvida

de

acordo

com

as

possibilidades de cada uma das partes e efetuada através de:
a) Partilha de conhecimentos;
b) Desenvolvimento de projetos conjuntos;
c) Realização de programas de formação e de aprendizagem;
d) Participação mútua em ações de formação levadas a cabo pelos
parceiros;
e) Acesso a recursos tecnológicos;
f) Outras opções de importância para ambas as partes 2”

2 ATIVIDADES REALIZADAS
2.1

Estágios curriculares

Entre os meses de maio e julho de 2020, a APTERN colaborou com o
Agrupamento de Escolas de Proença a Nova, na realização de estágios

2 Excerto retirado do protocolo assinado entre a APTERN e o Município de São Roque do Pico
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curriculares que integraram 10 alunos do Curso Profissional de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural do referido agrupamento.
Deste trabalho destaca-se o conteúdo fotográfico conseguido para a
promoção de regiões do interior de Portugal promovidas através do Instagram
da APTERN; a realização do projeto Trash Away, um programa de educação
ambiental dinamizado através da página de Instagram do projeto; e a
verificação de percursos pedestres para implementação futura, que ficaram por
se realizar devido a pandemia COVID 19.

Figs. 12,13 e 14 – Trabalhos desenvolvidos no âmbito dos estágios curriculares da APTERN .
Fonte: APTERN, julho 2020
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2.2

Webinars

Com o objetivo de esforço acrescido para abranger diversas áreas de
Portugal Continental e Ilhas, a APTERN levou a cabo um conjunto de
Webinares que vão ao encontro das preferências dos nossos sócios e público
que consideramos potenciais sócios.
As temáticas e as zonas abrangidas foram as seguintes:
 “O futuro do Turismo Rural na Ilha do Pico” | Açores
No dia 18 de junho, a temática do 1º Webinar incidiu sobre o futuro do
turismo rural na ilha do Pico, capital do turismo rural. Esta iniciativa contou com
a presença de Daniel Assunção, da Câmara Municipal de São Roque do Pico;
Benedita Simas, proprietária do empreendimento Lava Homes & Restaurante
Magma; Manuel Costa Júnior, diretor do Museu do Pico; Filipe Ferreira,
proprietário da empresa de animação turística Terra Alta; e Miguel Chu,
proprietário da empresa de animação turística Aqua Açores. Disponível
através da página do Facebook da APTERN, em direto, este Webinar
conta até a data com 2,1 mil visualizações.

Fig. 12,13 e 14 – Webinar sobre o “futuro do turismo rural na Ilha do Pico” – Cartaz, webinar e
imprensa. Fonte: APTERN e RTP Açores, junho 2020
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 “Novas Tendências do turismo no Algarve” | Algarve
No dia 30 de junho, a temática do 2º Webinar incidiu sobre o futuro do
turismo rural no Algarve. Esta iniciativa contou com a presença de Álvaro
Banaco, gerente do Good Felling Hostel and GuestHouse, Sagres; Arlete Abreu
Rodrigues, da Associação In loco; e Sofia Costa, gerente da empresa
Sustainable Travels, todos técnicos superiores de ecoturismo.
Disponível através da página do Facebook da APTERN, em direto, este
Webinar conta até a data com 2 mil visualizações.

Fig 15,16 e 17– Webinar sobre” Novas tendências do turismo para o Algarve” – Cartaz,
webinar e imprensa. Fonte: APTERN e Jornal Barlavento, junho 2020
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 “A formação profissional em turismo” | Centro.
No dia 15 de julho, a temática do 3º Webinar incidiu sobre “O Futuro do
ensino profissional em Turismo”. Esta iniciativa contou com a presença de Ana
Carvalho, Escola Tecnológica e Artística de Pombal; António Baia, Escola
Tecnológica e Profissional do Sicó; Cláudia Santos, Escola Profissional da
Figueira da Foz; Telma Santos, Escola Profissional e Artística da Marinha
Grande; Helena Valença, Escola Profissional Beira Agueira; e Jorge Santos,
Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova.
Disponível através da página do Facebook da APTERN, em direto,
este Webinar conta até a data com 3,1 mil visualizações.

Figs. 18,19 e 20 – Webinar sobre” O Futuro do ensino profissional em turismo” – Cartaz,
webinar e imprensa. Fonte: APTERN e Beira Baixa TV, julho 2020
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2.3

Participação como júri em Provas de Aptidão Profissional

A convite da Escola Profissional da Beira Aguieira (Penacova), estivemos
presentes na qualidade de júri, na apresentação pública dos projetos das
Provas de Aptidão Profissional (PAP), dos alunos do 3º ano do Curso
Profissional de Técnico de Turismo daquela escola. As apresentações
decorreram em regime online, nos passados dias 27 e 28 de maio.

Figs. 21 e 22 – Participação enquanto Júri das Provas de Aptidão Profissional do Curso
Profissional de Turismo da Escola Profissional Beira Aguieira .
Fonte: Escola Profissional Beira Agueira, maio 2020
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3 OUTRAS INICIATIVAS
3.1

Participação no lançamento do filme “Um novo caminho para a

natureza em Portugal”
No dia 27 de novembro, fomos convidados pela Rewilding Portugal para
estar presente no lançamento do documentário “Um novo caminho para a
natureza em Portugal”, onde participamos num mesa redonda sobre a temática
da economia verde e do turismo sustentável, iniciativa que se realizou no
Pequeno Auditório da Culturgest, em Lisboa.

Figs. 23 e 24 – Participação no lançamento do documentário “Uma nova forma de natureza
para Portugal”. Fonte: Facebook da Rewilding, novembro 2020
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3.2

Participação no programa Antena Aberta

A 31 julho, participamos no programa Antena Aberta, da Antena 1, onde
manifestamos a nossa opinião para férias em tempo de pandemia.
Podcast em https://www.rtp.pt/play/p469/e486474/antena-aberta?
fbclid=IwAR3vYXMzv1paSk_pHXI1cjq2Uce7ZIdOUYNWpBuGbV6KcC1kiHVvy
YqXmKQ

Fig. 25 – Participação no programa Antena Aberta, Antena 1.
Fonte: Facebook da APTERN, novembro 2020

3.3

Colaboração com o Jornal Público em artigo sobre Turismo em

Espaço Rural
A convite do Jornal Público, colaboramos num artigo sobre a procura do
interior para a prática de turismo, refletindo a nossa posição sobre o turismo em
espaço rural no interior, ao nível da procura e das principais estratégias
adotadas.
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Artigo Publicado em https://www.publico.pt/2020/08/06/sociedade/noticia/haturistas-zonas-rurais-interior-problema-ambiente-1927234

Fig. 26 – Excerto do artigo “Procura crescente pode ajudar a salvar o verão do interior”.
Fonte: Site do Jornal PÚBLICO, novembro 2020

3.4

Colaboração com o Jornal Publituris em artigo sobre Turismo

em Espaço Rural
A convite do Jornal Publituris, a 19 de agosto de 2020, surge publicado
online um artigo onde a APTERN colaborou, destacando a situação atual do
turismo rural, em tempo de pandemia.
Artigo publicado em https://www.publituris.pt/2020/08/18/em-tempos-depandemia-turismo-rural-reforca-posicionamento-unico/
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Artigo publicado no Jornal Publituris (Dossier sobre Turismo Rural), de
17 de julho de 2020

Fig. 27 – Excerto do artigo “Em tempos de pandemia, turismo rural reforça posicionamento
único”. Fonte: Site do Jornal PUBLITURIS, novembro 2020

3.5

Assinatura de um protocolo com a empresa “Art & Skills”

Nome do Projeto: Creating Opportunities for VET mobility in
HOSpitality and tourism
No intuito de a APTERN se poder vir a tornar parceira de um projeto
europeu, foi assinado a 9 de Julho, um protocolo com a empresa Art & Skills
(gestora do projeto em Portugal), que se encontra a gerir a candidatura
europeia a um Projeto Piloto no âmbito do EFP (EQF 4 e 5) para os países
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Balcãs Ocidentais, que visa contribuir para a melhoria e modernização dos
sistemas de Ensino em Formação Profissional (EFP) na Albânia, Bósnia e
Herzegovina, Montenegro e Kosovo, bem como reforçar os laços entre o EFP e
o mercado de trabalho.
Enquanto Parceiros Associados, e caso o projeto venha a ser aprovado, A
APTERN irá colaborar com a A&S na implementação e disseminação dos
resultados do Projeto. Em caso algum, será solicitado à APTERN apoio ou
investimento financeiro. Os custos de implementação das atividades serão
suportadas pelo Projeto, através da A&S.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Findo o ano em que a APTERN festeja o seu 16º aniversário de existência,
muito agradecemos a confiança depositada pelas empresas e entidades que
trabalharam connosco durante este último ano.
Houve um reforço em projetos de formação modulares, dentro da área do
turismo, concretamente na componente do turismo rural, sendo dado a
continuidade ao projeto de formação ação, que nos potencializa e projeta
enquanto entidade associada ao turismo rural e ao ecoturismo em Portugal.
Foram criadas ferramentas que possibilitam à APTERN poder contactar de
forma próxima e direta com os associados e a quem queira integrar a
colaboração, que idealizávamos ver mais precisa não fosse a pandemia COVID
19, que nos impossibilitou de organizar atividades de cariz presencial
(Percursos Pedestres, Workshops, entre outros).
A todos os colaboradores que contribuíram, com o seu profissionalismo e
dedicação, para o bom desenrolar das iniciativas e desenvolvimento de
projetos, a Direção da APTERN deseja expressar o seu maior agradecimento.

Coimbra, 31 de dezembro de 2020
A Direção da APTERN
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RELATÓRIO DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO

Em cumprimento das disposições legais aplicáveis, e também do artº 23º do Regulamento
Geral Interno, a Direção vem apresentar as demonstrações Financeiras compostas pelo
Relatório de Gestão, o Balanço e a Demonstração de Resultados e o seu Anexo, relativos ao
período económico do ano dois mil e vinte.

1. CONJUNTURA ECONÓMICA ENVOLVENTE

Os últimos meses têm sido de um enorme sufoco no que respeita à dinâmica da economia
nacional, em consequência da crise pandémica que vivemos influenciada por nova vaga que
veio contribuir para um novo confinamento dos cidadãos e consequentemente de sectores por
si só demasiado penalizados pela continuidade da pandemia.
O resultado da aplicação das medidas de confinamento teve um efeito no consumo privado
originando um retrocesso de 6,8%, numa economia muito dependente do mercado interno para
a sua sustentabilidade e, com recursos demasiado escassos capazes de propiciarem qualquer
possibilidade de alternativa.
Com o produto interno bruto a cair 8,1% numa hecatombe monumental, com repercussão
direta no volume de negócios das empresas e, por consequência, na tesouraria, na
empregabilidade e na estabilidade económica e financeira. O corolário deste resultado poderá
ser devastador se as ajudas dos programas governamentais não produzirem o efeito de
sustentabilidade dos custos de estrutura no balanço de cada empresa.
Ainda uma das poucas alternativas que tem contribuído para a alavancagem da nossa
economia, com um comportamento importante após a crise do sub-prime, são as exportações
nacionais que, no período, diminuíram 0,7% no que respeita aos bens transacionáveis e 4,8%
nos serviços. Prejudicadas também, pelas medidas de proteção à pandemia adotadas pelos
outros países para onde Portugal tem direcionado as suas exportações com especial
relevância para o mercado europeu.
Num quadro de expectativas de continuidade de crescimento da economia nacional, fomos
novamente obrigados a retroceder nas medidas de levantamento das condições de
confinamento, impedindo-nos de manter o ritmo desejado e contribuindo para um agravamento
das condições macroeconómicas.
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2. BREVE ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

A atividade operacional da APTERN tem sido a realização dos projetos de formação
profissional, um na qualidade de beneficiário e promotor da ação (Formação Modelar
Certificada) - (POISE-01-3524-FSE-003006) e, o outro, somente na qualidade de promotor
(Formação-Ação) - (POCI-03-3560-FSE-000725), sempre na sua área de objeto, mas com
delegação a terceira entidade no que respeita à sua execução física.
Essa competência traduz-se em termos contabilísticos na realização de movimentos diferentes
para ambos os processos, tendentes a refletir somente as determinações emanadas pelos
organismos tutelares dos referidos projetos.
Executamos neste momento e em simultâneo dois projetos, relevando-se nas contas de
terceiros os valores responsabilizados em contrato, refletindo-se nas contas de exploração os
custos e proveitos inerentes ao projeto no qual assumimos a responsabilidade como
beneficiários e promotor.
No outro, a reflexão destes valores não é consignada em contas de resultados mas, somente
em contas de terceiros designadas pelas entidades nele intervenientes e a quem se imputam
as despesas correspondentes, refletindo-se somente as despesas que não é possível imputar
ao projeto.
Assim sendo, poder-se-á referir que o resultado da exploração das contas da associação é
composto pelos custos que não é possível afetar aos mesmos, tendo resultado daí um valor
negativo no quadro destes dois exercícios.
Apesar de serem valores materialmente reduzidos que traduziram um resultado liquido
negativo de € 930.52, o seu efeito nos fundos patrimoniais produz um resultado que, em termos
de análise financeira, não se coaduna com os princípios subjacentes de equilíbrio financeiro,
resultando daqui a necessidade da sua reversão.
Deste modo, a autonomia financeira da APTER apresenta um valor de -0.37% que embora
negativo é francamente melhor que o do período homólogo que refletia -2.89%. Contudo, seria
da mais elementar importância a possibilidade de inversão deste índice.
Os seus rácios de liquidez geral e reduzida apresentam valores idênticos (1,00), que apesar de
francamente melhores que o do período anterior (0.30), não superaram ainda a unidade e, tal
desempenho deveu-se à contabilização dos valores resultantes das obrigações contratuais dos
projetos.
Porém, a liquidez imediata obteve em termos absolutos uma diminuição de 0.03 que
corresponde a uma redução de 50%, traduzindo uma evolução negativa nos meios disponíveis
para a satisfação imediata dos compromissos correntes. Em termos relativos, e considerando
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que o valor das disponibilidades do ano anterior ficou influenciado por montante que foi
regularizado neste período, resulta daí que, do seu recalculo, advém exatamente um valor
idêntico ao deste período, não tendo havido por isso na evolução deste índice qualquer
alteração.
Os gastos e os rendimentos, como já referimos, estão directamente relacionados com os
projectos de formação e daí resulta um movimento nulo, resultando daqui que o resultado do
período é composto pelos gastos que não são possível imputar aos respectivos projectos.
Os fornecimentos e serviços externos evidenciam um aumento considerável comparativamente
a período homólogo pelo facto de, o período anterior, relevar um movimento muito reduzido
quanto às acções de formação realizadas.
Por idêntica razão, os proveitos que neste período na conta de outros rendimentos e ganhos,
apresentam um montante de € 10.395,77, não verificaram no período homólogo qualquer
movimento. Os subsídios à exploração relevam em ambos os anos o valor correspondente aos
custos imputados aos projetos.

3. EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE PARA 2021
Prevê o Banco de Portugal no seu relatório que o crescimento do PIB para este período seja de
3,9%, o que determinará um crescimento da economia após saída do confinamento, baseado
no facto explicito no mesmo relatório de que: 70% das empresas esperam voltar a um nível
próximo da atividade pré-pandemia ainda no decurso deste ano.
Estima aquele organismo nas suas previsões que a economia nacional embora dependente da
retoma que venha a ocorrer no exterior principalmente, com aqueles países com quem
mantemos maior fluxo de expedição de bens e serviços, que a atividade económica irá retornar
de forma progressiva principalmente no final do ano 2022, o nível alcançado no período prépandemia.
Estamos crentes que a retoma levará à intensificação dos apoios direcionados para essa
finalidade e, um deles, resultado do aumento do nível de desemprego, será a formação
profissional, propiciando à associação a possibilidade de poder vir beneficiar desse mesmo
quadro de apoios.
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4. DÍVIDAS AO ESTADO E À SEGURANÇA SOCIAL E DEMAIS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
A APTERN não apresenta neste capítulo quaisquer dívidas em situação de mora ao Estado,
Segurança Social ou a qualquer outra Instituição de índole pública ou privada assim como, aos
seus Fornecedores, para além dos saldos correntes provenientes da atividade.

5. FACTOS OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
No período que decorreu entre 31/12/2020 e 13/03/2021 não foram detetadas quaisquer
situações que impliquem o reconhecimento de alterações às demonstrações financeiras
reportadas a 31/12/2020.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A Direção propõe à Assembleia-geral dentro do quadro legalmente estabelecido que, o
resultado líquido positivo de 615.78 € (seiscentos e quinze euros e setenta oito cêntimos), seja
transferido para a conta de Resultados Transitados para cobertura dos prejuízos de exercícios
anteriores.

7. AGRADECIMENTOS
Como vem sendo habitual a Direção não pretende terminar este relatório sem deixar uma
palavra de agradecimento a todos os nossos Associados, Fornecedores, Instituições de Crédito
que, direta ou indiretamente nos têm ajudado nesta caminhada rumo aos objetivos a que nos
propomos em cada ano.

Coimbra, 13 de março de 2021
A Direção Cessante:

_____________________________
Presidente

_____________________________
Secretário

_____________________________
Tesoureiro

24

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, no âmbito das suas funções, vem desta forma, dar o seu
parecer sobre o Relatório e Contas da APTERN – Associação Portuguesa de
Turismo em Espaços Rurais e Naturais, referente ao ano de 2020, apresentado
pela Direção.

Foi, para tal, analisada a informação financeira respeitante ao exercício de 2020
fornecida pela Direção, com os respetivos extratos de contas correntes e
documentos de suporte, bem como confirmações de saldos bancários e caixa.

Colheram-se esclarecimentos e todas as informações necessárias junto da
Direção nas e foi também apreciado o relatório de atividades respeitante ao ano
de 2020.

Assim, e perante a informação recolhida, somos do parecer que:

1. O relatório de contas e todos os movimentos contabilísticos estão
alinhados com as disposições legais em vigor e, não se tendo verificado
situações ou quaisquer atos que violem os Estatutos, propõe-se que o
referido relatório de atividades e as contas do ano 2020 sejam aprovados.

Coimbra, 22 de março de 2021

O Conselho Fiscal

Presidente

(Daniel Ricardo Fonseca Ramos Assunção)

Vice-Presidente

(Sílvia Maria Neves Oliveira)

Secretário

(Fábio André dos Santos Gonçalves)

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO 2021

22 de março de 2021

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 2021.
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.

A APTERN, que começou o ano com a eleição de novos corpos sociais, tem como
objetivo principal trabalhar no terreno com os stakeholders do turismo rural e natural, de
forma a que juntos possamos superar os desafios financeiros, económicos e sociais
trazidos pela pandemia de COVID-19 e consolidar este setor como referência de âmbito
nacional.

Pretendemos trabalhar a imagem da associação e o marketing digital, que acreditamos
serem fatores determinantes para a recuperação de associados e consolidação da
missão da APTERN. Enquanto voz ativa das empresas turísticas que operam nos
territórios rurais e naturais, a APTERN irá trabalhar numa lógica agregadora e
fortalecedora do setor, que posicione os seus associados na vanguarda na nova oferta
turística, pós COVID-19.

Consideramos, ainda, a formação e a capacitação como um fator chave da recuperação
do setor. Nesta perspetiva, a “Formação” é uma ação que transita do plano de atividades
do ano anterior para o ano de 2021, adaptada às necessidades atuais.

Apresentaremos uma candidatura ao instrumento de financiamento PARCERIAS PARA
O IMPACTO, que tem como objetivo financiar a criação, desenvolvimento ou
crescimento de projetos de inovação social, permitindo à Associação posicionar-se
também como um organismo que combate problemas sociais afetos à população das
áreas rurais do país.
Nesse sentido, e de forma global, apresentamos em seguida as atividades previstas
para 2021.

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

Criação de um novo logotipo

•

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

•

Newsletter quadrimestral, distribuída eletronicamente, de forma a atingir todo
o universo de contactos preferenciais: sócios, parceiros, organismos oficiais,
entre outros

•

Criação de um plano de comunicação e marketing digital

•

Realização de webinares

2. Restabelecimento e incremento da rede de associados e parceiros
•

Criação de um pacote de medidas de angariação de associados, que se
traduza em apoios baseados em: serviços de suporte e desenvolvimento da
atividade; acesso a uma rede de parceiros com condições preferenciais; e,
claro, serviços de representação que defendam os interesses do setor e dos
nossos associados perante o poder político:
o

Bolsa de parceiros – serviços e bens de consumo com descontos

o

Representação em organismos oficiais e associativos

o

Apoio à instalação de novos projetos vitivinícolas e de enoturismo

o

Apoio à reestruturação e modernização de projetos vitivinícolas e de
enoturismo

o

Informação relativa a alterações de legislação

o

Guia prático do licenciamento de empreendimentos turísticos em
contexto rural e natural

o

Guia prático do licenciamento do registo nacional de empresas de
animação turística (RNAAT)

o

Informação sobre avisos e financiamentos

o

Desenvolvimento de candidaturas conjuntas a apoios

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

Continuidade ao Projeto de Formação-Ação Melhor Turismo 2020

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

Desenvolvimento dos projetos POISE-01-3524-FSE-003644, e POISE-013524-FSE-003645, enquadrados na Tipologia de Operação 1.08 – Formação
Modular para empregados e desempregados

5. Realização de candidatura(s) ao Projeto Parcerias para o Impacto
•

Terminal Colaborativo Hortofrutícola (TCH)

6. Realização de um protocolo com a ESAC no âmbito da Licenciatura em
Turismo em Espaços Rurais e Naturais
•

Estabelecimento de Protocolo com a Escola Superior Agrária de Coimbra no
sentido de obter uma “sede física” na incubadora da instituição

•

Proposta de realização das seguintes atividades: estruturação de uma bolsa
de guias intérpretes locais com integração dos alunos finalistas do curso de
turismo rural; parceria no âmbito dos estágios curriculares, nomeadamente,
na colocação de alunos em estagiários curriculares nos nossos parceiros;
promoção dos produtos endógenos produzidos na escola e vendidos na loja
da ESAC.

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

8. Continuidade às Parcerias com a ISG, CriarTec e Ecoturis
9. Participação em Consultas Públicas

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2021

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
Formação Modelar Centro POISE-01-3524-FSE-003006
Comissões bancárias
TOTAL
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
Formação Modelar Centro POISE-01-3524-FSE-003006
Quotizações
TOTAL

VALOR
176 520,00 €
39 277,58 €
84 095,86 €
61 906,87 €
180 €
361 980,31 €

VALOR
176 520,00 €
39 277,58 €
84 095,86 €
61 906,87 €
300 €
362 100,31 €

É de salientar que os valores apresentados relativos aos projetos de formação são
valores reconhecidos, que dependem da afetação das despesas aos próprios projetos.

