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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 2021 2020 

             

Vendas e serviços prestados       0,00 70,00 

Subsídios, doações e legados à exploração 1)  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 

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 

                
Result. antes depreciações, gastos de financiamento e 

impostos   -18 178,28 615,78 

                

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6) -1 096,55 0,00 

                
Result. Operacional (antes de gastos financiamento e 

impostos)   -19 274,83 615,78 

                

Juros e rendimentos similares obtidos   0,00 0,00 

Juros e gastos similares suportados   0,00 0,00 

                

Resultado antes dos Impostos   -19 274,83 615,78 

                

Imposto sobre o rendimento do período   0,00 0,00 

                

Resultado líquido do período 7)  -19 274,83 615,78 

                

(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 2021 2020 
Subsídios à Exploração           60 586,53 €     32 197,90 €  
Outros Rendimentos e Ganhos              30 881,48 €     10 465,77 €  
 - Quotas                     50,00 €             70,00 €  
 - Donativos                     50,00 €                    -   €  
 - Outros                       0,06 €                    -   €  
 - Serv.Ent.Promot. POCI-3-3560-FSE-725 (90%)             18 957,38 €                    -   €  
 - Correções relativas a períodos anteriores             11 824,04 €                    -   €  

Total             91 468,01 €     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   2021 2020 
Financiamento Público 

  
    

Portugal 2020 
   POISE- Programa Op. Inclusão Social e Emprego  POISE-01-3524-FSE-003006    16 111,53 €     32 197,90 €  
   POCI - Programa Op. Competitividade e 
Internacionalização – € 13 241,18  POCI-03-3560-FSE-000725   -  €                    -   €  
   POISE- Programa Op. Inclusão Social e Emprego  POISE-01-3524-FSE-003644       5 891,64 €                    -   €  
   POISE- Programa Op. Inclusão Social e Emprego  POISE-01-3524-FSE-003645    12 614,38 €                    -   €  
Fundo Ambiental Projeto "Segue a Tua Natureza"    25 968,98 €                    -   €  

Total      60 586,53 €     32 197,90 €  
 

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. 

 

 

 

 

Incentivo 2020 Incentivo 2019 Total Recebido Valor a Receber

32 197,90 €       4 044,47 €         52 353,90 €         -  €                 
11 397,05 €       -  €                  24 638,23 €         134 229,77 €   

-  €                  -  €                  5 891,64 €           78 718,11 €     
-  €                  -  €                  12 614,38 €         156 571,37 €   

-  €                  -  €                  25 968,98 €         3 394,56 €       

121 467,13 €      372 913,81 €   

12 614,38 €        

FUNDO AMBIENTAL

Valor Aprovado

52 353,90 €         

158 868,00 €       

84 609,75 €         

169 185,75 €       

Entidades

PORTUGAL 2020

    POISE-01-3524-FSE-003006

    POCI-03-3560-FSE-000725

    POISE-01-3524-FSE-003644

    POISE-01-3524-FSE-003645

Incentivo 2021

16 111,53 €        

13 241,18 €        

5 891,64 €          

73 827,71 €        

    "Segue a Tua Natureza" 29 363,54 €         

TOTAL 494 380,94 €       

25 968,98 €        
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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 2021 
622 - Serv.Especializados 
  POISE-01-3524-FSE-003006           13 580,57 €  
  POCI-03-3560-FSE-000725           22 599,53 €  
  POISE-01-3524-FSE-003644              6 026,41 €  
  POISE-01-3524-FSE-003645           10 257,43 €  
   "Segue a Tua Natureza"           19 599,55 €  
623 - Materiais 
  POISE-01-3524-FSE-003006                          -   €  
  POCI-03-3560-FSE-000725                   22,77 €  
  POISE-01-3524-FSE-003644                   60,81 €  
  POISE-01-3524-FSE-003645                 121,29 €  
   "Segue a Tua Natureza"                 281,06 €  
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"              1 274,61 €  
626 - Serv. Diversos 
  POISE-01-3524-FSE-003006                 225,01 €  
  POCI-03-3560-FSE-000725                          -   €  
  POISE-01-3524-FSE-003644                   70,02 €  
  POISE-01-3524-FSE-003645                   82,99 €  
   "Segue a Tua Natureza"                   16,54 €  

TOTAL 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 2021 2020 
Remunerações do Pessoal       8 854,58 €                    -   €  
      POISE-01-3524-FSE-003644     
      POISE-01-3524-FSE-003645     
Encargos sobre Remunerações      1 815,92 €                    -   €  
Gastos Pessoal (Km)- Fundo Ambiental      7 176,24 €                    -   €  
Seguros Pessoal      
       POISE-01-3524-FSE-003006          103,76 €                    -   €  

TOTAL    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 2021 2020 
Correções relativas a períodos anteriores     11 824,04 €        1 376,74 €  
Quotas             50,00 €              70,00 €  
Donativos             50,00 €                     -   €  
Serviços E.P. POCI-03-3560-FSE-000725     18 957,38 €                     -   €  
Outros não especificados               0,06 €        9 019,03 €  

Total     30 881,48 €      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-FSE-
000725. Os restantes 10% corresponderão a contribuição privada. 

 

Nota 5) – Outros Gastos e Perdas 

O detalhe desta rúbrica é o seguinte: 

Descrição 2021 2020 
Correções relativas a períodos anteriores       11 397,05 €                       -   €  
Impostos                  6,27 €              238,88 €  
Outos custos e gastos          5 776,47 €           7 479,36 €  
     POISE-01-3524-FSE-003006          2 804,76 €                       -   €  
     POISE-01-3524-FSE-003644          1 464,39 €                       -   €  
     POISE-01-3524-FSE-003645          1 507,32 €                       -   €  

Total       17 179,79 €           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-FSE-
000725, 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              3 289,98 €  
 -  Computador Asus              1 199,99 €  
 -  Máquina Fotográfica              2 089,99 €  

Total              3 289,98 €  
Depreciações acumuladas   
Outros Ativos Fixos Tangíveis              1 096,55 €  

Total              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 NOTAS 2021 2020 
ACTIVO       

Activo não corrente       
Activos fixos tangíveis       1)  2 193,43 0,00 
Bens do património histórico e cultural       0,00 0,00 
Propriedades de Investimento       0,00 0,00 
Activos intangíveis         0,00 0,00 
Investimentos Financeiros     2) 64,40 0,00 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/…   0,00 0,00 
            2 257,83 0,00 

Activo corrente       
Inventários           0,00 0,00 
Clientes           0,00 0,00 
Adiantamentos a fornecedores       0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos       0,00 0,00 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/…   0,00 0,00 
Outras contas a receber       3) 372 913,81 238 426,87 
Diferimentos       4) 7 424,00 4 055,15 
Outros activos financeiros             0,00 0,00 
Caixa e Depósitos bancários     5) 3 770,71 7 645,08 
            384 108,52 250 127,10 

  
Total do 
Activo       386 366,35 250 127,10 

                
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

Fundos Patrimoniais       
Fundos           0,00 0,00 
Excedentes técnicos         0,00 0,00 
Reservas           0,00 0,00 
Resultados transitados       6)  -930,52 -1 546,30 
Excedentes de revalorização       0,00 0,00 
Outras variações nos fundos patrimoniais     0,00 0,00 
                
Resultado líquido do período     10)  -19 274,83 615,78 

Total do Fundo de Capital   -20 205,35 -930,52 
                

Passivo       
Passivo não corrente       

Provisões           0,00 0,00 
Provisões específicas         0,00 0,00 
Financiamentos obtidos             
Outras contas a pagar         0,00 0,00 
            0,00 0,00 

Passivo corrente       
Fornecedores        7) 6 231,20 0,00 
Adiantamentos de clientes       0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos       8) 553,70 5,25 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/…   0,00 0,00 
Financiamentos obtidos         0,00 0,00 
Diferimentos        4)  238 684,04 45 620,55 
Outras contas a pagar       9) 161 102,76 205 431,82 
Outros passivos financeiros       0,00 0,00 
            406 571,70 251 057,62 
                

Total do Passivo   406 571,70 251 057,62 
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo   386 366,35 250 127,10 
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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 2021 2020 
272 - Devedores por acréscimos de rendimentos                      -   €        24 802,92 €  
276 - Adiantamento por conta de serviços                      -   €                       -   €  
278 - Outros devedores     372 913,81 €      213 623,95 €  
      372 913,81 €      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 2021 2020 
Gastos a Reconheder     
   POISE-01-3524-FSE-003006                         -   €                103,76 €  
   POCI-03-3560-FSE-000725                         -   €             3 951,39 €  
   Projeto "Segue a Tua Natureza"            7 424,00 €                          -   €  

Total            7 424,00 €             4 055,15 €  
Rendimentos a Reconhecer     
   POISE-01-3524-FSE-003006                         -   €           45 620,55 €  
   POISE-01-3524-FSE-003644          78 718,11 €                          -   €  
   POISE-01-3524-FSE-003645       156 571,37 €                          -   €  
  Projeto "Segue a Tua Natureza"            3 394,56 €                          -   €  

Total       238 684,04 €           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 

 

 

 

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 
Saldo em 

01/01/2021 Aumentos  Diminuições 
Saldo em 

31/12/2021 
Resultados Transitados -1 546,30 €   615,78 € -930,52 € 
          

2020 
Saldo em 

01/01/2020 Aumentos  Diminuições 
Saldo em 

31/12/2020 
Resultados Transitados -140,16 € -1 406,14 €   -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. 

 

 

 

 

Descrição 2021 2020 
Caixa                   -   €                   -   €  
Depósitos à Ordem   
     Caixa Geral Depósitos        825,17 €      7 645,08 € 
     Caixa Crédito Agrícola     2 881,64 €                    -   € 
     Eurobic           63,90 €                    -   € 

Total     3 770,71 €      7 645,08 €  
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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 2020 
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)           207,00 €                 5,25 €  
Segurança Social           338,00 €                     -   €  
Fundos de Compensação 8,70 €  
Outros Impostos e Taxas                    -   €                     -   €  

Total           553,70 €                 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 2020 
266 - Associados                          -   €              3 200,00 €  
272 - Credores por acréscimos de gastos                          -   €              1 476,00 €  
278 - Outros credores        161 102,76 €         200 755,82 €  

Total        161 102,76 €         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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