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Nos termos legais e estatutarios, vimos submeter a apreclacao da assembleia Geral, 0

as contas, referentes ao exerdcio findo em 31 de Dezembro de 2020 da Naturtejo

Empresa de Turismo - ElM, elaboradas de acordo com a norma contabilistlca e de

relato financeiro para as micro-entidades adoptada em Portugal atraves do SNC,em

conformidade com 0 Decreto Lei98/2015.
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Balall(o - (~o p.llra MEl em 31-
12-2020

(lnontllntes em euros)
NAnJRTfJO-Empresa de Turismo ElM

e outros atlvo! nao correntes

2684,50
1000,00
7845,91
6975,59

e outros entes publicos

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

Passivo corrente
Fornecedores
Ertado e outros entes publico,
financiamentos obtldos
Dtferlmentos
Outros passtvos correntes

Administrac;ao
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Oemon~ dos Resultados por Naturezas·
(modefo para MEJ do periodo findo em 31.12.2020 NAlURTEJO·Eml>resa de Turismo ElM

sto scbre 0 rendimento do periodo

ga'lo,

Resultildo antes de depm:~Oe:s.gastos de finand.imento e Impostosl-- __:==-=~=4__--..,:,::=_=:=..::~
IG"stcISfreversoes de deprfcla<io e de amortlza<iio

Resultado operadonlll (antes de gastos de financi;lmento e impostos) ~---__::':"::;'::"::~--"":::":"==l
liQuldO de flnanclamento

Resultado

Administra~iio
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u.oRMAcAO ADIOOfiAlL COMP1HIEKTAR
:

1. - Total de compromlssos financelros nao Incluldos no balan~o
I

Nao Exlstem;

2. - Total de garantlas au atlvas e pessvos conbgentes nSo Inciuldos no balan~o
I

Nao Exlslem;

---
3. - Natureza e forma de gilrantl~s reels prestades Nao Exlslem;

4 .. Ccmprornissos em materia de pensc3es Nao Exlslem;

5. - Compromlssos fuce a ernpreses coltgadas ou assocladas Nao Exlstem;

6. - Montante dos adlantamentos e dos credltos concedldos 1105membros dos
Nao Exlstem;

or9305 de adminlstra~o, de dlrec;llo ou de supervlslio, com Indlcar;iio de:

6.1 - Ti>XlIs de jura e principals condl~6es
i

Prejudicado:

6.2 - Montilntes eventualmenle reembolsedos, amornzados ou objecto de renuncia PreJudlcado;

----
6.3 - Compromlssos assumldos em seu nome a titulo de gllranllils de qualquer Plejudlcado:
natureza, com Indlcar;iio do montanta glal>lll para Olda categorla

7 - A~ileS/quatas prdprtas adqulndes quer dlrelamenta, quer por Interm~dlo de
Nao Existem;

pessoa atuando em nome pr6prlo mas par conte da entJdade:

7.1 - Motives des aquisic;oes efectuadas durante 0 pertodo PreJudlcado;

7.2 - Numero e valor nominal au, ne filiI<! de valor nominal, 0 valor conl<!bfllstlco des I
a~6es/quotas adqumdas e allenadas durante 0 periodo, bern como a fra~a do "'j~capital subsa1to que elas representam I

7.3 - contrevalor des aC;fleli/quotils. no CZlSO de aquisic;oes ou ahenar;iio a titulo I PreJudlcado;
oneroso I
7.4 - Numero e 0 valor nominal au, ne falta de velor nomlnel, 0 valor conl<!bilistim I
do conjunto des a~fleli/quotas adqulrtdas e detfdas em eartetra, bem como a fra~iio Plejudicado:
do caPital subscrito Que elas representam

o capital subscrito nao reallzado ascende
em 31/1212020 a 16.450€. No entanlo, nao

obstante a NCRF-ME preconizar a sua

8 - Caplllli Subscrllo n30 realtzado apre5enta~o no atlvo. fol a mesmo
corncensado na nlbrfca de caphal auesettc
no caPital pr6prlo. par se enlender que ssta
serla a forma mals acaquada de apresentar

a inrormacao dada a race do Balan_gJ~

castelo Branco, 25 de Junho de 2021

A Admlnlstra~30 o Contabllfsta Certificedn n.O 84444
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o exercicio 2020 foi profundamente marcado pela pandemia Covid-19 em Portugal e

no resto do mundo. Confrontados um cum fen6meno desconhecido, de consequencias

imprevisfveis e futuro interrogado, os agentes econ6micos privilegiaram a prudencia.

A esta retracao juntaram-se as medidas de contencao da crise de saude publica

levando a uma queda sem precedentes do PIB.

Ainda assim, de acordo com 0 Banco de Portugal, as consequencias limitadas no

sistema financeiro e a politica expansionista impulsionada pela Uniao Europeia atraves

do Plano de Recupera~ao e Reslliencla, permitem perspetivar um retorno aos niveis de

2019 durante 2022.

No entanto, 0 choque devera ter efeitos mais profundos em determinados setores.

Caso do Turismo.

Os dados mais recentes da Organlza~ao Mundlal do Turismo (OMT), demonstram que

o turismo mundial sofreu, em 2020, 0 pior ana desde que ha registo, com

um decresclmo das chegadas internacionais de 74%.

Num setor fundamental para 0 dinamismo econ6mico do pais, em que nos ultlrnos 9

anos se verificou uma taxa de crescimento medlo anual de 7,2% nas dormidas, 0 que

se traduz num aumento de 37 mllhoes de dormidas em 2010 para 70 rnllhoes de

dormidas, em 2019, 0 maior valor de que ha registo, 0 ana de 2020 significou 0

interromper brusco dum drculo virtuoso.

De facto, segundo 0 Turismo de Portugal, neste ano, como efeito da pandemia por

Covid-19, Portugal registou, em linha com outros destinos mundiais, uma quebra

acentuada na procura, para 25,9 milh6es de dormidas (-63,0%) no alojamento

turistico face a 2019. Este facto traduz um retrocesso a valores de dormidas

observados em 1994.

Registou-se tambem urn acentuado decresclrno na procura internacional, com 12,3

mllhoes de dormidas de estrangeiros (-74,9%), resultado das restrlcoes impostas nas

deslocacoes entre fronteiras, na maior parte do ana de 2020. Mesmo 0 mercado
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nadonal registou 13,6 milhoes de dormidas (-35,4%) em cornparacao com 0 ana de

2019.

Nas receitas, 0 decresclmo (-57,6%) em relacao a 2019 significou uma perda de 10 mil

rnllhces de euros para a economia em 2020.

Foi neste quadro que a Naturtejo continuou a sua atividade, menos vocacionada para

a prornocso, e mais focada na estruturacao de produto, sendo de destacar as seguintes

acoes:

o Parque do Barrocal- um dos exemplos mais virtuosos na valorlzacao do

patrirnonio geologico e na abordagem academlca como elemento de

valorlzacao turistica, sendo de salientar a colaboracao ativa entre a

Naturtejo e 0 Municipio de Castelo Branco. 0 territorio ficou valorizado

eo contributo para a sustentabilidade foi reforcado:

o Aprofundamento da relacao com Turismo de Portugal - 0 facto do

online ser, durante algum tempo, forma obrigatoria de comunlcacao

permitiu, paradoxalmente, a aproxlmacao com entidades em que era

evidente algum distanciamento, casos dos restantes Geoparks

portugueses e do Turismo de Portugal. No entanto, desde 0 primeiro

confinamento que se realizam reuni5es de periodicidade quinzenal com

notavel regularidade tendo sido posstvel, desde ja, garantir que:

• integrar os pIanos estrateglcos de Turismo de Portugal

com enquadramento espedfico e prornocao garantida;

• criacao de selos Clean&Safe Geoparks e 100%

Responsible Geoparks destinado as empresas de

anlmacao:

• dinamlzacao de grupo de trabalho para cornunicacao

(mica e coerente dos Geoparks nacionais.
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o Projeto Geofood - uma das primeiras consequenclas desta evidente

aproxirnacao fol a inclusao no projeto Geofood projeto de lnvestlgacao

promovido pela UNESCO,que consiste numa marca internacional criada

entre Geoparks para uma alirnentacao sustentavel.

Os restantes projetos que a Naturtejo promove, Valorizar, INTERREGRedese Euroace

e Provere INature, tiveram urn ana de hiato estando, neste memento, em curso a

respetiva e inevitavel reprograrnacao.

Uma das areas que ficou mais prejudicada pela pandernia foi a prornocao,

nomeadamente, a ida a Feiras e eventos, 0 que acabou por ter um impacto favoravel

nas contas.

Assim, os FSE'sevidenciam uma reducao superior a 111 mil euros, acompanhado da

reducao de encargos com pessoal de 8S para 71 mil euros. Estes movimentos foram

apenas parcialmente contrariados pelo reconhecimento de imparidades associado ao

atraso e duvlda de cobertura das transferenclas anuals pela Assoclacao de Munidpios,

devido a sltuacso pendente de Nisa.

Em termos financeiros, destaque para a continua reducao do saldo de fornecedores,

que evidenciam agora 103 mil euros (185 mil em 2019).

o resultado em 2020, ja com amortizacoes de 3.870,79 euros, fol de 35.873,46 euros.

Propoe-se que os resultados do exercicio, apes a constituicao da reserva legal

obrigatoria (5%) no valor de 1.793,67 euros, seja mantido na conta de resultados

transitados (34.079,78 euros).

8



i<Pr,
CONTAS 2020 f NATURTE~~M

Houve duvidas quanto ao normativo contabilrstico a utilizar no reporte de contas de

2020. Por um lado, a Naturtejo enquanto entidade de natureza societaria estaria

excJuldadesta obrigatoriedade. No entanto, considerando a lista de EPRpublicada pelo

INE, a Naturtejo e uma entidade publica reclassificada pelo que deve aplicar 0 SNC-AP.

Contactado 0 Tribunal de Contas a informacao e de que, a sernelhanca de muitas

outras entidades, 0 reporte deste ana ainda sera aceite em SNCdevendo 2021 ser, sem

conternplacoes ou hesitacoes, ser preparado em SNC-AP.

Continua ram as diligencias junto da Secretaria de Estado das Autarquias locais

tendentes a clariflcacao do enquadramento da Naturtejo na lei 50/2012 uma vez que

as excepcoes previstas na redacao mais recente do artQ62Q parecem criar uma janela

de oportunidade tendente a sua oportunidade. Ate esta data nao foi possivel obter

uma clariflcacao sobre este tema.

o montante dos Resultados Transitados negatives, situa os Capitais Proprios abaixo do

nivel exigido pelo artQ 35Q do C6digo das Sociedades Comerciais. 0 Conselho de

Adrnlnistracao, ciente desta realidade, ira continuar a desenvolver todos os esforcos

ten dentes a correcao desta situacao,

Nao ha quaisquer pagamentos em atraso ao sector publico estatal.

Expressamos 0 agradecimento a todos os que com 0 seu esforco e dedicacao

permitiram criar a Naturtejo - ElM, que estamos convencidos, constltuira um

importante fator para 0 desenvolvimento econ6mico e social da Regiao.

Castelo Branco, 25 de junho de 2021
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