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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Ivone Ingen Housz
Em 2021 a pandemia continuou a afetar a vida de todos nós e o funcionamento da nossa Associação Quinta
das Águias (AQA) não foi exceção. Por um lado, limitou as nossas atividades, principalmente as reuniões
presenciais e visitas, mas por outro abriu novas perspetivas. A missão da nossa associação, promover uma
vida sustentável em harmonia com a natureza e preservar a biodiversidade e todas as formas de vida, é mais
atual do que nunca.
Este ano marcou o início de três importantes projetos que contribuirão substancialmente para a concretização
da nossa missão: o projeto educativo para a sustentabilidade e conservação da natureza, o projeto de parceria
social que visa a preservação das sementes tradicionais e a promoção da sua utilização na economia local e
o projeto de melhoria das nossas instalações para melhor recebermos as crianças e a comunidade e cuidar
melhor dos animais que abrigamos.
Em 2021 a AQA deu início a várias parcerias importantes e tornou-se membro da European Coordination
of Let’s Liberate Diversity (EC-LLD), uma associação de organizações europeias que lutam pela preservação
da diversidade e soberania na área das sementes. Além disso, a AQA tornou-se apoiante do projeto do No
Patents On Seeds, uma iniciativa europeia para evitar a ameaça à propriedade pública das sementes.
A nível nacional continuámos como membro activo do Fórum de Turismo Sustentável do CETS Alto Minho.
Prosseguimos a nossa parceria com a Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) para a promoção de uma
alimentação de base vegetal sustentável.
A AQA tornou-se também embaixadora do projeto nacional da Universidade de Aveiro para a proteção
da Vacaloura. Sendo a Quinta habitat destes grandes insetos em risco de extinção, o projeto serve como
exemplo de proteção da biodiversidade. Construir parcerias a nível internacional e nacional e trabalhar em
conjunto com projetos afins ajuda a reforçar o cumprimento da nossa missão. É um caminho que vamos
fortalecer no futuro.
Atendendo a que a troca anual de sementes presencial não foi possível devido à pandemia, organizamos
uma versão online que foi um grande sucesso e permitiu a participação de pessoas a partir de localidades
longínquas.
2021, apesar de todas as dificuldades, foi um ano muito prolífico para a AQA e para a nossa missão de passar
a mensagem sobre a importância de preservar a natureza e a biodiversidade.
Terminamos esta carta com um agradecimento especial a todas as pessoas e organizações que nos ajudaram
a alcançar estes grandes marcos nestes tempos desafiadores: Fundação BPI La Caixa, Portugal Inovação
Social, Norte 2020 , Município de Paredes de Coura , Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura , Blue
File, Mindset – Social Consulting, Lda., e por último, mas não menos importante, à nossa incrível equipa
de voluntários altamente motivados e competentes que partilham os valores da Quinta e apoiam a nossa
missão são essenciais para a realização das nossas atividades.
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EVENTOS

7

Começar bem o ano

O Chef Joep, em janeiro, marcou presença na mesa-redonda “Alimentação Saudável” do Summit Food with
Conscience, consciencializando para a importância de uma alimentação acessível e justa, segura e saudável,
amiga do ambiente e que minimiza o desperdício alimentar.
A Associação Quinta das Águias é desde 2015 membro do Fórum Permanente de Turismo Sustentável do
Alto Minho para a promoção do turismo sustentável na região.
Nesse âmbito, participou nos dias 9 e 10 de fevereiro, no 7º fórum desta vez online para avaliação e definição
de novas metas. Em 2021, as metas estabelecidas foram avaliadas e foram estabelecidas novas para o
programa de melhoria adicional até 2024.
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Feira de Troca de Sementes

Apesar dos atuais constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19, a habitual Feira de Troca de
Sementes, realizou-se nos dias 6 e 7 de março, em versão online.
A Associação Quinta das Águias, em parceria com o Município de Paredes de Coura, o Agrupamento de
Escolas local e a herbalista Rita Roquette, autora do blogue Bloom Sativum, teve um enorme orgulho em
organizar a 7.ª edição deste evento tão pertinente para as nossas culturas autóctones.
O programa desta primeira edição virtual incluiu alguns diretos, a cargo de inúmeras personalidades como
Cocoon Cooks, Kitchen Dates, Luísa Ferreira e Luísa Mafei, responsáveis pelos projetos Sardinha Fora da Lata
e Cozinha Afetiva, respetivamente e, apesar de ter sido via Facebook, contou com uma fantástica adesão de
pessoas não só de todo o país como da Galiza, o que nos deixou radiantes.
Trocas e envios foram combinados diretamente entre os participantes, sendo apenas aceites sementes em
modo de produção biológico e ficando as vendas de fora.
Conscientes da importância de preservar variedades mais antigas, conseguimos manter desta forma, a nossa
tradição anual de nos reunirmos para partilhar esta fonte tão preciosa de vida.
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Webinar ADRIMAG e AGA

Em abril, recebemos um convite especial das associações ADRIMAG (Associação de Desenvolvimento Rural
Integrada das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira) e AGA (Auroca Agricola) da região de Arouca para
participar num webinar online sobre boas práticas com visitas e experiências turísticas em quintas.
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Fórum Permanente Turismo Sustentável

Fechamos o mês de maio com a 8ª reunião do Fórum Permanente Turismo Sustentável, que teve lugar no dia
31 no Auditório de Vila Nova de Cerveira.
Esta reunião contou com a participação de cerca de 66 agentes públicos e privados do Território CETS do Alto
Minho (43 em presencial e 23 através da transmissão online no YouTube e Facebook) e teve como objetivos
a apresentação em plenário do dossier de reavaliação da CETS do Alto Minho entregue ao EUROPARC com
enfoque especial na estratégia de desenvolvimento turístico sustentável e respetivo Plano de Ação definido
para o período 2021-2024.
Contou ainda com a assinatura dos princípios da Carta Europeia de Turismo Sustentável como uma
demonstração do compromisso do Território do Alto Minho e dos seus agentes com o processo.
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Evento Vaca-loura @ QA

Durante o mês de junho, a Quinta das Águias uniu-se ao projeto Vaca-Loura (www.vacaloura.pt/vaca-loura)
(www.facebook.com/vacalourapt) e foi organizada uma visita à Quinta com o objetivo de proporcionar a
observação desta espécie no seu habitat.
Devido ao frio que se fazia sentir, não foi possível observar esta espécie, mas durante o percurso encontraram
uma outra espécie rara e também protegida… a lesma do Gerês!
https://www.wilder.pt/historias/lesma-do-geres-especie-protegida-descoberta-no-parque-das-serras-doporto/.
A bióloga Joana Carvalho Soto, que guiou esta visita, contagiou todo o grupo com a alegria de ter feito esta
descoberta, partilhando com todos, informação sobre esta espécie, provando-se assim que, num ambiente
biodiverso, com espécies autóctones e não autóctones, paradoxalmente de um ponto de vista académico,
estas espécies encontram um lugar seguro.
Durante esta visita foi ainda possível saborearem uma deliciosa refeição, amavelmente preparada pela Ivone
e pelo Chef Joep.
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Julho começa com um convite da Mother Earth para participar numa discussão online com Heitor Lourenço
sobre as práticas em relação ao Zero Waste.
A Quinta das Águias e a Associação Animais de Rua juntaram-se e setembro arranca com um fim de semana
magnífico de retiro de yoga/Ayurveda numa simbiose perfeita com a natureza, num ambiente descontraído
e com a quebra total do ritmo do dia-a-dia, sendo todos os presentes presenteados com a sabedoria e o
conhecimento desta extraordinária filosofia.
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3rd Agroecology Europe Forum - EC LLD (Lets
Liberate Diversity)
A Associação Quinta das Águias esteve representada no Agroecology Europe Forum 2021, na assembleia
geral da EC-LLD, entre os dias 17 e 19 de novembro, em Barcelona!
Este movimento ambiciona regenerar os nossos sistemas alimentares e comunidades, realçando a importância
da biodiversidade.
Desde 2021 que a Associação Quinta das Águias se tornou membro formal do consórcio internacional para
a preservação da diversidade e soberania das sementes, participando em diálogos online mensais sobre
políticas de sementes, nos quais eram discutidas, por especialistas, questões como a legislação europeia de
sementes em elaboração e a ameaça imposta pelo lobby das grandes empresas de sementes.
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Apresentação livro “Alice no País das Lentilhas”

Ainda em dezembro, a Associação Quinta das Águias marcou presença no evento de apresentação do livro
“Alice no País das Lentilhas” de Nuno Alvim, a convite da Associação Vegetariana Portuguesa (AVP).
Um conto infantil que retrata de uma forma metafórica a felicidade de descobrir a alimentação vegetariana
e de desenvolver um respeito pelo ambiente e pelos animais, num recontar divertido do clássico de Lewis
Carol, onde as maravilhas são trocadas pelas leguminosas!
O livro é dirigido a todas as famílias portuguesas com crianças entre os 4 e os 12 anos e pretende, junto de
miúdos e graúdos, desmistificar a alimentação vegetariana de uma forma divertida e alegórica.
O evento contou, ainda, com a presença do pediatra Bruno Teixeira para ajudar a explicar os mitos em torno
deste tipo de alimentação e da Bebiana Cunha, psicóloga e deputada nacional.
E, apesar de mais um ano duro para todos nós na Quinta e no mundo em geral, devido à realidade pandémica
que continuamos a atravessar, conseguimos encerrar o ano com muita gratidão, muita luz e muita esperança
para 2022!
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BENEFICIAÇÃO DOS
ESPAÇOS DA QUINTA
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O melhor para a Quinta

Em janeiro, recebemos duas caixas com imensas mantinhas, algumas casinhas para gatos de boa qualidade
e donativos em dinheiro para podermos comprar outras e, desta forma, proteger os gatos da Quinta durante
este inverno tão frio.
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Terceira edição do Prémio BPI Fundação
“La Caixa” Rural
Foi com incontida alegria que recebemos a notícia de que a Associação Quinta das Águias foi uma das
entidades vencedoras da 3a edição do Prémio BPI Fundação “la Caixa” Rural - foi dia de festa na Quinta das
Águias!
Com este prémio, iremos poder reconstruir um espaço de workshops que servirá o projeto educativo
Sementes de Futuro, que desenvolvemos em parceria com o Município de Paredes de Coura e o Agrupamento
de Escolas de Paredes de Coura, bem como os utentes das entidades de apoio social que regularmente nos
visitam para atividades na Natureza.
Sentimos este prémio como o reconhecimento de um trabalho árduo, que nos enche de orgulho por
sentirmos que damos um contributo efetivo para a qualidade de vida da comunidade de Paredes de Coura e
arredores, sobretudo trazendo momentos de convívio, enriquecimento pessoal e comunhão com a natureza
a crianças e populações em situação vulnerável.
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VISITAS À QUINTA
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Ainda no mês de junho, tivemos a visita do grupo de teatro Formiga Atómica de Lisboa que, conjuntamente
com as Comédias do Minho, estão a desenvolver um projeto educativo sobre sustentabilidade. Foi com
muito gosto que os recebemos, uma vez que também faz parte dos nossos valores a promoção de um
desenvolvimento sustentável, ficando a parecer-nos que este encontro foi o início de uma bonita e duradoura
amizade.
Fechamos o primeiro semestre de 2021, com a visita de 10 utentes da Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Ponte da Barca, acompanhados por três colaboradores. Os nossos
visitantes divertiram-se muito com os nossos animais e ainda se deliciaram com os famosos muffins veganos
do chef Joep!
Em setembro, recebemos a visita do Jardim de Infância do Agrupamento Escolar de Paredes de Coura, com
o grupo Cereja durante a manhã e o grupo Amora durante a tarde! Foi um dia muito divertido, com muitas
aprendizagens e todos ficaram encantados com a vida na Quinta!
Em novembro, a Associação Quinta das Águias recebeu a visita da turma do 1º ano de Turismo Rural e de
Natureza do Curso Técnico Superior Profissional da Escola Superior Agrária do IPVC.
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“A Quinta das Águias, em Paredes de Coura, transmite-nos uma sensação de grande harmonia,
com um profundo respeito pela vida animal e vegetal. O Zacarias, um carneiro muito amigável,
deixa saudades! Há já quem queira voltar, talvez para um estágio.”
A turma do 9º A da Escola EB2,3/S de Paredes de Coura também nos veio fazer uma visita, durante o mês de
novembro, e o feedback não poderia ter sido melhor!
Com o maior entusiamo, atenção e interesse do mundo ouviram a nossa história, interagiram com os nossos
animais, e ainda degustaram uns muffins maravilhosos de laranja do nosso Chef decorados com as mais
belas flores e acompanhados de tisana de ervas da Quinta!
No âmbito do Prémio BPI Fundação “La Caixa” Rural ganho pela Quinta e em modo de celebração antes da
chegada do Natal, recebemos a visita dos alunos finalistas do JI do Ousam de Rubiães.
Quando chegaram foram recebidos com muffins e chá quentinho, depois deram uma volta pela Quinta
maravilhando-se com os nossos animais e ainda puderam ouvir a leitura da história do “Pimpão, Uma História
de Amizade”, indo depois todos para a nossa magnífica horta para colocarem num canteiro sementes de
ervilha!
No final da atividade, identificaram o local onde colocaram as suas sementes, com uma bandeirinha e o
respetivo nome de cada um, tendo sido uma manhã bem animada!
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PARCERIAS | PROTOCOLOS
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Com a chegada do mês mais romântico do ano, fevereiro, chega também uma notícia que não nos poderia
deixar mais felizes - uma nova parceria estabelecida com a , uma plataforma dedicada ao ioga falado em
português de Portugal, lançada, durante a pandemia, por Catarina Henriques.
Ficámos ainda muito felizes por terminarmos junho com a assinatura do protocolo com a Associação Animais
de Rua, protocolo esse que pressupõe o acolhimento e realojamento de animais em risco sinalizados pela
AdR, a disponibilização de espaços na Quinta das Águias para ações educativas, formações, capacitações e,
ainda, a realização de campanhas de sensibilização e formação conjuntas para a promoção do bem-estar
animal.
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Protocolo Gaia Education

A Quinta das Águias estabeleceu um protocolo com a Gaia Education, uma organização internacional que
promove e cria ferramentas para a implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A Gaia Education orgulha-se de ser líder de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e esta parceria foi
estabelecida, em conjunto com a Associação Animais de Rua, para levar a cabo uma Formação SDG - Training
of Multiplier e assim poder continuar o seu trabalho em conformidade com os objetivos cooperativos
definidos pela ONU.
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A EQUIPA DA QUINTA CRESCEU

Iniciámos no mês de abril o processo de recrutamento, no âmbito
da candidatura +CO3SO, em parceria com o IEFP, para a equipa do
Projecto Educativo da AQA.
Neste processo, a equipa da AQA cresceu e passámos a ter um
Coordenador Pedagógico, um Gestor de Projetos e um Assistente
Operacional.
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PROGRAMA EDUCATIVO DA QUINTA
Nascimento e arranque Sementes de Futuro
Novembro iniciou com a reunião de apresentação do Projeto Sementes de Futuro ao Município e
Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura.
A mais importante conquista da Quinta das Águias em 2020 - o embrião do Projeto Educativo da Quinta das
Águias – começou finalmente a germinar!
Sementes de Futuro terá como missão a promoção de um estilo de vida sustentável, a preservação da
natureza e da sua biodiversidade, através do respeito por todas as formas de vida e recursos naturais, ao
mesmo tempo que promove a sintonia e o equilíbrio com a Natureza.
O nosso sonho é inspirar as crianças, e toda a comunidade, a tornarem-se guardiãs da natureza e proativos em
relação ao ambiente e bem-estar animal e juntos participarmos na defesa de um mundo mais harmonioso,
saudável, ético, sustentável e...feliz!
Pioneiro e Inovador, Sementes de Futuro arrancou oficialmente com a realização da sua primeira atividade
– “Guardião da Natureza” – com três turmas do 2º ano da Escola EB1/JI de Paredes de Coura, que vieram
até à Quinta para a sua primeira sementeira.
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OS ANIMAIS
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Abrigos no lago das Tartarugas

Tattoo
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5 Tartarugas

1 Ganso

3 Gatinhas

Em 2021, a família cresceu e acolhemos 5 tartarugas, 3 gatas, 1 ganso e 1 galo, continuando a ser os felinos
os habitantes dominantes na Quinta!
Tartarugas: a Rafaela e Miguel Ângelo; a Polly e a Molly; a Tattoo
Ganso
Gatinhas: Minnie, Farrusca e uma de cor branquinha
Galo Pretinho foi resgatado da rua em muito mau estado pela Associação Midas no dia 15 de outubro e
estava embebido em álcool e em azeite. Foi apadrinhado pela Associação Midas até ao fim dos seus dias e
viverá na Quinta livre e em segurança.

Antes

Depois
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CALENDÁRIO 2022
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Setembro, mais uma vez, em parceria com a “Associação Animais de Rua”, foi o mês luz para a Quinta, com o
lançamento da agenda e do calendário que todos os anos preparamos com tanta dedicação.
Com a ajuda de 15 artistas, entre eles, Diogo Infante, Mafalda Luís de Castro, David Penela e Sofia Dinis, as
suas magníficas obras que espelham as suas interpretações da causa animal, entram connosco em 2022,
aliando-se uma vez mais a missão de proteção animal e promoção de bem-estar à celebração da Arte, desta
feita nas suas mais variadas vertentes – música, escrita, fotografia, representação, ilustração, arte urbana,
cerâmica e artes plásticas.
Pela primeira vez, além do formato físico da agenda, será possível apreciar as obras dos artistas e ter acesso
a mais conteúdos, como as suas performances, no formato digital através da leitura de QR code presentes
ao longo da agenda.
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LOJA ONLINE

Quase no final do mês de novembro, inauguramos a nossa Loja
online, na qual todos poderão contribuir e ajudar a Quinta ao fazerem
compras solidárias!
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COMUNICAÇÃO SOCIAL

43

Abril, chega até nós com um delicioso convite para estarmos à conversa no podcast “Café na Praça”, no qual
pudemos partilhar com todos os que nos viam e ouviam um bocadinho mais sobre a nossa história.
Em maio, para além de nos termos tornado, com muito orgulho, embaixadores do projeto vacaloura.pt,
fomos convidados para participar no documentário promovido pelo Alto Minho Greenways, onde o Chef
Joep confecionou uma refeição deliciosa em comunhão com a Natureza que nutriu corpo, alma e coração.
O mês de junho começa com um convite para participarmos num episódio Da Comida e do Amor, um lugar de
conversa promovido pela Associação Comédias do Minho, uma rede cultural de Melgaço, Monção, Paredes
de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira.
Luís Filipe Silva, a partir do conforto da sua cozinha confecionou a Feijoada à Quinta das Águias, enquanto ia
conversando com o nosso Chef Joep e a nossa doce Ivone sobre como cozinhar pode ser considerado um dos
mais bonitos gestos de amor e sobre a importância de uma alimentação sustentável, plant based e animal
free.
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Julho começa com o convite para participarmos de uma reportagem feita pelo Porto Canal com o tema
“Turismo na Natureza”.
Foi uma honra para nós poder contar a história da Quinta e poder partilhar o nosso dia a dia, os nossos animais,
a nossa alimentação, a nossa filosofia de vida e todos os nossos projetos de promoção da biodiversidade e
sustentabilidade, deixando um convite a todos aqueles que nos seguem para nos visitarem e, se preferirem,
passar uns dias de descanso em comunhão e equilíbrio com a Natureza.
Conforme divulgado pelo site Sapo Viagens em agosto, a Associação Vegetariana Portuguesa juntou uma
lista de 20 alojamentos com opções de refeições vegetarianas e/ou veganas, incluindo alguns alojamentos
100% veganos, para facilitar o processo de escolha de alojamentos nas férias dos vegetarianos, veganos ou
flexitarianos, e nós estamos lá como uma referência de qualidade!
Em dezembro, recebemos o fotojornalista do Jornal Expresso, Gonçalo Delgado, para captar todos os sorrisos
dos alunos finalistas do JI do Ousam de Rubiães, que vieram até à Quinta comemorar a atribuição do prémio
ganho no âmbito do projeto BPI Fundação “La Caixa” Rural.
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NÚMEROS
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Balanço
BALANÇO INDIVIDUAL (Modelo ESNL)

Valores em euro

em 31 de dezembro de 2021

2021

2020

ATIVO
Ativo não corrente:
Investimentos financeiros

16

22,11

4,80

22,11

4,80

372,61

391,81

Ativo corrente:
Inventários

7

Créditos a receber

11

137.313,47

Estado e outros entes públicos

11

98,10

11

39.972,28

18.782,40

177.801,11

19.566,50

177.823,22

19.571,30

542,18

542,18

Diferimentos

44,65

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

392,29
-

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos:
Fundos

11

Reservas

11

108,45

108,45

Resultados transitados

11

14.739,12

24.877,71

15.389,75

25.528,34

7.277,21

(10.138,59)

22.666,96

15.389,75

Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais

Passivo
Passivo corrente:
Fornecedores

11

5.123,28

2.194,36

Estado e outros entes públicos

11

1.609,34

246,69

Outros passivos correntes

11

8.552,63

1.740,50

Diferimentos

10

139.871,01

Total do passivo

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo
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-

155.156,26

4.181,55

155.156,26

4.181,55

177.823,22

19.571,30

Demonstração dos resultados por natureza
Valores em euro

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL
DOS RESULTADOS POR NATUREZA (Modelo ESNL)
a 31 de dezembro de 2021

2021

2020

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

8

2.525,93

10

44.333,39

4.044,90
-

7

(362,13)

(1.301,68)

Fornecimentos e serviços externos

16

(16.361,69)

(20.422,30)

Gastos com o pessoal

12

(48.297,89)

(13.192,01)

Outros rendimentos e ganhos

16

25.450,38

20.732,50

Outros gastos e perdas

16

(10,78)

-

Resultados antes de dep., gastos de financ.e impostos

7.277,21

(10.138,59)

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)

7.277,21

(10.138,59)

Resultado antes de impostos

7.277,21

(10.138,59)

Resultado líquido do período

7.277,21

(10.138,59)
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
2021

RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes

471,09

Pagamentos a fornecedores

30.675,37

Pagamentos ao pessoal

10.882,24
Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

(41.086,52)
392,29
55.134,47
14.440,24

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros

54,81

Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

(54,81)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

6.804,45

Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

6.804,45
21.189,88

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período

18.782,40

Caixa e seus equivalentes no fim do período

39.972,28
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Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021
M o nt a nt e s e xpre s s o s e m E uro

MOVIMENTOS NO PERÍODO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020

No tas

6

Fundo s

542,18

Excedentes
Técnico s

0,00

Reservas

108,45

Resultado s
Transitado s

24.877,71

A justamento
s em ativo s
financeiro s

Outras
variaçõ es
no s fundo s
patrimo niais

0,00

0,00

-10.138,59

0,00

10.138,59

0,00

10.138,59

0,00

7.277,21

7.277,21

Resultado
líquido do
perío do

TOTAL

15.389,75

Alterações do período:
P rimeira ado pção do referencial co ntabilístico
A lteraçõ es de po líticas co ntabilísticas
Diferenças de co nversão de dem.financeiras
Realização do exced.revalo r.A FT e A I
Exced.revalo r.A FT e A I e respectivas variaçõ es
A justamento s po r impo sto s diferido s
Outras alteraçõ es reco nhecidas no CP

-10.138,59

7

Resultado líquido do período
Resultado extensivo

0,00

0,00

0,00

-10.138,59

0,00

8
9 = 7+8

7.277,21

Operações com instituidores no período:
Fundo s

0,00

Subsídio s, do açõ es e legado s
Outras o peraçõ es

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6+7+8+10

542,18

0,00

108,45

14.739,12

0,00

0,00

7.277,21

22.666,96
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Anexo do período findo a 31 de dezembro de 2021
(Modelo ESNL)
1 - Identificação da Entidade
A Associação Quinta das Águias com o NIF/NIPC 513254048 é uma instituição sem fins lucrativos, com sede
em Caminho de Moreira, N.664, Lugar de Silverto, 4940-692 Paredes de Coura. Tem como fim primeiro a
promoção de estilos de vida saudáveis, éticos, ecológicos e auto-sustentáveis, em harmonia com o meio
ambiente e a biodiversidade.
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1 - Referencial Contabilístico adotado.
Em 2021, as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações
a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009
de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho.
Pelo despacho 262/2015-XIX do senhor Secretário dos Assuntos Fiscais de 16 de julho, publicado no DR 2ª
série de 29 de julho de 2015, foi homologada a NCRF-ESNL. Esta norma substituiu a NCRF-ESNL constante do
Aviso 6726-B/2011 publicada no DR 2ª série, nº 51 de 14 de março de 2011.
2.2 - Indicação e justificação das disposições na normalização contabilística para as ESNL que, em casos
excecionais, tenham sido derrogadas.
Não foram derrogadas quaisquer disposições contabilísticas para as ESNL.
2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração do resultados cujos conteúdos não
sejam comparáveis com os do período anterior bem como das quantias relativas o período anterior que
tenham sido ajustadas.
Não existem contas do balanço ou da demonstração dos resultados que sejam comparáveis com as do
exercício anterior uma vez que a associação não se encontrava no regime da contabilidade organizada.
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.
3.1 - Principais políticas contabilísticas:
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF).
3.1.1 Continuidade
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro
previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente
o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a
um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade ou à capacidade de cumprir os
seus fins.
3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica)
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas
as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente
do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas
demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das
rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”
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3.1.3 Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação
quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas
na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é
proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.
3.1.4 Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da
quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as
decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não
são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras
podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
3.1.5 Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os
rendimentos, estes não devem ser compensados.
3.1.6 Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período
anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas
a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente.
Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação
devem ser divulgadas, tendo em conta:
a) A natureza da reclassificação.
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.
3.1.7. Créditos a Receber
Os créditos a receber de clientes são reconhecidos inicialmente pelo seu valor nominal sendo
subsequentemente deduzidos, se necessário, das perdas por imparidade.
A imparidade dos créditos a receber é estabelecida quando exista evidência objetiva de que a Associação
não receberá a totalidade dos montantes em dívida nas condições originais dos créditos a receber.
O valor da perda por imparidade é a diferença entre o valor apresentado e o valor presente estimados dos
fluxos de caixa futuros. O valor da perda por imparidade é reconhecido na demonstração dos resultados.
3.1.8. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de caixa e depósitos bancários inclui os montantes de Caixa, Depósitos à Ordem e Depósitos a
Prazo, e que podem ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.
3.1.9. Fornecedores e Outras Dívidas
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem
juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
Estas contas estão reconhecidas pela quantia amortizável das respetivas dívidas.
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3.1.10. Subsídios e Outros Apoios das Entidades Públicas
Os subsídios e outros apoios das Entidades Públicas apenas são reconhecidos
quando há uma certeza razoável de que a Associação irá cumprir com as condições
de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos. Os subsídios e apoios, como por exemplo,
são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos
necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios
que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm gastos futuros associados são
reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.
3.1.11. Rédito
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:
• Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
• A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
• Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do
montante a receber.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da
transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
• Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
• A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios
económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.
3.1.12. Rendimentos e Gastos
Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o regime do
acréscimo, independentemente da data / momento em que as transações são faturadas ou liquidadas.
Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em
períodos futuros, bem como as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros
e que serão imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são
registados nas rubricas de acréscimos e diferimentos.
3.1.13. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
> Provisões
São reconhecidas provisões apenas quando a Associação tem uma obrigação presente (legal ou implícita)
resultante de um acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma
saída de recursos incorporando benefícios económicos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente
estimado.
O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato
dos recursos necessários para liquidar a obrigação.
Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.
As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa
data.
3.2 - Alterações nas políticas contabilísticas
As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL.
Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade,
nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados sempre que possa
ser medido de forma fiável.
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3.3 - Alterações nas estimativas contabilísticas
As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a entidade
intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.
3.4 - Correções de erros de períodos anteriores
Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas
estimativas previstas das demonstrações financeiras apresentadas.
3.5 - Adoção pela primeira vez da NC-ESNL (divulgação transitória)
A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 01.01.2018.
4 - Ativos fixos tangíveis:
Não aplicável.
5 - Ativos intangíveis:
Não aplicável.
6 - Custos de empréstimos obtidos:
Não aplicável.
7 - Inventários:
7.1. Políticas contabilísticas e forma de custeio usada
Os inventários foram mensurados pelo método do custo sendo usado o sistema de custeio o FIFO. Na
imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.
7.2. Quantia total de inventários escriturada de acordo com as classificações apropriadas.
Em 31.12.2021 e 31.12.2020, os inventários da Entidade detalham-se conforme segue:
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7.3. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período
O valor de inventários reconhecido como gasto durante o período foi de 362,13 Euros.

8 - Rédito
8.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante os períodos
Em 31.12.2021 e 31.12.2020, foram reconhecidos os seguintes réditos, conforme segue:
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9 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Não aplicável.
10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

O diferencial entre o valor atribuído e o valor imputado ao período encontra-se registado na rúbrica de
diferimentos. Este rendimento será reconhecido no futuro, no momento de reconhecimento dos gastos
associados.
O valor recebido como subsídios provenientes de entidades publicas perfizeram um total de 51.490,50€,
discriminado pelas seguintes Entidades:

Salientamos que o valor recebido da Fundação BPI La Caixa não foi reconhecido como rendimento do ano
por ainda não terem ocorrido gastos associados a este projeto em 2021. Este valor foi reconhecido em
diferimentos.
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11 - Instrumentos financeiros
11.1 - Fundos patrimoniais
Nos “fundos patrimoniais”, ocorreram as seguintes variações:

11.2 - Caixa e depósitos bancários
A rúbrica “caixa e depósitos bancários” a 31.12.2021 e 31.12.2020, encontrava-se com o seguinte saldo:

11.3 - Clientes, fornecedores, outras contas a pagar e outras contas a receber
O saldo da rúbrica “clientes, fornecedores, fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados,
membros, outras contas a receber e outras contas a pagar”, em 31.12.2021 e 31.12.2020 encontravam-se
com os seguintes saldos:
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11.4 - Estado e outros entes públicos
O saldo da rúbrica “estado e outros entes públicos” em 31.12.2021 e 31.12.2020 apresentava os seguintes
valores:

12 - Benefícios dos empregados
12.1 - Número de médio de empregados
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Os gastos com o pessoal durante o exercício de 2021 foram os que constam do quadro anexo.

13 - Acontecimentos após a data do Balanço
No final de fevereiro de 2022, surgiu um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, sendo assim difícil de prever a
duração deste conflito e se o mesmo se irá alastrar a outros blocos, designadamente com o envolvimento
direto da NATO.
Assiste-se já a um exponencial aumento dos preços dos cereais, petróleo e outras matérias-primas, áreas em
que estes países são grandes produtores mundiais.
A Direção da Associação encontra-se a acompanhar o desenrolar deste conflito, no entanto considera que
este evento não irá apresentar qualquer impacto na atividade da Associação.
14 - Agricultura
Não aplicável.
15 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais:
15.2 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais
A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do
Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direção informa que a situação
da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.
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16 - Outras divulgações:
16.1 - Outros rendimentos
O saldo da rúbrica “outros rendimentos”, em 31.12.2021 e 31.12.2020, encontravam-se com os seguintes
saldos:

Os valores constantes da rúbrica donativos, referem-se especificamente aos valores doados, por associados
ou beneméritos para a prossecução dos diversos fins da Entidade.
16.2 - Fornecimentos e serviços externos
O saldo da rúbrica “fornecimentos e serviços externos”, em 31.12.2021 e 31.12.2020, encontravam-se com
os seguintes saldos:
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16.3 - Outros gastos
O saldo da rúbrica “outros gastos”, em 31.12.2021 e 31.12.2020 encontravam-se com os seguintes saldos:

16.4 - Investimentos financeiros
O saldo da rúbrica “investimentos financeiros”, em 31.12.2021 e 31.12.2020, encontravam-se com os
seguintes saldos:

16.5 - Aplicação de Resultados
A Direção propõe que ao Resultado Líquido positivo do exercício, que ascendeu a 7.277,21 €, seja dada a
seguinte aplicação:
Resultados Transitados: 7.277,21 €
Paredes de Coura, 11 de maio de 2022
O Presidente da Direção,
Ivone Housz

O Vice-Presidente da Direção,
Josephus Houzs

O Contabilista Certificado,
Henrique Jorge Antunes Marques
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