LISTA CANDIDATA À DIREÇÃO DA APTERN PARA O BIÉNIO 2021-2022


MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
o Presidente
 José Matos
o Vice-presidente
 Jorge Santos
o Secretário
 David Almeida



DIRECÇÃO
o Presidente
 Sara Duarte Correia
o Vice-presidente
 Filipa Rainho
 Sandra Gomes
o Tesoureiro
 Elisabete Sampaio
 Rita Oliveira
o Vogal
 Vitor Pereira
 Tiago Correia
o Suplente
 Carolina Bruno de Sousa
 Filipa Fonseca
 Paula Gamito



CONSELHO FISCAL
o Presidente
 Daniel Assunção
o Vice-presidente
 Sílvia Oliveira
o Secretário
 Fábio Gonçalves

Eixos de Atuação e Objectivos Estratégicos para a APTERN 2021-2022
1 - Apoio Integrado ao Desenvolvimento e Consolidação dos Projectos de Turismo de
Âmbito Rural e de Natureza





Apoio à criação de empresas no âmbito do turismo rural e de natureza em
Portugal;
Orientação técnica no acesso a financiamentos no âmbito do novo Quadro
Comunitário – ‘Portugal 2030’;
Apoio às candidaturas à marca ‘Portugal.PT’;
Criação de parcerias que respondam às necessidades operacionais das
entidades associadas, promovendo a potencial articulação entre actores, bem
como condições mais favoráveis de acesso a serviços de interesse ao
desenvolvimento e optimização das respectivas actividades.

2 - Capacitação de Recursos Humanos




Organização de ações de formação e de outras actividades de qualificação dos
quadros das empresas que operam no contexto de turismo rural e de natureza
em Portugal;
Disponibilização de recursos de apoio à formação contínua e à aprendizagem
ao longo da vida, no seio das comunidades de inserção dos projectos de turismo
rural e de natureza.

3 – Implementação e Promoção do ‘Plano de Acção de Saúde e Bem-Estar pela
Natureza’ (PASBEN)



Estabelecimento de parcerias com municípios para a implementação do
PASBEN;
Criação de rede de actores turísticos para operacionalização do PASBEN.

4 - Desenvolvimento e Promoção de Actividades no Âmbito do Agroturismo







Criação de uma base de dados de locais com potencial para receber e dinamizar
acções de turismo com base nas diferentes vertentes agrícolas de Portugal;
Promover e apoiar a realização de actividades de turismo nestes locais;
Dinamizar a venda de hortofrutícolas e a agricultura de pequenas dimensões
(hortas familiares e de hortas de pequenos produtores);
Formar e educar na área da agricultura sustentável;
Formar agricultores para a preparação e recepção de actividades de cariz
turístico;
Promover o Enoturismo enquanto vetor estratégico do turismo em espaço rural
nacional.

5 - Desenvolvimento de Actividades no Âmbito do Ecoturismo/ Turismo Sustentável



Apoio à definição de estratégias turísticas em territórios de baixa densidade, com
elevado potencial ecoturístico, de base rural, natural e/ou sustentável;
Articulação entre as actividades dos diversos actores e os objectivos de
desenvolvimento sustentável propostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas.

Assuntos Prementes para Operacionalização no Primeiro Semestre 2021:
1 - Atualização dos Estatutos e Regulamento Interno, dada a sua antiguidade e eventual
desadaptação aos desafios que se colocam à APTERN para desenvolvimento das suas
actividades e crescimento. Esta ponderação, com o contributo dos Órgãos Sociais, deve
ter como data limite 30 dias após a eleição da nova direcção.

2. Necessidade de criação de grupos de trabalho temáticos em que seja delineada uma
estratégia com objectivos claros e com um plano de acções calendarizadas em cada
uma das temáticas a serem criadas, incluindo um orçamento provisional próprio.
3. Calendarização atempada e regular de reuniões de trabalho, com todos os elementos
da direcção, com recurso às plataformas digitais, para acompanhamento das
actividades, projectos e de outras situações decorrentes da atividade da APTERN.
4. Definição da estratégia de comunicação da APTERN, apresentada até à 1ª reunião
que ficar calendarizada, conforme ponto anterior.

