PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO 2022

17 de Março de 2022

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 o ano de 2022. 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.
No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, a APTERN tem
como objetivo principal desenvolver ações no terreno com principais stakeholders do
setor do turismo rural e natural, de forma a que juntos possamos superar os desafios
financeiros, económicos e sociais trazidos pela pandemia de COVID-19. Não menos
importante é o facto de aproveitar as oportunidades que surgirão com o PRR e o novo
quadro comunitário que será anunciado brevemente.
Pretende-se prosseguir com o trabalho de promoção da imagem da associação,
criando estratégias e campanhas de marketing digital, bem como, continuar a ser uma
voz ativa das empresas turísticas que operam nos territórios rurais e naturais.
Consideramos a formação e a capacitação como um fator chave para o sucesso
do setor neste ano de retoma da crise pandémica que se avizinha ainda com muitas
incertezas e dificuldades devido à instabilidade mundial vivida.
Tentaremos dar seguimento ao projeto de literacia de natureza “Segue a Tua
Natureza”, no entanto, dependemos totalmente de apoios governamentais ainda não
confirmados. Nesse sentido, e de forma global, apresentamos em seguida as atividades
previstas para 2022.

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

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

2. Incremento da rede de associados e parceiros
•

Apresentação de pacotes de atividades e serviços que enfoquem a
sustentabilidade nas duas diversas vertentes e funcionem como atrativo aos
sócios empresariais

•

Criação de uma rede de alojamentos e empresas de animação turística onde seja
promovido o diálogo e a troca de experiências entre empresários do setor

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

Continuidade do Projeto de Formação-Ação Melhor Turismo 2020

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

Continuidade dos projetos POISE-01-3524-FSE-003644, e POISE-01-3524-FSE003645, enquadrados na Tipologia de Operação 1.08 – Formação Modular para
empregados e desempregados

5. Projeto “Segue a Tua Natureza”
•

A primeira edição do projeto Segue a tua Natureza ficará concluída com a
apresentação do documentário que será gravado na Ilha do Pico durante o mês
de abril. A sua continuidade está dependente de apoios governamentais, e
privados, que ainda não estão confirmados.

6. Angariação de novas parcerias e continuidade das que foram até aqui realizadas

7. Participação em Consultas Públicas

Orçamento Previsional para 2022

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
Projeto "Segue a Tua Natureza"
Comissões bancárias
TOTAL

VALOR
89 486,52 €
78 718,11 €
156 561,37 €
3 394,56 €
180 €
328 340,56 €

Orçamento da receita
RÚBRICAS
Formação-Ação POCI-03-3560-FSE-000725
Formação Modular Norte POISE-01-3524-FSE-003644
Formação Modular Centro POISE-01-3524-FSE-003645
Projeto "Segue a Tua Natureza"
Quotizações
TOTAL

VALOR
89 486,52 €
78 718,11 €
156 561,37 €
3 394,56 €
300 €
328 460,56 €

O projeto Formação-Ação POCI-03-3560-FSE-000725 foi prorrogado até março de
2023, pelo que o valor apresentado no orçamento previsional reflete o que se prevê que
irá ser executado durante o presente ano.
É de salientar também que os valores apresentados relativos aos projetos de
formação são valores reconhecidos, que dependem da afetação das despesas aos
próprios projetos.

Sara Duarte Correia

(Presidente da Direção)

