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1.Introdução 

A Direção da APTERN tomou posse em janeiro de 2021, por dois anos, de acordo 

com os Estatutos. Foram tidos em conta os compromissos assumidos pela associação 

nos mandatos anteriores, tendo-se realizado um diagnóstico da situação atual da 

associação e um plano de ação com as principais temáticas a trabalhar no biénio de 

2021-2022. 

Realizou-se a alteração do logotipo e procurou-se dar continuidade à aposta nas 

redes sociais, com a atualização frequente da página do Facebook e de Instagram. Foi 

realizado um trabalho continuo com vista ao crescimento do website aptern.pt, onde é 

privilegiado o contacto com os associados e todos os que interagem ou beneficiam de 

atividades realizadas pela APTERN.  

Na área da formação e consultadoria está a decorrer, em parceria com a 

entidade formadora Turisforma, o Projeto de Formação-Ação Melhor Turismo 2020, que 

tem como principal objetivo providenciar formação e consultoria de qualidade a 

empresários do setor do turismo rural. No que respeita a formação modular, a APTERN 

concluiu com sucesso o projeto de formação POISE-01-3524-FSE-003006 e deu 

continuidade à parceria com a Escola Tecnológica e Profissional do Sicó para realização 

do projeto POISE-01-3524-FSE-003644, que incide na zona Norte e o projeto POISE-01-

3524-FSE-003644, realizado na zona Centro do país. 

O trabalho realizado para angariação de novos sócios individuais e empresariais 

demonstrou-se frutífero, no entanto, é necessário dar continuidade a esse trabalho para 

que a associação possa continuar a desenvolver-se de forma sustentável. 

  O presente documento visa espelhar o trabalho realizado pela direção no ano de 

2021, baseando-se no plano de atividades anterior, dando nota das atividades realizadas 

com sucesso e também do que não foi realizado na totalidade. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Projetos e atividades realizadas no ano de 2021   
 

2.1. Melhoria da imagem e comunicação interna e externa da instituição 
 

A alteração da identidade visual da associação, que passou pela alteração 

do logotipo (mantendo-se o letring e alterando-se a imagem associada) foi um 

compromisso assumido pela nova direção, com o intuito de melhor comunicar 

as principais áreas de atuação da associação: os alojamentos localizados em 

espaços rurais e naturais, a natureza envolvente, e a animação turística que se 

pode desenvolver nesses territórios. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Logotipo da APTERN 

 
Tal como foi proposto no plano de atividades, procedeu-se à atualização 

regular das plataformas de comunicação utilizadas pela associação – o Facebook 

e o Instagram. O website foi utilizado essencialmente com a finalidade de 

disponibilizar informação institucional sobre a APTERN e para fazer divulgação 

dos projetos em curso.  

Não foi realizada a newsletter quadrimestral, embora tenham sido feitas 

diversas comunicações dos projetos existentes para os contactos existentes em 

base de dados. 

 
2.2. Restabelecimento e incremento da rede de associados e parceiros 

Realizou-se durante o ano um trabalho contínuo para angariação de 

novos associados e parceiros, tendo-se angariado 19 novos sócios empresariais 

e 5 parceiros com os quais se está a desenvolver uma estreita colaboração no 

projeto “Segue a Tua Natureza”, tal como é demonstrado na tabela seguinte: 

 

 



 

 

 

Sócios empresariais 

Penedo da Saudade - Hostel and Suites - Egomundo LDA 

Casa dos Ofícios Hotel – Oldnewhouses 

Ana Margarida Duarte 

Charme & Ousadia 

Obrigatório Avançar 

Parque de Diversões A Quintinha 

FILIPA FERREIRA & AURELIO COSTA LDA 

Vitor Nunes ENI - Casa de Eiró 

Sossegaventureiro LDA 

Explore Iberia - Isabel Sousa 

Infinito Sem Fim - João Carlos Santos 

Kairós - Cooperativa de Incubação de Iniciativas de Economia Solidária 

Original Douro Hotel  

Aqua Açores 

Associação Florestal, Ambiental e Turística de Celorico de Basto 

NEVER SAY NEVER, LDA 

Melany Tonos ENI 

Azores Wine Company 

DOC NATURAE UNIPESSOAL, LDA. 

Parceiros APTERN 

Delta Cafés 

Oris 

Colégio de Ambiente da Ordem dos Biólogos 

Câmara Municipal de S. Roque do Pico 

Câmara Municipal das Lajes do Pico 

Câmara Municipal da Madalena 
 

Tabela 1. Associados e parceiros angariados em 2021 

É de suma importância referir que está a ser desenvolvida uma estratégia 

de sustentabilidade direcionada aos associados empresariais, que tem o intuito 

de dar respostas aos associados existentes e de ser uma alavanca na angariação 

de novos associados desta tipologia. Os associados efetivos individuais têm 

crescido exponencialmente devido à realização de projetos de formação 

modular financiada. 

Importa referir que alguns dos pontos que constam em plano de 

atividades 2021 respeitantes à angariação de sócios não foram colocados em 

prática, devido à falta de meios técnicos e recursos financeiros. 



 

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

O projeto POCI-03-3560-FSE-000725, inserido na tipologia de operação 

Formação-Ação para PME – 2.º Ciclo do COMPETE, com o Organismo Intermédio 

(OI) e CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL (CTP), tem revelado ser uma 

mais valia para a Associação uma vez que permite que esta apoie os empresários 

do setor com formação e consultoria à medida, fundamental para a retoma pós-

pandemia. Este projeto é também uma ferramenta para a angariação de novos 

associados empresariais. 

 
2.4. Formação para empregados e desempregados no âmbito do turismo e lazer; 

hotelaria e restauração, e comércio 

Os projetos e formação modular financiada POISE-01-3524-FSE-003644 – 

Zona Norte e POISE-01-3524-FSE-003645 – Zona Centro, enquadrados na 

Tipologia de Operação 1.08 – Formação Modular para empregados e 

desempregados, iniciados em abril de 2021 com a parceria realizada com a ETP 

Sicó, têm sido desenvolvidos através de disciplinas que enfocam o Turismo em 

Espaço Rural, a Língua Inglesa e o Marketing Digital. As temáticas são escolhidas 

numa lógica de dar resposta à procura demonstrada pelos associados individuais 

da APTERN. Estas formações têm demonstrado ser uma mais valia também para 

empresários que desenvolvem a sua atividade em turismo em espaço rural ou 

para pessoas que pretendem iniciar o seu negócio no setor. 

Figura 2. Cartazes das principais formações modulares lecionadas 



 

 
 
 

2.5. Realização de candidatura(s) ao Projeto Parcerias para o Impacto 

Não foram realizadas candidaturas ao Projeto Parcerias para o Impacto 

uma vez que não se conseguiu angariar investidores sociais, públicos ou 

privados, que financiassem 30% do valor total do projeto, tal como o aviso 

obriga. 

 
 

2.6. Realização de um protocolo com a Escola Superior Agrária de 

Coimbra (ESAC) no âmbito da Licenciatura em Turismo em Espaços Rurais 

e Naturais 

A APTERN tem um protocolo em vigor com a ESAC que contempla o 

recebimento de alunos para realização de estágios curriculares. O protocolo 

também contempla a total disponibilidade da Associação para colaborar com o 

curso em questão no que respeita à participação em atividades letivas, webinars 

e outras atividades relevantes.  

 
2.7. Desenvolvimento da proposta para o ‘Plano Nacional de Bem-Estar 

pela Natureza’, em parceria e com a chancela do Colégio de Ambiente da 

Ordem dos Biólogos 

Não foi possível desenvolver esta proposta, pelo que não irá ser 

contemplada em plano de atividades do presente ano. 

 
2.8. Continuidade às Parcerias com a ISG, CriarTec e Ecoturis 

Foi dada continuidade às Parcerias com o Instituto Superior de Gestão 

(ISG), principalmente através da divulgação dos seus cursos. A parceria com a 

CriarTec revelou-se fundamental no desenvolvimento do projeto “Segue a Tua 

Natureza”, que será abordado de seguida. Não foi dada continuidade à parceria 

com a empresa Ecoturis.  

  
 
 
 



 

 
 
 
 

2.9. Participação em Consultas Públicas 

A APTERN participou em todas as discussões e consultas públicas 

às quais foi chamada a intervir, destacando-se as consultas públicas 

organizadas pela Sra. Deputada Jamila Madeira respeitantes ao Plano de 

Resolução e Resiliência que e envolveram cerca de 40 entidades do setor 

do Turismo.  

 
 
3. Realização do Projeto de Literacia de Natureza "Segue a Tua Natureza" 

Uma vez que não foi possível a realização de nenhuma candidatura ao “Projeto 

Parcerias para o Impacto” e tendo a APTERN a pretensão de desenvolver projetos de 

cariz social e de literacia de natureza, realizou-se durante o mês de abril uma 

candidatura ao Fundo Ambiental, Aviso 6106/2021 - Apoiar uma nova cultura ambiental, 

no âmbito da ENEA 2020 – Proteger a vida terrestre. A APTERN foi uma das 20 entidades 

que viram a candidatura aprovada, pelo que foi possível desenvolver o projeto “Segue 

a Tua Natureza”. 

Este projeto tem por base um conjunto de ações formativas digitais, 

direcionadas a alunos do 3º ciclo, ensino secundário e ensino profissional, que servirão 

de base à sua participação num concurso onde os jovens serão chamados a apresentar, 

sob a forma de um pequeno vídeo, tudo o que de melhor há para conhecer na sua Área 

Classificada de eleição. Este processo traduziu-se na produção de conteúdos multimédia 

filmados em contextos de natureza distintos, aos quais se associou materiais de apoio 

para suporte dos professores no acompanhamento das temáticas e na construção dos 

guiões de cada aluno, de forma mais efetiva. 

O grande prémio a atribuir aos cinco vencedores do concurso ‘Segue a Tua 

Natureza’ será uma viagem/documentário, de cinco dias, à ilha do Pico, nos Açores. Este 

prémio assume múltiplos propósitos - não só se proporcionará aos jovens vencedores a 

oportunidade de viajarem para uma das ilhas do arquipélago, considerado um dos 

destinos mais sustentáveis do mundo, como se pretende que os cinco jovens trabalhem  



 

 

 

em equipa com jovens açorianos, do Centro de Criações Inclusivas da Kairós e do projeto 

Vigilantes de Natureza Júnior, para produzirem um documentário que nos irá dar a 

conhecer o que a Natureza do Pico tem de melhor. 

 
4. Considerações finais 

A APTERN tem vindo a assumir uma crescente importância na formação e 

dinamização de atividades que envolvem o meio rural e natural. Neste primeiro ano de 

mandato da nova direção muitos foram os desafios enfrentados, sendo que a prioridade 

passou por dar resposta às necessidades dos nossos associados.  

Não menos importante foi o trabalho realizado em projetos de literacia de 

natureza, fundamentais para a preservação do espaço rural e natural que todos os 

intervenientes da nossa associação dependem para o desenvolvimento da sua atividade 

laboral ou de lazer. 

Apesar algumas das propostas que constam no Plano de Atividades de 2021 não 

terem sido concluídas na sua totalidade, a APTERN cumpriu a maioria dos propósitos a 

que se propôs, pelo que a Direção da APTERN expressa um enorme agradecimento a 

todos os que contribuíram, com o seu profissionalismo e dedicação que o Plano de 

Atividades se tornasse uma realidade. 

 
 
 

Sara Duarte Correia 

 

 

(Presidente da Direção) 


