
Categorias especiais de associados	

Existem ainda as seguintes categorias de associados:	

1. Fundadores – os que integram a criação da Associação;	

2. Honorários – pessoas, singulares ou colectivas legalmente 

constituídas, nacionais ou estrangeiras que, por forma notável, 
tenham concorrido para o engrandecimento, progresso e defesa 
dos interesses da Associação;	


3. Mérito – pessoas, singulares ou colectivas legalmente constituídas, 
nacionais ou estrangeiras que, pelo menos durante 8 (anos) 
alternados ou consecutivos, tenham prestado a sua colaboração, 
quer técnica quer administrativa, bem como no desempenho de 
cargos nos Órgãos Sociais, com assiduidade, zelo e competência, e 
que se reconheçam merecedores dessa distinção pela Associação;	


4. Beneméritos – pessoas, singulares ou colectivas legalmente 
constituídas, nacionais ou estrangeiras que tenham contribuído 
com donativos de valor igual ou superior a €50.000.00 (cinquenta 
mil euros);	
!

A nomeação de Associados Honorários, de Mérito e Beneméritos 
será realizada pela Assembleia-geral por proposta da Direcção em 
exercício;	
!
Pagamentos e donativos	

Os pagamentos de jóia de admissão, quotas e donativos devem ser 
efectuados em nome da APTECE – Associação Portuguesa de 
Turismo de Culinária e Economia na conta:	

BPI - nib: 0010.0000.49475360002.81

Condições de admissão	

As propostas de admissão, em formulário próprio disponível na 
sede, delegações ou no site, deverão ser enviadas para a sede da 
APTECE:	

Rua da Estrada Nacional nº2, nº 23, Gravelos 	

5000-027 Vila Real	
!!!!!!!!!!!!!
* As propostas de associado individual deverão ser acompanhadas 
de um "Curriculum vitae", de 2 (duas) fotografias e de fotocópias 
dos certificados de habilitações, sem o que não poderão ser 
consideradas.  	


ASSOCIADOS JOIA QUOTA 
EFECTIVO:
- INDIVIDUAL 25 € 25 €
- COLECTIVO 50 € 150 €

HONORÁRIO Isento Isento
MÉRITO Isento Isento
BENEMÉRITO Isento Isento

proposta 
novo associado

APTECE – Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e 
Economia oferece a todas os seus associados regalias que se 
traduzem em condições privilegiadas no âmbito da promoção do 
turismo de culinária, nomeadamente em acções de promoção 
desenvolvidas a nível nacional e internacional, em particular na 
promoção de espaços, produtos e serviços, bem como beneficiar 
de Formação Profissional, Consultoria e presença em Missões e 
Feiras Internacionais, entre muitos outros.  
 
Para além destas vantagens, a APTECE tem vindo a estabelecer 
acordos/protocolos com diversas entidades que disponibilizem 
um condições especiais aos associados da APTECE.	
!
A APTECE está aberta à participação de todos os seus 
Associados através do envio de sugestões e informações para o 
seu serviço de gestão de associados no mail: 
presidente@portugal-aptece.com

O nosso desafio	

A APTECE – Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e 
Economia, tem por fim promover e desenvolver o turismo de 
culinária em Portugal e em particular de cada região do país. O 
objectivo principal é o apoio e/ou desenvolvimento de produtos 
turísticos experienciais de culinária, para preservação e 
promoção das culturas e heranças culinárias e gastronómicas 
portuguesas. 	
!
A APTECE distingue-se por promover mais com conteúdo 
experiencial e não apenas com conteúdo informativo. 	

A APTECE constitui-se um suporte, como centro de perícia de 
excelência, em termos de serviço para desenvolvimento de 
produtos experienciais de turismo de culinária, pesquisa, 
desenvolvimento e implementação de indicadores de qualidade, 
marketing regional e nacional, comunicação com media, redes 
sociais e desenvolvimento de recursos educacionais em turismo 
de culinária.	
!
Para tal, a APTECE, constituiu-se membro da International 
Culinary Tourism Association, líder na promoção do turismo de 
culinária a nível mundial.	
!
A nossa visão	

Valorizar o turismo de culinária tornando-o num dos principais 
factores de atracção para as regiões e para a sustentabilidade das 
economias locais.	
!
A nossa missão	

Preservar, construir ou reconstruir identidades regionais, 
ajudando a desenvolver e promover as suas culturas culinárias e 
gastronómicas locais. 	




PROPOSTA DE ADMISSÃO
ASSOCIADO COLETIVO

Aprovado em - -

Instituição

-

E-mail

Representante

Cargo

Áreas de actividade
Agricultura Hotelaria
Comércio Restauração
Indústria Formação
Politica Animação Turistica
Economia Marketing / Publicidade
Saúde Educação
Direito / Legislação Tecnologia
Banca Investigação
Seguros Comunicação Social

Pagamento de quotas: Forma de pagamento
Anual Transferência bancária (preenchimento de impresso príprio)
Outro: Directo

- -

Estrada Nacional 2, nº 23, 5000-027 Vila Real - Contribuinte n.º 510 197 574
 

Serviço

Dia
Associado nº

N.I.F. CAE

Ano Mês

Assinatura Data

Endereço

Localidade

Código Postal

Telef. Telemóvel Fax

URL

Tomei conhecimento dos estatutos da APTECE - Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia e pretendo inscreve 
como associada a instituição que represento.

DiaAno Mês


