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TURISMO
| Paula Maia | 

Unir, representar e defender os
interesses dos profissionais de
turismo é um dos objectivos da
Associação dos Profissionais do
Turismo do Minho (APRO-
TURM), recentemente formali-
zada em Barcelos. Esta é a pri-
meira associação do género a
nascer no país e, de acordo com
o presidente da direcção, José
Pedro Ferreira, a escolha de Bar-
celos prende-se com o facto de
aqui estar sediado um instituto
politécnico que forma profissio-
nais do turismo: o IPCA.

“Há muito tempo que sentía-
mos a ausência de uma estrutura
associativa que olhasse para os
profissionais de turismo de for-
ma correcta e como uma das
profissões que será capaz de
continuar a contribuir de forma
determinante para o desenvolvi-
mento da economia portuguesa
através das empresas que directa
ou indirectamente estão ligados
ao sector do turismo”, revelou o
presidente da associação durante
a cerimónia de tomada de posse
dos órgãos sociais, que teve lu-
gar ontem, no VilaWork de Bar-
celos, estrutura que serviu de in-
cubadora à nova associação.

José Pedro Ferreira adianta que
a formalização desta associação
constitui “o primeiro passo para
que se lute por uma carreira para
os profissionais do turismo que
hoje não tem esse estatuto reco-
nhecido”, revelando que a partir
de agora serão auscultados os
anseios e interesses dos associa-
dos “para ver a melhor forma de
organizarmos uma carreira no
sector, nas suas diferentes
áreas”. Para tal, continua o res-
ponsável, serão criados uma es-
pécie de “colégios da especiali-
dade” que se vão debruçar sobre
matérias técnicas específicas.

José Pedro Ferreira explica, no
entanto, que a associação não as-
sumirá qualquer vertente sindi-
calista. “O objectivo da associa-

ção é ouvir os profissionais, as
empresas e ter uma atitude para
construir pontes e não muros”.

Manter relações institucionais
com a administração pública e
com as instituições congéneres
nacionais e internacionais e pro-
mover condições de mercado
justas para a actuação profissio-
nal dos associados são objecti-
vos plasmados nos estatutos da
APROTURM no que concerne à
defesa da profissão.

Actualmente com cerca de 40
associados, a associação é dirigi-
da a todos os profissionais de tu-
rismo do Minho que, de acordo
com os dados, poderão rondar os
40 mil, perto de 12% do total na-
cional.

Além de José Pedro Ferreira,
que assume a presidência da di-
recção, a APROTURM conta no
cargo de presidente da assem-
bleia-geral com Abílio Vilaça e
Óscar Silva como presidente do
Conselho Fiscal.

Presente na tomada de posse
dos órgãos sociais, o vereador
do Turismo e Ambiente da Câ-
mara Municipal de Barcelos, Jo-
sé Beleza, deixou a garantia de
apoio por parte da autarquia bar-
celense à APROTURM.

José Beleza não tem dúvidas
de que a formalização desta as-
sociação constitui o “sonho” de
todos os profissionais de turismo
porque lhes permite “lutar e de-
bater os seus anseios, a forma de
nivelar a profissão num patamar
diferente, permitindo também
que se dê relevo a uma profissão
que se assume hoje de grande
importância na economia portu-
guesa”.

O vereador diz também que é
“um motivo de orgulho” ver
nascer esta associação no conce-
lho, prometendo tratá-la “com
valor e o carinho” que uma insti-
tuição destas merece. Os profis-
sio- nais do turismo contam para
a economia local, para a história
da cidade e do concelho e, por
isso, o Município, olha para eles
com o apreço devido”.

Barcelos acolhe que a primeira associação
de profissionais de turismo do país
A ASSOCIAÇÃO dos Profissionais do Minho surge da necessidade de representar e defender os interesses dos profissionais do se-
ctor, contando já com cerca de 40 associados. Congresso agendado para segundo semestre será a primeira acção da associação.

FLÁVIO FREITAS

Cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da APROTURM teve lugar ontem, no Villa Work, em Barcelos

A primeira iniciativa que 
a recem constituída pela
Associação dos Profissio-
nais de Turismo do Minho
vai promover é o primeiro
Congresso dos Profissi-
onais de Turismo do Minho
que terá lugar em Barcelos
no início do segundo
semestre deste ano

A  associação organizará
também formações,
palestras, workshops e
outras actividades de
interesse para os
profissionais. Está já
também a desenvolver
parcerias que prometem
trazer vantagens para os
associados
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HOJE SUPLEMENTO

FÓRUM DESPORTO

Clube de Ténis de Braga
aberto à comunidade

Págs. 20 e 21 Correio
do Minho.pt
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CAMPANHA VÁLIDA 
ATÉ 03/05/2019
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NORTE DE PORTUGAL E GALIZA

Tui quer criar com Valença 
uma área metropolitana
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VIANA DO CASTELO

José Maria Costa solicita
inclusão de projectos 

no PNI 2030
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