Portugal Secret Nature
Associação de Turismo e Conservação da Natureza

Regulamento Interno
A Portugal Secret Nature – Associação de Turismo e Conservação da Natureza é
uma organização sem fins lucrativos, fundada em Almodôvar a Janeiro de 2020,
com o objectivo de promover o turismo ativo responsável e contribuir para a
conservação da natureza nos concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde,
Mértola e Ourique.

Move-nos a missão de promover o Baixo
Alentejo como um destino de turismo de
natureza responsável e sustentável, de alta
qualidade e diferenciador, que contribua para
a salvaguarda do património natural.
A rede de associados inclui empresas
vinculadas ao turismo e entidades
governamentais, permitindo uma aliança
estratégica entre o sector público e
privado.
Com a marca turística Portugal
Wildscapes, a Associação promove
uma relação directa entre as
actividades turísticas no território
e a conservação da natureza,
baseando-se nos princípios
de corresponsabilidade e
proximidade.
www.portugalwildscapes.com
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O que nos distingue?
A Associação Portugal Secret Nature desenvolve uma iniciativa pioneira, que permite
aos associados e visitantes darem um contributo directo às acções de conservação
implementadas no território. Através da criação de uma rede de empresários
ambientalmente responsáveis, que trabalha em cooperação com as entidades
governamentais e não-governamentais locais, pretende-se valorizar o produto turístico
de natureza e assegurar novas formas de financiamento para a preservação dos recursos
naturais.
Para tal, a Associação investe na melhoria da infraestrutura de visitação e presta apoio
técnico às empresas associadas para o desenvolvimento de novos produtos turísticos. São
dinamizadas ações de formação e capacitação para dotar os operadores com as ferramentas
necessárias, de forma a garantir experiências turísticas de excelência. Para promover a
adoção de medidas de sustentabilidade, os associados comprometem-se a implementar
os princípios enunciados na Carta de Compromisso.
A promoção do destino assenta na divulgação do seu património natural, cultural e
paisagístico. A Associação e respectivos associados dinamizam eventos e actividades
responsáveis na natureza, garantindo a mínima perturbação da vida selvagem e
promovendo entre os visitantes uma cultura de respeito. É feita uma clara aposta na
promoção internacional, através de campanhas digitais direcionadas a turistas nas vertentes
de caminhada, ciclismo, observação de aves e turismo de natureza. O website e APP de
promoção turística portugalwildscapes.com estão conectados com o portal Outdoor
Active - um portal especializado no turismo de natureza com mais de oito milhões de
visitantes anuais.

A Portugal Secret Nature ambiciona ser um exemplo
nacional e internacional de conciliação entre o
turismo de natureza e conservação da natureza.
A Associação pretende assim contribuir para a dinamização
sócio-económica do território tendo por base o turismo,
e garantir a preservação dos recursos naturais através
do Fundo de Conservação Portugal Wildscapes.

Espécies como o lince-ibérico, aves e respetivos
habitats, são os eixos estratégicos para a
valorização turística do território.
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Objectivos da Associação Portugal Secret Nature
• Criar projectos de conservação da natureza;
• Criar rotas e percursos pedestres, cicláveis e de observação da natureza que contribuem
directa ou indirectamente para a conservação da natureza;
• Criar, implementar e manter um plano de sinalética e equipamentos de apoio ao turista;
• Conceber e produzir eventos, mecanismos e materiais de promoção e comercialização;
• Promover o destino a nível nacional e internacional, através de participação em feiras,
organização de eventos, promoção de fam-trips e press-trips;
• Prestar informação relevante aos utentes e potenciais utentes, através de um website,
APP, mapas, guias e outros materiais e iniciativas;
• Fomentar a articulação entre os diferentes prestadores de serviços em torno do projecto,
através do funcionamento em rede;
• Fomentar e apoiar a criatividade e a iniciativa em atividades que se enquadrem no
progresso e desenvolvimento do turismo de natureza;
• Promover a sensibilização, negociação e participação das autarquias e outras entidades
competentes;
• Sensibilizar a população e as entidades locais para a manutenção de defesa do
património natural e cultural;
• Promover medidas de proteção ambiental e sensibilizar os prestadores de serviços para
a importância de se adequarem com qualidade às necessidades dos utilizadores;
• Implementar outras ações que promovam o turismo de natureza, potenciando um
impacto socio-económico positivo na região, nomeadamente na criação de emprego.

Associados
Poderão ser associadas pessoas singulares ou colectivas, devidamente legalizadas e
licenciadas, que contribuam e se interessem pelos objectivos da Associação, que possam
trazer valor acrescentado e que se identifiquem com o disposto nos estatutos, no
regulamento interno e na Carta de Compromisso, numa perspectiva de desenvolvimento
local de toda a região considerada e dentro de um espírito de cooperação mútua.
A Admissão de sócios é feita através do preenchimento do formulário de inscrição,
subscrição da Carta de Compromisso, pagamento da respectiva quota anual e do valor
único de adesão. A implementação dos princípios enunciados na Carta de Compromisso
é voluntária e baseada numa filosofia de auto-responsabilização dos Associados, pelo que
não será criado um mecanismo de avaliação de cumprimento dos critérios enunciados.
A Direção vê-se no direito de renunciar a adesão de entidades que desrespeitem os
compromissos enunciados, e a reavaliar a permanência de Associados cujas atividades
comprometam a preservação dos recursos naturais. A admissão dos novos associados é
da competência da Direção, mediante proposta subscrita por um associado e proponente,
cabendo da recusa recurso para a Assembleia Geral, que se realiza anualmente.
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Incumprimento, processo disciplinar e exclusão
Os associados que se atrasem no pagamento de quotas anuais perdem o direito de voto
em Assembleia Geral até à reposição dos valores em dívida.
Os associados que se atrasem no pagamento da quota anual por um período superior a 3
meses após o término do ano fiscal serão propostos para exclusão em Assembleia Geral.
A readmissão é possível mediante o pagamento dos valores em dívida e de uma taxa de
readmissão de 15 euros.
Qualquer violação aos Estatutos, Regulamento Interno e Carta de Compromisso poderá
ser alvo de um processo disciplinar, da competência da Direção, e levar à exoneração
ou exclusão do associado. A exoneração e exclusão são da competência exclusiva da
Assembleia Geral, conforme consta no Artigo 7º dos Estatutos.

Deveres dos associados:

Direitos dos associados:

•

•

•
•
•
•

Pagar as quota anuais e outros valores
estipulados pela Direção e aprovados em
Assembleia Geral;
Ter conhecimento dos Estatutos,
Regulamento Interno e Carta de
Compromisso;
Garantir, tanto quanto possível, a
implementação dos critérios enunciados
na Carta de Compromisso;
Integrar ativamente a rede, participando
nas atividades dinamizadas e nas
tomadas de decisão da Associação;
Colaborar voluntariamente na
implementação e promoção dos
objectivos da Associação.

•
•
•
•

Convocar Assembleia Geral
extraordinária, mediante apresentação
dos motivos à Direção;
Participar voluntariamente nos órgãos
sociais;
Apresentar sugestões à Direção e propor
novos associados;
Participar em todas as atividades da
Associação e beneficiar de descontos a
definir pela Direção;
Delegar o voto noutro associado,
mediante o preenchimento do formulário
e envio à Direção, tendo em conta
que cada associado pode, no máximo,
representar dois associados.

Tipos de Associados
É previsto nos estatutos três categorias de associados:
•

Associados efectivos - todos os que propuserem a sua
subscrição e forem aceites pela Direção

•

Associados fundadores - outorgantes da escritura pública
de “Constituição da Associação” e a quem a Assembleia
Geral delibere atribuir tal estatuto

•

Associados honorários - cujo estatuto é deliberado pela
Assembleia Geral
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Benefícios e quotas anuais
Existem várias modalidades para integrar a Associação Portugal Secret Nature, de acordo
com a tipologia da entidade e os benefícios de que pode usufruir.

1) Associados
Empresa visível no mapa
interactivo do site Portugal
Wildscapes e nos restantes
materiais de promoção da
marca.

Quota
anual

✓✓ Inclusão do nome, localização e contactos no website
Portugal Wildscapes
✓✓ Possibilidade de utilização do selo “Associado
Portugal Wildscapes” nos meios de comunicação
próprios
✓✓ Acesso ao material promocional Portugal Wildscapes,
gratuito ou com desconto de revenda
✓✓ Acesso às atividades e ações de formação organizadas
pela Associação

40 €: restaurantes, guias locais, intérpretes, alojamentos até 10 quartos, comércio
de produtos locais, empresas de animação turística, agricultores, produtores
florestais, empresas de consultoria
70 €: alojamentos com mais de 11 quartos

2) Parceiro Oficial
Empresa pode criar pacotes
turísticos Portugal Wildscapes,
comercializar atividades através
do site Outdoor Active e ser
beneficiária das ações de
conservação da natureza.

Quota anual
70 €: guias locais, intérpretes
90 €: alojamentos até
10 quartos, restaurantes,
comércio de produtos locais,
produtores e artesãos
140 €: alojamentos com mais
de 11 quartos
130 €: empresas de animação
turística
190 €: agências de viagens

✓✓ Visibilidade premium no site Portugal Wildscapes com
fotografias, descrição, contactos e botão de reserva
✓✓ Comercialização directa de produtos turísticos através
do site e da plataforma Outdoor Active, com mais de 8
milhões de visitantes anuais
✓✓ Possibilidade de criar pacotes turísticos com a marca
Portugal Wildscapes
✓✓ Possibilidade de utilização do selo “Parceiro Oficial
Portugal Wildscapes” nos meios de comunicação
próprios
✓✓ Acesso ao material promocional Portugal Wildscapes,
gratuitamente ou com desconto de revenda
✓✓ Acesso às atividades e ações de formação organizadas
pela Associação
✓✓ Integração em pacotes turísticos Portugal Wildscapes
que prevêem uma comissão destinada aos projectos de
conservação da natureza
✓✓ Conta de utilizador no site Portugal Wildscapes, para
promoção de atividades e eventos próprios
✓✓ Inclusão nas atividades promocionais da Associação,
incluindo fam trips e press trips
✓✓ Acesso privilegiado aos serviços da rede de parceiros
✓✓ Possibilidade de integrar a rede de infraestrutura de
visitação implementada (ex.:hides fotográficos, rotas)
✓✓ Beneficiário directo de ações de conservação
✓✓ Materiais de comunicação personalizados com o
resultado das ações de conservação
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3) Apoiantes
Pessoas colectivas ou
individuais que se identifiquem
com o projecto e queiram
formalizar a sua contribuição.

Quota
anual

40 €: Pessoas individuais e pessoas colectivas sem fins lucrativos, tais como ONGs,
IPSS ou Fundações

4) Promotores
Entidades governamentais a
operar a nível nacional, regional
e local, para a promoção
turística, conservação da
natureza e desenvolvimento
sustentável.

Quota
anual

✓✓ Menção no site Portugal Wildscapes
✓✓ Acesso ao material promocional Portugal Wildscapes,
gratuito ou com desconto de revenda
✓✓ Acesso às atividades e ações de formação organizados
pela Associação
✓✓ Dístico de Apoiante

✓✓ Visibilidade no site Portugal Wildscapes
✓✓ Possibilidade de utilização do selo “Promotor
Portugal Wildscapes” nos materiais de comunicação
próprios
✓✓ Conta de utilizador no site Portugal Wildscapes, para
promoção de actividades e eventos próprios
✓✓ Acesso às atividades e ações de formação organizados
pela Associação
✓✓ Co-envolvimento nas atividades de promoção turística
✓✓ Materiais de comunicação personalizados com o
resultado das ações de conservação

1800 €: Câmaras municipais, entidades regionais para a promoção turística

Para a adesão à Associação Portugal Secret Nature prevê-se o pagamento de uma jóia
inicial única no valor 80 €.

Modelo de financiamento de ações de conservação:
Para os parceiros oficiais, que comercializam produtos e serviços com a marca turística
Portugal Wildscapes, prevê-se ainda uma comissão para o Fundo de Conservação
Portugal Wildscapes:
• 5% sobre PVP: para produtos com a marca Portugal Wildscapes comercializados
pelos próprios meios.
• 10% sobre PVP: para produtos comercializados através da plataforma Portugal
Wildscapes e Outdoor Active.
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Como investimos a contribuição dos associados?
✓✓ Implementação de ações de conservação da natureza
✓✓ Promoção da marca Portugal Wildscapes a nível nacional e internacional, através de
ferramentas de comunicação criativas, campanhas digitais, fam e press trips
✓✓ Participação em feiras e convénios internacionais de turismo
✓✓ Manutenção do site e APP Portugal Wildscapes com conexão ao portal Outdoor Active
✓✓ Comunicação dos valores naturais do território e das ações de conservação implementadas
✓✓ Apoio às empresas para a criação de novos produtos turísticos e adoção de critérios de
sustentabilidade
✓✓ Organização de ações de formação, eventos e webinars para associados
✓✓ Melhoria da oferta turística e infraestrutura de visitação no território
✓✓ Gestão da rede de sócios, parceiros e operadores internacionais
✓✓ Manutenção da estrutura operacional da Associação

PORTUGALWILDSCAPES. COM

Portugal Secret Nature
Associação de Turismo e Conservação da Natureza

portugalwildscapes.com

portugal.secret.nature@gmail.com
Rua dos Lavadouros, Centro Coordenador de
Transportes, Loja C - Almodôvar e Graça dos Padrões, Portugal

Ficha de inscrição
de sócio
Carta de
Compromisso
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