QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS
APRESENTAÇÃO
A APHORT – Associação Portuguesa de Hotelaria,
Restauração e Turismo é uma Associação de Empregadores,
nos termos do artigo 508º da Lei 99 de 27 de Agosto de 2003,
Código do Trabalho, registada no Ministério do Trabalho,
conforme publicação oficial no Boletim do Trabalho e
Emprego.
SINOPSE HISTÓRICA
1904 – Documento mais antigo, o Registo de Inventário da
Associação dos Tendeiros e Taberneiros do Porto
1906 – Nova denominação Associação dos Comerciantes de
Viveres por Meúdo
1921 – Surge o ramo associativo do sector hoteleiro e
restauração com a Associação Portuguesa de Hotéis,
Restaurantes e Estabelecimentos Congéneres,
1941- Com o Estado Novo foram as Associações anteriores
desmanteladas e constituída a União dos Grémios da
Indústria Hoteleira e Similares do Norte, conforme despacho
da Presidência do Conselho de Ministros de 19 de Abril.
1975 – Transformação na UNIHSNOR – União das
Associações de Hotelaria e Restauração do Norte de Portugal,
2001 – Atribuição, pelo Governo, da MEDALHA DE MÉRITO
TURÍSTICO
2001 – Atribuição pela Câmara Municipal do Porto da
MEDALHA DE OURO DA CIDADE DO PORTO
2006 - A Unihsnor Portugal - União das Empresas de
Hotelaria, de Restauração e de Turismo de Portugal, assumiu
a individualidade jurídica da UNIHSNOR – União das
Associações de Hotelaria e Restauração do Norte de Portugal
2008 – Agora somos APHORT – Associação Portuguesa de
Hotelaria, Restauração e Turismo
QUEM SOMOS - CONSTITUIÇÃO
Somos a associação nacional representativa das empresas
que exploram:

Estabelecimentos hoteleiros

Estabelecimentos de turismo no espaço rural, hotéis
rurais e turismo de habitação;

Parques de Campismo

Estabelecimentos de restauração e de bebidas restaurantes, catering, restauração rápida, cafés,
confeitarias (pastelarias, geladarias e padarias ) bares,
discotecas;

Estabelecimentos de Animação Turística

Outros empreendimentos turísticos;

A NOSSA MISSÃO
Apoiamos os associados com vista ao cumprimento do quadro
legal e regulamentar relativo à instalação e funcionamento dos
seus estabelecimentos, à sua qualificação e modernização.
Acompanhamos e tratamos, nos planos local, regional,
nacional e europeu, junto dos organismos oficiais, os assuntos
e temas que têm a ver com a instalação e funcionamento dos
estabelecimentos representados, nomeadamente, iniciativas
legislativas e regulamentares, programas e parcerias.
O QUE FAZEMOS - ACTIVIDADE
A APHORT desenvolve uma vasta actividade de que
salientamos:

Estudamos e acompanhamos os assuntos que se
referem às condições de instalação e de funcionamento
das actividades económicas que representamos;

Representamos, no plano político e social, as actividades
associadas, junto das instituições da União Europeia, do
Estado Português, e das autarquias locais,
o
na produção de nova legislação,
o
na obtenção das melhores condições para os
nossos associados
o
na resolução dos problemas que os afectam.

Celebramos, com os Sindicatos, contratos colectivos de
trabalho, contribuindo assim para o melhoramento das
condições de trabalho das empresas;

Os nossos serviços mantêm, um sistema adequado de
comunicação, de informação e de sensibilização, de
formação, de apoio técnico aos associados;

Temos uma rede de parcerias de que resultam benefícios
económicos e técnicos para todos;

Promovemos a preservação e divulgação da gastronomia
e doçaria tradicionais como património cultural;
UMA ORGANIZAÇÃO QUE SE PROJECTA NO PLANO
NACIONAL E INTERNACIONAL
A APHORT é membro de:

CTP – Confederação do Turismo Português (Fundador)

HOTREC – Confederação Europeia das Associações de
Hotelaria, Restauração, Cafés e Similares

1.

Tratamos em comum o que é do interesse de todos e damos
resposta aos problemas específicos de cada um dos nossos
sectores, através da organização dos associados em Classes
e em Núcleos

2.

UM CONCEITO EUROPEU
A aliança entre os estabelecimentos hoteleiros os
estabelecimentos de turismo no espaço rural e os
estabelecimentos de restauração e bebidas, é uma condição
essencial para sermos uma organização forte e coesa,
representativa do sector e capaz de cumprir a sua Missão

4.

Esta aliança constitui um valor essencial da nossa boa
tradição associativa e representa, também, um conceito
europeu de associação, como acontece, por exemplo, em
Espanha (FEHR- Federation Espanola de Hosteleria) e em
França (UMIH – Union dês Métiers et dês Industries de
L´hôtellerie) .

3.

5.

CONCLUINDO
REPRESENTATIVIDADE NACIONAL E SECTORIAL
Somos a Associação Nacional representativa da
Hotelaria, do Turismo no Espaço Rural e da Restauração
e bebidas
EXPERIÊNCIA - Desde 1904 que trabalhamos neste
sector
ESPECIALISTAS - Só nos dedicamos às questões da
hotelaria, da restauração e bebidas e do turismo no
espaço rural;
COMPETÊNCIA - Temos uma organização capaz de dar
resposta aos problemas do sector e de cada empresa;:
REAL PODER DE INFLUÊNCIA - Actuamos no plano
LOCAL , no plano REGIONAL, no plano NACIONAL e no
plano EUROPEU

A APHORT é uma Associação com identidade própria, aberta
à participação dos associados que são a sua razão de ser, o
que a diferencia positivamente das restantes associações.
A APHORT é a nossa Associação de Classe !
NÃO HESITE CONTACTE-NOS AGORA:
Telefone 223.393.760 – 968.690.606 - correio@aphort.com

