
CARTA COMPROMISSO

1. Este compromisso foi elaborado a fim de estabelecer um quadro de coexistência nesta

associação a que eu quero pertencer, respeitando-a e partilhando.

2. A adesão a este compromisso e a posterior incorporação na Associação que representa,

implica, da minha parte, um compromisso de conformidade com o mesmo.

3. Estou direta ou indiretamente ligado(a) ao turismo, de forma profissional ou pessoalmente.

Tenho reconhecida a confiança de dois ou mais sócios, o que vai motivar perante a instância

competente o meu pedido para a entrada na associação.

4. Quero fazer parte desta associação, principalmente porque sei quais são os seus objetivos,

sinto-me comprometido com eles e quero trabalhar para a sua realização.

5. Sei que fazer parte desta de associação obriga-me a participar em algumas das comissões de

trabalho que são estabelecidas, fornecendo ideias e soluções com base no meu conhecimento,

experiência pessoal, relacionamentos, etc. Tudo isso, para lançar iniciativas que contribuam

para a realização dos objetivos. Obriga-me também a participar ativamente, na medida de

minhas possibilidades, em iniciativas que forem propostas por mim ou por outros.

6. Todas as ideias, iniciativas e propostas terão inicialmente a mesma consideração,

independentemente de onde venham ou de quem venham. Vou respeitá-las e, uma vez

submetidas aos canais de processamento que estabelecemos, se forem adotadas e

implementadas, as farei minhas e ajudarei a tirar o máximo proveito delas.

7. Como membro deste coletivo, confirmo que estou de acordo com os Estatutos e

Regulamento Interno desta Associação.

8. Como membro deste coletivo, comprometo-me a cumprir o código de boas práticas

proposto, bem como enriquecê-lo com contribuições e ideias que beneficiem a sociedade em

geral.
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9. Este grupo não tem entre os seus objetivos o acompanhamento político de qualquer

natureza, e por isso prometo ser totalmente neutro neste aspeto, reservando as minhas

convicções políticas à esfera privada e evitando a todo o custo a politização da associação,

cujos princípios e objetivos são universais e devem ser compartilhados por todos.

10. Comprometo-me a fomentar na associação o espírito de concórdia e de solidariedade e a

privilegiar sempre o bem comum sobre o individual. A associação e, portanto, os seus

objetivos, estão acima de qualquer reivindicação particular, comprometendo-me por ação ou

omissão a favorecer a sua existência e realização de objetivos.

11. Compreendo o compromisso, aceito-o e por isso assino-o, tornando meu aquele famoso

ditado: “nos reunimos não para estarmos juntos, mas para trabalharmos juntos”. Quando

deixar de concordar com estes compromissos e com o que a maioria do grupo quer, sairei com

a mesma paz e tranquilidade com que me comprometo hoje a ser parte ativa desta associação:

……………………………………….., em 28 de março de 2022

Assinado: …………………………………………………………………

Nome completo e ID
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