Parcerias
& Protocolos
Apresentação aos Futuros
Parceiros
Olá, bem vindo a bordo.
Nesta pequena apresentação oferecemos
a oportunidade a futuros parceiros de
compreenderem quem somos e o que
fazemos.

Siga-nos

Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine
Portuguese Cabin Crew Association

“Fundada em 21 de Fevereiro
de 1984.”

Com 36 anos de existência, a Aptca posiciona-se como Associação de
referência orientada para a representação da classe profissional dos
Tripulantes de Cabine, que se encontram espalhados pelos mais diversos
cantos do Mundo ao serviço das mais distintas companhias de aviação.
Enquanto Associação temos como missão promover e dignificar a
profissão fomentando a coesão social representando os seus interesses
culturais, sociais e de lazer através da promoção de uma política de
cooperação e parceria com as mais diversas entidades.

Quem somos?

Eventos Aptca

A promoção de diversos eventos visando a coesão social e a dignificação da profissão é um dos nossos
principais objetivos enquanto Associação.

Neve Aptca
Viagem a Andorra
para umas férias
divertidas na neve.

BBQ DMTC
Festa do Dia
Mundial do
Tripulante
de Cabine.

Passeios

Alcafozes

Magusto

Passeios
culturais
diversificados.

Festa Popular
da Padroeira
Universal da
Aviação.

Festa do dia
de S. Martinho
na Aptca.

Workshops

Livros

Com temas
direcionados
para os nossos
Associados.

Lançamento e
divulgação de livros
publicados pelos
nossos Associados.

Os nossos Associados

Companhias aéreas

TAP

TAP
Express
British

White
Hi Fly

Orbest

Sata
Açores
EasyJet

Euro
Atlântico

Dados à data de: Janeiro 2020

Sata
Internacional

Perfil do Associado

Características e personalidade

Classe

Idades

Poder económico
superior em
relação a outras
profissões.

01

Idades entre
os 20 e os
80 anos.

03
02

Espírito
Mentalidade
moderna e
abertos a
novas situações.

Dinâmicos e
ativos na sua
vida pessoal
e profissional.

Preocupadas
com a sua
aparência,
saúde e corpo.

05
04

Atividade

Cuidados

07
06

09
08

10

80% activo
20% reformado

Adoram viajar
e conhecer o
Mundo.

Em contacto
diário com todo
o tipo de pessoas
e culturas.

Capazes de falar
duas ou mais
línguas diferentes.

Confiantes e
autónomas
no seu dia-a-dia.

Funções

Turismo

Comunicação

Poliglotas

Confiança

Testemunho Associados & Parceiros
A confiança de quem nos acompanha todos os dias.

“ A APTCA fomenta
o associativismo
promovendo a união,
solidariedade e amizade
entre colegas com asas.”
Joana Janeiro
CAB, TAP Air Portugal

"Imprescindível! Não só
pelo que representa mas
também pelos inúmeros
e valiosíssimos serviços
que disponibiliza aos
Tripulantes!"

Voar ao lado da APTCA
nesta aventura tem sido
a prova de uma equipa
motivada em proporcionar
benefícios aos associados.
Aconteceu , há oito anos,
entre a APTCA e o T.I.O.
rumo à continuação do êxito.”
Carlos d'Almeida Ribeiro
Diretor T.I.O

César Ramos
CAB, TAP Air Portugal

“45 anos de voo. APTCA,
desde sempre. APTCA,
para sempre! Associação
Para Trazeres Contigo,
Amigos.... Eles vão gostar!”

Passar sem a APTCA?
Nem pensar!!!!
Já faz parte de nós....

Waldemar
CAB, TAP Air Portugal

Maria Paralta
CAB, TAP Air Portugal

"Tenho dirigido diversos
workshops de defesa pessoal
a convite da APTCA para os
Tripulantes de Cabine.
Além da equipa ser muito
simpática, o espaço da APTCA
está perfeitamente adaptado
para este tipo de eventos.
Parabéns à APTCA!"
Stefan Moncada
Systema Moncada – Arte marcial russa

Parceiros Aptca
Temos como desígnio, a procura ativa de novos parceiros e protocolos
que traduzam os interesses culturais, sociais e de lazer dos nossos Associados.
Neste enquadramento, desenvolvemos há mais de três décadas, um
vasto leque de protocolos e parcerias de cooperação com entidades de
sectores tão diversos como a hotelaria, a cultura, a saúde, a banca, os
seguros, os automóveis, os transportes, a tecnologia, a beleza, a educação, as viagens, entre outros.
O que queremos dos nossos parceiros?

Uma relação duradora, de confiança
e partilha.

Conheça alguns dos nossos parceiros...

...e muitos mais!

A nossa mais valia

Em poucas palavras,
“credibilidade e divulgação.”

Estamos presentes em diversos meios de comunicação onde divulgamos os nossos protocolos através de
diferentes platafromas.
Website, Newsletter, Facebook, Instagram e um circuito de televisão interna estabelecido entre a APTCA
e o TTA - Terminal de Tripulação (TAP e Easyjet), e brevemente na nossa aplicação móvel.

Canal TV de Informação da Aptca
De tripulantes para Tripulantes

O que fazer para se tornar parceiro Aptca.
1. Envio de uma proposta que vá de acordo com as vantagens e
condições para os nossos Associados (descontos, ofertas, etc)
2. Envio de ficheiro com imagens dos produtos e/ou serviços em
.jpg full HD
3. Logótipo do parceiro em formato vectorial (.eps) / (.ai) / (.psd)
4. Breve descrição dos produtos/serviços que serão fornecidos
aos nossos Associados
5. Autorização expressa para uso do grafismo fornecido.

Entre em contacto connosco...
Jerónimo Pinto (Diretor)
jeronimo.pinto@aptca.pt | (+351) 939 572 020

(+351) 218 452 020
(+351) 938 466 745

facebook.com/associacaoportuguesa
detripulantesdecabine/
instagram.com/aptca/

(+351) 939 572 023
geral@aptca.pt
Av. Almirante Gago Coutinho, nº 90
1749-039 Lisboa - Portugal

Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira das 10h às 17h

