
 

 

 
 

A Aptern 
 
A Associação 
A APTERN – Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais – é uma 
associação de âmbito nacional e sem fins lucrativos. 
 
Missão 
A APTERN tem como missão promover o Turismo Rural e Natural pela dinamização de 
uma estratégia integrada para o sector, contribuindo para a conservação da natureza e 
os processos de renaturalização das áreas rurais e naturais e procurando potenciar os 
benefícios da natureza no bem-estar individual e coletivo. 
 
Visão 
A Associação adota a Visão de implementar soluções de turismo sustentável baseadas 
no potencial da natureza e na sua recuperação ou conservação. 
São valores da Associação: o respeito pela natureza e pelo próximo; a transparência; a 
ética; as relações mútuas benéficas; e a criação e inovação. 
 
Principais objetivos 

▪ Diligenciar e promover o desenvolvimento sustentado de oferta nos espaços 
rurais e naturais; 

▪ Promover e potenciar todos os segmentos da oferta turística para qualificação 
do destino turístico/espaços rurais e naturais; 

▪ Planear e implementar uma estratégia articulada com as orientações 
emanadas de organismos institucionais, da União Europeia e de entidades 
nacionais, regionais ou locais de turismo; 

▪ Promover a criação, desenvolvimento, gestão e exploração sustentável de 
equipamentos do setor, bem como apoiar o desenvolvimento de projetos e 
atividades nas áreas de atuação da Associação; 

▪ Promover, organizar e explorar atividades de animação turística que 
funcionem como atividades de conexão e consolidação da oferta; 

▪ Desenvolver formação que promova a sustentabilidade e a qualidade do 
emprego, que promova o conhecimento e capacite para as funções necessárias 
inerentes às atividades de turismo rural e natural; 

▪ Procurar desenvolver ações de intervenção e promoção do emprego junto da 
população desempregada e recém-licenciados nas áreas de atuação da 
Associação; 

▪ Reunir, com vista a uma ação conjunta, entidades com propósito de ação 
semelhantes; 

▪ Conceder assistência ou favorecer a expansão de entidades com propósito de 
ação semelhantes; 

 



 

 

 
▪ Prestar, da forma mais conveniente, apoio e aconselhamento a entidades 

nacionais ou internacionais; 
▪ Prestar aconselhamento a outras entidades com ou sem fins lucrativos, 

mediante prestação de serviços de consultoria técnica; 
▪ Promover ações de voluntariado social e ambiental com vista à participação 

cívica e ainda promover projetos de inovação social e ambiental que 
respondam às necessidades do setor; 

▪ Representar marcas e produtos; 
▪ Promover e participar em projetos de I&D; 
▪ Participar, sempre que oportuno ou solicitado, em processos de consulta 

pública ou pedidos de pareceres técnicos. 


