Turismo de Natureza
Portugal é um destino por excelência para a prática de Turismo de Natureza,
dispondo de um riquíssimo património natural. Desfrute!
Portugal possui uma enorme variedade de paisagens e elevada diversidade de habitats
naturais, com condições que permitem a realização de programas de observação de aves
em habitats distintos e com um grande número de espécies, designadamente, em habitats
de montanha, estuários, escarpas, montados de sobro, lagoas costeiras, planícies
cerealíferas.
Importa salientar que cerca de 21% do território português é formado por Áreas
Classificadas com fortes valores naturais e de biodiversidade a nível da fauna, flora e da
qualidade paisagística e ambiental, dispondo de uma oferta de atividades de animação
turística ajustadas aos diferentes segmentos do Turismo de Natureza.
A proximidade de Portugal aos mercados europeus emissores, o clima ameno durante todo
o ano, permitindo que, em todos os períodos, seja possível realizar um conjunto vasto de
atividades outdoor, e a segurança do destino, são outros aspetos relevantes para a oferta de
Turismo de Natureza.
Os sabores da gastronomia, a oferta de alojamento, o bom acolhimento e a simpatia das
pessoas constituem, igualmente, valores que definem a excelência de Portugal como destino
de Turismo de Natureza.
De acordo com os dados fornecidos pelo Registo Nacional de Agentes de Animação
Turística, no início de 2015, encontravam-se registados cerca de quinhentos Agentes com
reconhecimento para a prática de Atividades de Turismo de Natureza.
O reconhecimento de Empreendimentos Turísticos e de Agentes de Animação Turística,
como Turismo de Natureza, funciona como um “selo” de boas práticas ambientais e código
de conduta a que essas entidades se comprometem a aderir, sendo-lhes possibilitado o uso
de um logótipo indicativo desta especificidade. No início de 2015, encontravam-se
reconhecidos oito empreendimentos turísticos em locais de grande valor natural e
paisagístico.
Registo Nacional de Turismo
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