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A ATTA é uma organização cujo propósito é fomentar e profissionalizar o desenvolvimento respon-
sável e sustentável do setor de turismo de aventura.

Em nossa definição, o setor de turismo de aventura deve oferecer três componentes principais ao 
turista: 1) atividade física, 2) conexão com a natureza e meio ambiente e 3) experiência de imersão 
cultural. Como o turismo é um dos maiores empregadores do planeta, ele tem um grande impacto 
no bem-estar econômico dos povos e na saúde do planeta. Além disso, o turismo de aventura 
é intrinsecamente dependente do capital humano e da natureza, logo, a proteção e a promoção 
desses recursos é fundamental.

A ATTA serve como uma comunidade que apoia e gera essas iniciativas. Mesmo tendo consciência 
que nenhuma organização é perfeita em suas ações de responsabilidade social e sustentabilidade, 
afirmamos que avançar nesse sentido deve ser o principal objetivo de toda organização. Assim, a 
ATTA declara, ressalta e apoia as seguintes questões-chave:

ÉTICA NO TURISMO
A ATTA segue e concorda com o Código Global de Ética para o Turismo da OMT 

PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS
A ATTA acredita na protecção das crianças contra os efeitos nocivos do turismo e é signatário de 
theCode.org

RESPONSABILIDADE
A ATTA acredita nos padrões universais apresentados pelo Conselho Global de Turismo Sustentável 
(Baseado no Código Mundial de Ética para o Turismo da OMT). Acreditamos ainda, que as empresas 
do setor de turismo e destinos devem adotar os critérios sugeridos especificamente para: 

 � Demonstrar gestão sustentável eficaz;
 �Maximizar os benefícios sociais e econômicos para a comunidade local e minimizar os 
impactos negativos;
 �Maximizar os benefícios para o patrimônio cultural e minimizar os impactos negativos e 
 �Maximizar os benefícios para o meio ambiente e minimizar os impactos negativos.

PRINCÍPIOS DA COMUNIDADE
Os membros da ATTA, quando trabalham sob as diretrizes já mencionadas, tratam uns aos outros 
e os viajantes com respeito e profissionalismo e realizam negócios com honestidade, segurança e 
integridade. Como uma comunidade, procuramos melhorar e cumprir os pontos mencionados acima 
em nossa própria organização. Ainda como uma comunidade, buscaremos sempre que possível, 
ajudar outras organizações e profissionais dentro da associação à alcançarem o sucesso, tanto na 
busca dos valores mencionados acima quanto nos negócios.
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NOTA
Observmos que a maioria, se não todos, os membros da ATTA exemplificam esses valores e, em 
muitos casos, gerenciam projetos que abordam ou ajudam a financiar as principais questões sociais 
e ambientais.

Já que a ATTA opera como uma rede de negócios e como uma comunidade, é importante que ela 
trace os valores comuns. A ATTA não é uma organização condenscendente, assim, os membros que 
claramente não respeitarem os valores principais, serão alertados e terão uma oportunidade para 
adequação. Caso não o façam,  correrão o risco de serem reembolsados e removidos da associação.  

RECURSOS ADICIONAIS
http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/portugal.pdf

http://www.ecpat.net/what-we-do

http://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/sustainable-tourism-gstc-criteria.html



Fundada em 1990, a ATTA com sede em 
Seattle (www.adventuretravel.biz), é uma 
empresa privada, uma organização global 
dedicada a unificar, desenvolver networking, 
profissionalizar, promover e estabelecer 
um crescismento responsável no mercado 
do turismo de aventura. Anfitriã das 
conferências anuais Adventure Travel World 
Summit, a ATTA também coordena o www.
Adventure.Travel, um portal para o turista 
que viaja baseado em atividades físicas, 
culturais e na natureza e lista os operadores 
turísticos de confiança do mundo todo.

AdventureTravelNewsTM

A homepage da ATTA em 
 www.adventuretravel.biz

Portal de notícias online do setor de turismo de 
aventura em  www.adventuretravelnews.com

O guia online do viajante de aventura em  
www.adventure.travel  
 
 
 
A conferência mundial do setor de turismo de 
aventura. Saiba mais em  
www.adventuretravel.biz/summit

 
O HUB é uma comunidade online dos membros 
da ATTA at http://members.adventuretravel.biz

Propriedades na Web da ATTA 

SOBRE A ATTA
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