
APRESENTAÇÃO                                                                                                                                          
O Turismo Rural brasileiro é um segmento em pleno crescimento, com várias ações e projetos de fomento e 
coordenado por várias entidades públicas e/ou privadas, em diferentes localidades, regiões ou Estados.  Por 
isso, da existência de muitas informações sobre o tema não compiladas e pouco difundidas. 
 
Neste sentido, foi formulado um questionário, cujo objetivo será coletar o maior número de dados sobre a 
atividade no Brasil. A reunião destas informações, permitirá uma base de dados de entendimento comum, que 
poderá contribuir para solidificar os esforços  de desenvolvimento, bem como, ser ferramenta facilitadora dos 
processos decisórios do turismo rural.  
 
O preenchimento e encaminhamento deste questionário, é uma decisão assertiva em prol do setor e será de 
grande valia para a disseminação de conhecimento, troca de experiências e mapeamento de oportunidades do 
turismo rural para 2014.  
 
Desde já agradecemos sua participação, e a equipe do IDESTUR - Instituto de Desenvolvimento do Turismo 
Rural, estará a disposição para informações, e/ou dúvidas, que venham a surgir pelo e-mail info@idestur.org.br  
e (11) 4412-2470 
 
 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO                                                                      
Nome:  

Nome do Representante Legal: 

Endereço: 

Cidade:     UF:  

CEP:     

Telefone:  

Home Page:  

e-mail: 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO                                                                 
Nome: 

Cargo: 

E-mail: 

Telefone: 
 
INFORMAÇÕES GERAIS                                                                                                                 
1) A sua instituição tem alguma política de apoio, para fortalecimento do Turismo Rural? 

   [     ]    Sim      [     ]    Não  
 
2) Quais são as políticas de apoio?  
 
 
 

 
3)Existem projetos, ações, eventos e parcerias  em andamento ou encerrado, na área de turismo rural, dos 
quais sua instituição participa ou participou? 

   [     ]    Sim     [     ]    Não 
Se sim, quais? 
[     ]  Estudos Acadêmicos 
[     ]  Projetos de Políticas Públicas 
[     ]  Circuitos ou Roteiros  
[     ]  Eventos  
[     ]  Empreendimentos Particulares 
[     ]  Outros. Qual? _________________________________________________________________________________ 



FICHA TÉCNICA 
Projetos, Ações, Eventos  e Parcerias  

(preencher as informações por iniciativa) 
Nome: 
Data de Início: 
Data de Conclusão 

Breve descrição: 
 
 
 

Quais são os principais parceiros para essa iniciativa? 
 
 
 
Quais são os municípios envolvidos?  
 
 
 

 
Quais os Destinos Indutores e Regiões Turísticas envolvidos nesses municípios, segundo o Programa de 
Regionalização do Turismo do MTur? 
 

Destino Indutor mais próximo: _________________________________________________________________________ 
Região Turística: ___________________________________________________________________________________ 
 
A iniciativa tem publicações ou materiais promocionais? 
Sim  [     ]  Não  [     ]                 

� Website / blog:  
� Páginas em Redes Sociais:  
� Outros:  

 
Existem empreendimentos beneficiados pela iniciativa? 
Sim   [     ]  Não   [     ] 
 

Se sim, quais? 
[     ]Hotel Fazenda  [     ]Hotel de Lazer   
[     ]Pousada Rural   [     ]Restaurante Rural 
[     ]Cavalgadas    [     ]Alambiques 
[     ]Adegas e Vinícolas  [     ]Pesque- Pague 
[     ]Agroturismo  [     ] Armazém rural 
[     ]Agroprodução (qual?)_____________________________________________________________________________ 
[     ]Outras Atividades. Quais? _________________________________________________________________________ 
 
Os empreendimentos citados encontram-se estruturados para receber turistas? 
Sim   [     ]  Não   [     ] 
Se sim, como?   
 
Os empreendimentos citados são comercializados? 
Sim   [     ]  Não   [     ] 
 
Se sim, como? 
[     ] Agências de Viagem                     [     ] Operadoras de Turismo 
[     ] Internet                                          [     ] Outros. Quais? __________________________________________________  
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (relatos e  anexos)                                                                                           
 
 
 
 
 
 


