
ABRATURR
UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO 
PELO TURISMO E RURALIDADE 



ABRATURR
MAIS DE 20 ANOS 

ASSOCIATIVO 
REPRESENTATIVO  



ABRATURR RORAIMA 

ABRATURR CE ACETER 

ABRATURR SP 

ABRATURR PE APETUR

ABRATURR MS 

ABRATURR ES AGROTURES 
ABRATURR MG AMETUR 

ABRATURR BAHIA ABATUR 
ABRATURR SE 

PB NÚCLEO AREIA 

AL NÚCLEO MARAGOGI 

ABRATURR DF RURALTUR 

ABRATURR GO  

ABRATURR RS 

PA NÚCLEO MARAJÓ 



ABRATURR

NOSSO CAMINHO  
LAGES SC 

BRASÍLIA DF 
FLORESTAL MG 
FORTALEZA CE 



TURISMO RURAL 
Uma atividade estratégica desenvolvimento territorial rural pelo turismo 

competitividad
e internacional 

e nacional

incremento de renda  
no campo 

+9,5%

+19,0%

Aumento Dormidas, 
Estabelecimentos 
hoteleiros rurais , 
pousadas  e casa 

campo(Jan/Set 2018)

Receitas do 
Turismo Rural 
(Jan/Set 2018)

Empregos Hot+Rest 



• identificação da legislação pertinente; 
• desenvolvimento de estudos comparados das 

legislações; 
• promoção de discussões intersetoriais e institucionais; 
• estabelecimento de normas, regras e procedimentos 

específicos; 
• levantamento, classificação e cadastramento dos 

serviços;  
• identificação da demanda

Diretriz 1: ORDENAMENTO 
Adequar e estabelecer normas, critérios Técnicos e 

legais que orientem e estimulem a atividade.



Ação estratégica 2: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Produzir, disponibilizar e disseminar informações para orientar o 

planejamento, a gestão e a promoção

• fomento á produção e disseminação de 
conhecimento; 

• criação e disponibilização da rede de informação; 
• fortalecimento e consolidação do “Turismo Rural” 

no Brasil.



Ação estratégica 3: ARTICULAÇÃO 
Estimular e promover a cooperação no processo de desenvolvimento e 

fortalecimento da atividade

• Valorização e fortalecimento de fórum com 
representatividade nacional; 

• Estímulo à criação e ao fortalecimento de instituições 
e órgãos representativos do Turismo 

• Estabelecimento de convênios, acordos e parcerias 
interinstitucionais e intersetoriais;



• identificação de fontes de cooperação e captação; 
• negociação de crédito diferenciado; 
• simplificação de mecanismos de concessão de crédito; 
• definição de critérios de alocação de recursos para financiamento 

de infra-estrutura; 
• fomento e apoio às iniciativas de pequenos e micro 

empreendedores; 
• elaboração e efetivação de estratégias e ações eficientes para a 

promoção e comercialização criação de mecanismos que priorizem 
a qualidade de produtos e serviços.

Ação estratégica 4: INCENTIVO Viabilizar e disponibilizar 
recursos visando a ampliação, adequação e melhoria de infra-

estrutura, produtos e  serviços.



Estratégia 2019 
Ambição e Responsabilidade

“Turismo rural como hub para o 
desenvolvimento econômico, social e 
ambiental em todo o território, 
posicionando a ruralidade como um dos 
destinos turísticos mais competitivos e 
sustentáveis do mundo”

IMPACTOS



!11
 Gestão da Sustentabilidade

Braga



Pilares EstratégicosEstratégia

POTENCIAR O 
CONHECIMENTO

VALORIZAR O 
TERRITÓRIO

1
IMPULSIONAR 
A ECONOMIA

2 3

GERAR REDES E 
CONECTIVIDADE

4
PROJETAR 

TURISMO RURAL 

5



ARTICULAÇÃ
O  2019 



Programa GIAHS e Turismo
Patrimônio promovendo a conservação de 
recursos naturais e gerando qualidade de 

vida 

  

Paisagens com 
biodiversidade agrícola 

Modos de vida 
Festas tradicionais
Alimentos locais/

CCComercialização 
Acomodações/Estadias 

Diversão 
Outras experiências de 

vida 
Incentivo à conservação 

dinâmica da 
biodiversidade e dos sistemas 

agrícolas tradicionais 
sustentáveis



Liderar o turismo do futuro 
é trabalho de todos!

Obrigado pela atenção!


