
Turismo Rural Brasil Pós COVID 
Reconhecendo o Turismo Rural como sendo uma atividade 

altamente dinâmica e sempre em evolução, seja pelas 

características do mercado ou pela conjuntura que estabelece e o 

cenário atual onde estamos atuando. Seguem algumas 

considerações e propostas de trabalho imediatas para o 

Turismo Rural Nacional Pós Covid  

EIXO 1: AÇÕES NORTEADORAS GERAIS 

• Retomada do Temas Legis lação, Regulamentação,  

Ordenamento e Políticas Públicas TURISMO RURAL  

• Articulação e Implementação Legislação Nacional  

• Retomada Tema CADASTUR   

• Elaboração de recomendações aos municípios   

• Atenção especial para a legislação ambiental e sanitárias com 

políticas focadas em ações sociais e ambientais para fortalecer 

o Turismo Rural.  

• Planejamento efetivo do Turismo Rural, integrado e 

participativo procurando promover os ODS - ONU 

Sustentabilidade  

• Créditos e Linhas de Financiamento e  Simplificação de 

mecanismos de concessão de crédito  

EIXO 2: TURISMO RURAL CONVERSANDO COM TURISMO 

RURAL  



• Recadastramento e mapeamento TURISMO RURAL NACIONAL 

para identificar as necessidades de infra-estrutura no contexto 

local, regional e estadual  

• Proposituras de implantação do Manual de Boas Práticas de 

Turismo Rural  

• Proposituras de ação de segurança no meio rural 

• Criação de mecanismos de capacitação que priorizem a 

qualidade de produtos e serviços.   

• Criação de mecanismos que priorizem a qualidade de produtos 

e serviços ( selos locais, estaduais e certificações).  

EIXO 3: INFORMAÇÃO/ PROMOÇÃO E MERCADO  

• Criação da Portal do Turismo Rural Nacional para promoção 

e comunicação entre (administração pública, hotelaria, 

artesanato, transporte, cidadão, guias, restaurantes, pontos 

turísticos, etc) e para comunicação com o turista.  

•  Agilizar e facilitar a comunicação com a comunidade local  

• Fomentar canais de discussão por meio de ( blogs, fóruns, 

etc.)  

• Elaboração de um Calendário de Eventos Nacionais do 

Turismo Rural   
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