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Climate change and biodiversity loss 
have reached a global scale. 
Humanity is facing enormous 
environmental challenges that are 
closely related to the way we use our 
lands, which have increasingly put 
pressure on the rural universe.

Transforming sustainability practices 
by building a productive, resilient 
rural world in line with the 2030 
Agenda's Sustainable Development 
Goals that meet global demand has 
captured the interest of corporate 
companies, investors, and ESG fund 
managers worldwide 

As mudanças climáticas e a perda de
biodiversidade têm atingido escala global.
A humanidade está enfrentando enormes
desafios ambientais que estão intimamente
relacionados à forma como usamos nossas
terras o que têm cada vez mais
pressionado o universo rural.

Transformar as práticas de
sustentabilidade construindo mundo rural
produtivo, resiliente e alinhado com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da Agenda 2030 que atendam a demanda
global tem conquistado o interesse de
empresas corporativas, investidores e
gestores de fundos ESG no mundo todo.
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Rural Tourism: Sustainable 
Development and Regenerative 

Strategies

At the end of the 1960s, we
witnessed a series of studies on
sustainable and responsible tourism
that mentioned rural tourism in the
touristic universe, as stated by Graça
Joaquim (1997)

Turismo Rural: Desenvolvimento 
Sustentável e Estratégias 

Regenerativas 

Assistimos no fim da década de 1960, uma
série de estudos sobre turismo sustentável e
responsável que citam o turismo rural no
universo turístico como afirma Graça Joaquim
(1997).

Benevides (1998) que aborda o
desenvolvimento do turismo sustentável como
nova perspectiva para o campo do nordeste,
Coriolano e Vasconcelos (2007) e Coriolano e
Almeida (2011) que citam a atividade como
busca de alternativas ao modelo de dominação
do território no campo das ciências
geográficas





In our vision of Interpretative and
Regenerative Rural Tourism, TRIR is
a differentiated logic that values
tourism in enterprises that will be
those whose behavior in relation to
environmental, social, and
governance issues are placed in the
foreground and that goes beyond
also including ESG values,
recognizing the relevance of ESG
factors around the world, placing the
concept of "responsible investments"
as a decisive factor in the allocation
of resources and, in our view, this
movement should only intensify
further

Na nossa visão Turismo Rural Interpretativo e
Regenerativo TRIR é uma lógica diferenciada que
valoriza o turismo em empreendimentos que serão
aquelas cujo comportamento em relação às questões
ambientais, sociais e de governança são colocadas
em primeiro plano
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