
TURISMO RURAL EM PORTUGAL E 
ESPANHA : VIVENDO EXPERIÊNCIAS

31 DE  MAIO A 10 DE JUNHO 



• O projeto

Programa Benchmarking de Turismo Rural: 

Melhores Experiências. 

•

• Este projeto voltado para empresários do setor turístico,tem como principal

objetivo, a incorporação das melhores práticas, bem como, a construção de

relacionamentos empresariais duradouro entre empresários da Delegação

Brasileira do Turismo Rural e anfitriões regionais locais, seguindo, assim, o

Plano Estratégico do Turismo Rural Brasil, embasado nas Diretrizes Brasileiras

de Turismo Rural do Ministério do Turismo



– A OMT  Organização Mundial do Turismo estima 

que o Turismo Rural, é um segmento turísticos com 

grande potencial e se calcula que pelo menos 3% de 

todos os turistas do mundo orientam suas viagens para 

o  turismo rural. E a mesma fonte indica que o turismo 

rural apresenta um crescimento anual de 

aproximadamente 6%, o que denota uma nova 

tendência global, onde o turista não mais deseja ser um 

mero expectador de sua viagem, mas sim, o 

protagonista, que efetivamente vivencia a cultura e a 

experiência nos novos destinos visitados. Também 

prevê que o número de produtos que se oferecem aos 

turistas rurais aumentará notadamente nos próximos 

cinco a dez anos 



• Os primeiros passos

• 31 de Maio:  saída vôo noturno para  Lisboa onde nossa 

equipe estará esperando para detalharmos as atividades que nos espera 

e para conhecermos nosso grupo de vivências do Turismo Rural. 

Afinal, nesta viagem, vivenciaremos juntos, um processo dinâmico, de 

benchmarking que exigirá além de um espírito extremamente 

observador, também, um espírito de grupo para analisar, debater e, 

encontrarmos novas referências no que diz respeito as atividades de 

Turismo Rural, Equestre e Natural, foco da nossa viagem. Porém, não 

nos esqueceremos da cultura, gastronomia, o bem receber e lazer 

natural destes momentos.
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01 de Junho: Chegada pela manhã em Lisboa, o portão de entrada 

de nosso universo rural. Mas, é impossível passar por esta linda 

cidade, situada na margem norte do Rio Tejo, sem incluir um breve 

passeio panorâmico, passando por pontos, que, de fato mostram 

Lisboa, como a Praça Marquês de Pombal, a Praça do Rossio,  a 

Baixa Pombalina, a Praça do Comércio, Mosteiro dos Jerónimos 

e a Torre de Belém, onde faremos uma breve parada para o 

almoço. Será o nosso primeiro contato com a rica gastronomia 

local, e quando, conversaremos com Paulo Lopes , que irá 

acompanhar o grupo nestes dias, fazendo um breve panorama sobre 

o roteiro “Portugal e Galícia Rural”. Após o almoço, teremos 

alguns momentos livres para fazermos uma volta a pé, ou mesmo 

como sugestão, experimentar o inesquecível Pastel de Belém 

acompanhado com Vinho Moscatel, em uma das mais antigas e 

tradicionais pastelarias de Portugal. Por volta das 15h00, nos 

encontraremos e partiremos para nosso primeiro destino rural, em 

Santarém









Práticas  Observadas: 
Excelência de Produtos; qualidade de estrutura, Excelência de Produtos; qualidade de estrutura, Excelência de Produtos; qualidade de estrutura, Excelência de Produtos; qualidade de estrutura, 
visão empresarial, gestão empresarial de espaço visão empresarial, gestão empresarial de espaço visão empresarial, gestão empresarial de espaço visão empresarial, gestão empresarial de espaço 
rural, diversificação do produto, integração e rural, diversificação do produto, integração e rural, diversificação do produto, integração e rural, diversificação do produto, integração e 
harmonia entre a cultura e o meio ambiente, harmonia entre a cultura e o meio ambiente, harmonia entre a cultura e o meio ambiente, harmonia entre a cultura e o meio ambiente, 

compromisso e parceria, programas educativos, compromisso e parceria, programas educativos, compromisso e parceria, programas educativos, compromisso e parceria, programas educativos, 
identidade e autenticidadeidentidade e autenticidadeidentidade e autenticidadeidentidade e autenticidade, outros a se construir.  
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