CARTA DE SANTARÉM DE TURISMO RURAL
Os participantes do Projeto Benchmarking de Turismo Rural, Equestre e Natural,
composto por empresários, lideranças setoriais e técnicos do Brasil e Portugal,
reunidos em Santarém - Portugal, durante a Feira do Ribatejo – EXPOTUR no
encerramento das atividades, dia 09/06/2012.
Reconhecem :
Que a aprendizagem e convivência mútua durante este projeto, relembrou um
passado comum, que os aproximou durante séculos, mas, fundamentalmente, trouxe a
imagem de um futuro promissor, com um envolvimento consolidado e mútuo em prol
do Turismo Rural.
A importância do reconhecimento deste novo momento de um turismo moderno,
profissional e sem perder a ruralidade.
A importância do companheirismo e união de esforços, em prol de um turismo rural,
equestre e natural, forte e representativo.
A oportunidade do entendimentos comum, para defesa de um produto turístico
diferenciado, voltado para a ruralidade, cultura e vivências.
Consideram:
Que a origem do Turismo Rural transcende aos países, regiões e localidades. Sendo
considerado uma ação de desenvolvimento local, que objetiva diminuir barreiras e
distâncias.
A necessidade de vencer, em comum, as dificuldades de mercado geradas pelo
momento econômico mundial : “Crise se transforma em criação” .
Objetivo comum de defender uma forma diferenciada de entender o turismo , focado
na oferta de experiências, voltadas para realidade rural.
Propõem:
Que se estabeleçam parcerias, que possibilitem ofertar distintas realidades rurais,
locais, nacionais e internacionais.
O estímulo a participação de jovens estudantes, apartir de acordos que possibilitem
missões técnicas, capacitação por meio de cursos, seminários,treinamentos e visitas
de estudos.
O estímulo às pesquisas comuns e coletâneas de dados do turismo rural, equestre e
natural, que unifiquem entendimentos e conhecimentos.

Fomento das Operadores de Turismo para a venda diferenciada das atividades do
Turismo Rural, Equestre e Natural.
Incremento das atividades rurais como: artesanato, gastronômia, produção associada
ao turismo, entre outras, em prol da construção de produtos e experiências.
Fortalecimento dos acordos de cooperação, como ponto de partida à inovação e
aproximação do universo do Turismo Rural, Equestre e Natural Internacional
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