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CARTA DO TURISMO RURAL DA BAHIA: CRUZ DAS ALMAS  
Os participantes,  do IV Seminário de Turismo Rural da Bahia e III Fórum Brasileiro de Turismo 
Rural, realizado em Cruz das Almas, na Bahia, no período  de 05 a 07 de Outubro de 2007, 
promovida pela ABATURR em parceria da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento  e 
Meio Ambiente e secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômica através do 
Departamento de Turismo do Município de Cruz das Almas com o apoio da SETUR – Secretaria 
Estadual de Turismo,  SEBRAE Bahia, ABRATURR – Associação Brasileira de Turismo  Rural e 
IDESTUR – Instituto de  Desenvolvimento do  Turismo Rural, com a presença de mais 200 
participantes representando empresários rurais, órgãos públicos, faculdades de turismo e agronomia 
e veterinária, alem de empreendedores já estabelecidos do turismo rural baiano, associações locais e 
estudantes, a partir  das  apresentações e discussões de casos e experiências relatadas: 

CONSIDERAM 
 

• Interesse crescente do mercado pelo produto turístico rural; 
• Os avanços ocorridos nos últimos 10 anos em relação à estruturação, ampliação  e 

consolidação do turismo rural da Bahia, sem o apoio institucional que agora sinaliza 
positivamente; 

• A necessidade de uma integração e articulação maior entre os agentes públicos e privados 
que atuam com turismo rural, evitando a sobreposição de ações; 

• A necessidade de formatação e execução de políticas estaduais de ampliação e sustentação 
do Turismo Rural da Bahia, as quais devem ser coordenadas pela Secretaria Estadual de 
Turismo e executadas em parceria  com a Secretaria Estadual de Agricultura com apoio das 
Associação  Baiana de Turismo Rural em parceria com a Rede de Associações e Institutos  
de Turismo Rural. 

• A necessidade de linhas especiais de crédito para o turismo rural: objetivando o 
desenvolvimento do produto e de pesquisas afins. 

• A necessidade de melhoria permanente da qualidade do produto turístico rural e permanente 
capacitação e modelos de exigência da qualidade do produto.   

• A inserção do turismo eqüestre  e observação de aves como realidade na Bahia priorizando 
as normas de sanidade, segurança e qualidade dos serviços. 

• A necessidade de fomentar a participação das agências e operadoras privadas na 
comercialização do produto turístico rural;  

• A necessidade estabelecer uma legislação de nível nacional que, além de reconhecer as 
atividades envolvidas, regulamente o exercício da atividade;  

• A necessidade de ampliar as temáticas da educação ambiental, fazendas educacionais  e  
agroecologia  junto aos empreendedores de turismo rural; 

• A necessidade de ampliar a discussão sobre a relação entre o turismo rural e o 
desenvolvimento local e comunitário. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOEM 

 
• Elaboração de um Programa Piloto do turismo rural na Bahia com o objetivo de se  

transformar uma referencia nacional da atividade seguindo as considerações acima descritas  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS LOCAIS 

• Programa Piloto para o Município de Cruz das Almas 
• Reunião de esforços da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio 

Ambiente e Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômica através do 
Departamento de Turismo do Município de Cruz das Almas e a Empresa Baiana de   
Desenvolvimento Agrário e  FACTAE   

• Localmente a formatação do grupo de Cruz das Almas com a participação popular  sobre o 
tema de Turismo Rural.   

• Possibilidade dos Cursos de Técnicas Locais que potencializam a atividade. 
• Promover um encontro dos Secretários Municipais de Agricultura, Turismo e 

Desenvolvimento para potencializar o Turismo Rural no Estado da Bahia.   
 
 


