
As condições e limitações causadas pela
pandemia COVID-19, despertou no turista
o interesse por experiências ao ar livre, em
áreas naturais e longe de centros urbanos.
Isso, combinado à crescente demanda por
experiências autênticas e ecológicas,
oferece grandes oportunidades para que
Brumadinho possa promover o
desenvolvimento econômico e social das
comunidades rurais por meio do turismo.
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De acordo com as Recomendações sobre
Turismo e Desenvolvimento Rural, da OMT,
aproveitar o poder do turismo para
impulsionar o desenvolvimento rural
aumentará a contribuição do setor para
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, especialmente os Objetivos 1
(erradicar a pobreza), 5 (igualdade de gênero),
8 (trabalho digno e crescimento econômico),
10 (reduzir as desigualdades, 11 (cidades e
comunidades sustentáveis, 12 (produção e
consumo sustentável), 15 (proteger a vida
terrestre) e 17 (parcerias para a implementação
dos objetivos).

Conheça mais sobre as ODS em:

Incluir o turismo como parte
estratégica nas políticas de
desenvolvimento rural;
Fazer do turismo um setor justo,
inclusivo, resiliente e sustentável
para alcançar o bem-estar das
comunidades rurais;
Criar oportunidades para o turismo
e desenvolvimento rural pela
inovação, tecnologia e digitalização;
Oferecer experiências de viagem
diferenciadas e sustentáveis
integradas a oferta local;
Fomentar políticas e práticas
sustentáveis em destinos rurais.

A Organização das Nações Unidas
declarou 2020 como o ano do Turismo e
Desenvolvimento Rural. Este é um tema
muito importante e a Organização
Mundial do Turismo - OMT fez algumas
recomendações:
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Turismo como um

pilar estratégico

nas políticas de

desenvolvimento

rural.

Oportunidade de

desenvolvimento

De acordo com o Mnistério o Turismo (2020),
a busca por lugares que apresentam uma
paisagem rural característica, com recursos
naturais e culturais, tem se configurado
como uma tendência em crescimento na
atualidade.

Programa Fomento do 
Turismo Sustentável em Brumadinho

Turismo Rural e de
Base Comunitária

Você sabia?

Para as mulheres e jovens, o turismo em
áreas rurais é, particularmente, uma
excelente oportunidade! Elas, por exemplo,
representam 54% da força de trabalho no
setor de turismo em comparação com 39%,
quando analisamos toda a economia.

O Programa elabora News periódicas com informações e notícias sobre o turismo em

Brumadinho, no Brasil e no mundo. Acompanhe conosco!

Parceria:www.turismobrumadinho.com
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