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Nota introdutória

• Levantamento dos potenciais turísticos do Município,
através do Gestor local;

Intimamente ligada a esta questão está o
encaminhamento das ações subseqüentes que estão
indicadas no Programa Brasileiro de Regionalização
do Turismo, que devem ser encaminhadas pelo
Município:
• Formação do Conselho Municipal de Turismo;
• Criação do Plano de Desenvolvimento Turístico do
Município de CAPÃO ALTO;
• Implantação do Fundo Municipal de Turismo de
CAPÃO ALTO.

• Abastecer a Ficha Técnica de Inventario de Potenciais
Turísticos desenvolvida pela assessoria da AMURES;

Com este cenário, este documento tem o intuito de
orientar os primeiros passos do turismo no Município.

A recente iniciativa de realizar o Levantamento de
Potenciais Turísticos da Serra Catarinense, foi com o
intuito de fomentar o setor e identificar as
possibilidades de desenvolvimento integrado do turismo
nos 18 Municípios da Região. Este documento é
baseado
no
resultado
de
ações
que
foram
desenvolvidas em visitas técnicas em campo, que
tinham como resultados práticos:

• Realizar o levantamento fotográfico, videografico,
imagens aéreas através de droner;
• Registrar
os
pontos
georreferenciamento,

visitados

através

de

• Emitir sugestões sobre ações de desenvolvimento
turístico no Município estudado,

O contexto da atividade turística regional, vai se
desenhando a medida em que os municípios do
entorno vão também recebendo os seus documentos
orientadores e se juntam no intuito de integrar seus
atrativos consolidando assim um destino turístico
promissor.

• Validação com os atores Municipais sobre as ações de
Turismo no Município.
O Município de CAPÃO ALTO assim como os demais que
compõem a Serra Catarinense (Região AMURES), estão
enquadrados no Mapeamento Turístico Brasileiro, foi
um passo importante para o empoderamento da região
no desenvolvimento de políticas públicas do turismo.
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Abordagem metodológica
Este é um documento orientador com vista à definição
estratégica da atividade turistica no Município.

A ação divide -se em três fases que se complementam
entre si, sendo a primeira o “Identificação da
Potencialidade Turística”, a segunda a “Devolutiva ao
Município referente a Potencialidade Turística” e a
última a “Formação de um grupo de trabalho para o
Desenvolvimento Turístico do Município.”

1ª FASE
Identificação da Potencialidade turística

2ª FASE
Devolutiva ao Município referente a
Potencialidade Turística

3ª FASE
Formação de um grupo de trabalho para o
Desenvolvimento Turístico do Município
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Abordagem metodológica

1.ª fase - Identificação da
Potencialidade turística

Objetivos

1. Levantamento dos potenciais turísticos do Município, através do Gestor local;

2. Abastecer a Ficha Técnica de Inventario de Potenciais Turísticos desenvolvida pela
assessoria da AMURES;
3. Realizar o levantamento fotográfico, videografico, imagens aéreas através de droner;

4. Registrar os pontos visitados através de georreferenciamento.
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Abordagem metodológica

3.ª fase - Formação de
um grupo de trabalho
para o Desenvolvimento
Turístico do Município

2.ª fase Devolutiva
ao Município
referente a
Potencialida
de Turística

Objetivos

1. Emitir sugestões sobre ações de desenvolvimento turístico no
Município estudado.
2.Validação com os atores Municipais sobre as ações de Turismo no
Município.
1. Efetuar diagnóstico da atividade turística da região, identificando
forças e fraquezas, oportunidades e
ameaças (análise SWOT),
reconhecendo os fatores críticos de sucesso e os elementos
diferenciadores e qualificadores Município.
2. Definir o posicionamento da região enquanto destino turístico.
3. Definir a visão estratégica para o Turismo.
4. Definir planos de ação.
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Mercado - Turismo
 Movimento estimado de
turistas
na
Serra
Catarinense:
1.227.600
turistas;
 Motivação da viagem: Lazer
(natureza) e negócios,
 Permanência média : 3 dias
 Avanços tecnológicos tais
como o acesso à internet e
a expansão do uso dos
smartphones vão continuar
a ter impactos no turismo;
 O uso das redes sociais e a
criação de conteúdos vai
influenciar as decisões de
viagem
criando
oportunidades e riscos;

 Aumento da procura do turismo ecológico,
 Aumento dos jovens a viajar, contribuindo para cerca de 20% dos fluxos internacionais, gerando cerca de
160 milhões de visitantes por ano;
 O turismo gastronômico vai constituir uma motivação
experiências locais e autênticas dos locais visitados;

para a viagem com os turistas a procurarem

 Cerca de 30% dos gastos de turismo estão associadas a comidas e bebidas, contribuindo fortemente para
o desenvolvimento dos serviços turísticos;

MORRO
 Maior
DA
CRUZsensibilidade

dos turistas relativamente às mudanças climáticas e à sustentabilidade, com a
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procura de práticas responsáveis e serviços amigos do ambiente.

CARACTERIZAÇÃO DE CAPÃO ALTO
No início do século XVIII, a região de Capão Alto fazia parte dos campos de Lages,
que, por sua vez, pertencia à Província de São Paulo. A necessidade de se abrir
caminhos para os campos do Rio Grande do Sul, tinha a finalidade de estabelecer o
comércio entre os fazendeiros gaúchos e o restante do país, principalmente São Paulo
e Minas Gerais.
A primeira denominação, Campos das Lagens, ocorreu por volta de 1727, quando
Francisco de Souza Faria, por ordem do Governador de São Paulo, abriu a estrada dos
conventos de Araranguá, encontrando na região enorme quantidade de gado que
provavelmente pertencia aos padres espanhóis das missões.
A povoação da região de Capão Alto também se deu por bandeirantes paulistas,
"gaúchos" e lagunenses.
Em 29 de setembro de 1994 emancipou-se de Lages tornando-se um município,
através da Lei n° 9.697 (publicada em 30/09/1997). É sabido que muito antes disso,
aqui viviam os nativos chamados de bugres.
O município de Capão Alto, por muitos anos, foi o maior Distrito de Lages. Tem uma
população de cerca de 3 mil habitantes, sendo 80% deles moradores da zona rural. A
sede guarda ainda características de um povoado rural e a denominação de Capão
Alto tem origem ligada a sua posição geográfica.
Da história passada de Lages, Capão Alto guarda bons exemplares das antigas
fazendas, além de forte tradição no artesanato de lãs e couros. Também restam fortes
elementos da tradição religiosa popular, como a da cerimônia da Recomenda das
Almas, celebrada na Semana Santa.
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CARACTERIZAÇÃO DE CAPÃO ALTO
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Relação dos Atrativos Turísticos de Capão Alto
Atrativo

Potencial

Nível

Bar e Lanchonete Ghisolfi

Equipamento

-

Casa do Mel - Apromel

Cultural

2

Corredor das Tropas

Cultural/Natural

4

Despraiado Vacas Gordas

Natural

3

Estação Ferroviária Escurinho

Cultural

3

Fazenda Estrela

Equipamento/Cultural

4

Fazenda Lua Cheia

Equipamento/Cultural

4

Galpão Pousada Queijo e Cia

Equipamento/Cultural

3

Gruta da Divisa - São João Maria

Cultural

2

Hotel Fazenda Cerro Azul

Equipamento

4

Hotel Queijo e Cia

Equipamento

4

Igreja Matriz Imaculada Conceição

Cultural

2
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Relação dos Potenciais Turísticos de Capão Alto
Atrativo

Potencial

Nível

Lanchonete Tia Neca

Equipamento

-

Monumento Coxilha Rica

Cultural

3

Parque de Eventos Juca Vieira

Equipamento/Cultural

3

Ponte Pelotinhas

Natural

3

Pousada e Restaurante Perozzo

Equipamento

-

Praça Celso Pereira de Córdova

Cultural

2

Queijaria José Machado

Cultural

3

Rech Hotel e Restaurante

Equipamento

-

Queijaria Iguaria Serrana

Cultural

3

Restaurante Comida Caseira

Equipamento

-

Restaurante do Nei

Equipamento

-

Restaurante Eldorado da Serra

Equipamento
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Relação dos Potenciais Turísticos de Capão Alto
Atrativo

Potencial

Nível

Restaurante Queijo e Cia

Equipamento

3

Rio Vacas Gordas

Natural

2

Salto Pelotinhas

Natural

4

Sitio dos Rochas

Cultural

2

Viaduto do Tateto/Kuster

Cultural/Natural

4

Vinícola Geraldo Possamai

Cultural

4

Níveis de atratividade
1 – Nenhuma atratividade,
2 – Pouca atratividade,.
3 – Com Atratividade,
4 – Movimenta um fluxo,
5 – Atrativo Consolidado.

Bar e Lanchonete Ghisolfi
Lanchonete na cidade.

15

Casa do Mel - Apromel
Produção de mel, possível ponto de venda permanente.

13

Corredor das Tropas
Corredor de taipas de fácil acesso, e bem acessado pelos visitantes.

14

Despraiado Vacas Gordas
Espaço natural que poderá trazer grande fluxo.
.

15

Estação Ferroviária Escurinho
Requer restauro mas já recebe o passeio de trem anual.

19

Fazenda Estrela
Comporta 10 pessoas para hospedagens no galpão, com adega e vários
ambientes bem compostos.

17

Fazenda Lua Cheia
Comporta 30 pessoas na hospedagem, com 6 quartos e 2 suítes.
Localidade do Escurinho. Grande receptivo de cavalgadas.

18

Galpão Pousada Queijo e Cia
Com passeios a cavalos, o espaço comporta em torno de 100 pessoas para
eventos, e para hospedagem 12 pessoas em grupos fechados.

19

Gruta da Divisa - São João Maria
Passagem de São João Maria ponto de peregrinação.

20

Hotel Fazenda Cerro Azul
Hotel em construção, mas deve provocar um impacto na região, com o
foco de alto poder aquisitivo.

Hotel Queijo e Cia
Comporta 79 leitos, com 27 aptos, com 70% na taxa de ocupação.

22

Igreja Matriz Imaculada Conceição
Principal Igreja da Cidade

23

Lanchonete Tia Neca
Lanchonete no centro da cidade.

24

Monumento Coxilha Rica
Local para fotos.

25

Parque de Eventos Juca Vieira
Cancha de Laço, Centro de Eventos que comporta 1300. Centro de Remates.

26

Ponte Pelotinhas
Local com potencialidade turística natural, já freqüentada por visitantes.

27

Pousada e Restaurante Perozzo

Trabalha todos os dias com almoço e lanches, comporta 40 pessoas, Santo
Antonio do Pelotas. Hospedagem para 16 pessoas e camping 120 casal. Centro
de Informações Turísticas. Rampa para barcos. Dá acesso ao Rio Pelotas.
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Praça Celso Pereira de Córdova
Principal praça da cidade.
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Queijaria Iguaria Serrana
Produção de queijo serrano, sem visitação na propriedade.

Queijaria José Machado
Produção de queijo serrano, sem visitação na propriedade.

Rech Hotel e Restaurante
As margens da BR116, com hospedagem e restaurante.

Restaurante Comida Caseira
No centro de Capão Alto.

Restaurante do Nei
Almoço e jantar – trabalha todos os dias e comporta em torno de 30 pessoas.
BR 116, Santo Antonio do pelotas KM 308. Paulo Volnei Ramos.

Restaurante Eldorado da Serra
Trabalha com Almoço e lanches, comporta 72 pessoas, recebe eventos,
camping, piscina, churrasqueira, estacionamento.

Restaurante Queijo e Cia
Trabalha todos os dias, café, almoço e janta, comporta 340 lugares, recebe eventos.

Rio Vacas Gordas
Divisa de Capão Alto com Campo Belo do Sul. 12km da cidade.

Salto Pelotinhas
Santo Cristo, Fazenda Curva do Rio. Local de grande potencial.

Sitio dos Rochas
Propriedade particular com intenção de investimento para instalar
área de lazer as margens da BR116.

Viaduto do Tateto/Kuster
Possui uma altura de 29 m e vão de 260,15 m e passa sobre a SC 390.

Vinícola Geraldo Possamai
A 6 km da cidade, Localidade de Banhado Seco. Geraldo Possamai, excelente
produção de vinho, com vinhos de altitude Cabernet, Franc, Merlot, Pinot,
Chardonai, Tannah.

Desafios para Capão Alto
O Documento visa apresentar alguns desafios a serem
trabalhados para desenvolver o turismo no Município, com
vista à definição de prioridades de atuação e de políticas a
implementar.

Estes desafios colocam-se em diferentes horizontes
temporais e dependem de envolvimento de toda a
comunidade como agente transformador. Constituir um
grupo representativo que em conjunto busque o
desenvolvimento turístico do Município.

Desafio 1

Implantação estrutura turística nos pontos de potencialidade natural, Despraiado Vacas
Gordas, Salto Pelotinhas e Rio Vacas Gordas.

Desafio 2

Implantar infraestrutura turística nos pontos de potencialidade cultural Estação
Ferroviária do Escurinho e Gruta da Divisa- São João Maria

Desafio 3
Desafio 4
Desafio 5

Viabilizar a Casa de Apoio ao Produtor, com produtos de identidade local e regional.
Sinalização Turística do Município
Projeto de Embelezamento da cidade

Desafio 6

Atratividade na Praça

Desafio 7

Projeto Centro Cultural

Desafio 8

Fomentar o Turismo Gastronômico

Desafio 9

Instalar o Roteiro de Visitas as Fazendas

Desafio 10

Fomento a novas empresas no Município
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Planos de ação
Desafio 1 – Implantar estrutura turística nos pontos de potencialidade natural,
Despraiado Vacas Gordas, Salto Pelotinhas e Rio Vacas Gordas
Valorização dos recursos/atrativos

Objetivos:

Tarefas:

 Estruturar a oferta de turismo nos
atrativos naturais mais potenciais do
Município;
 Garantir a segurança do visitantes nos
pontos destacados;
 Estimular a visitação nos pontos destacados.

 Serviços de manutenção das estradas do interior
principalmente que acessam estes pontos citados, em
especial o Salto do Pelotinhas
 Instalar Mirantes e recuos nos pontos citados,
 Captar recursos para viabilizar a manutenção
constante;
 Parceria com os moradores do trecho para
manutenção das vias.

Entidades a envolver:

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Obras;

 Governo do
Estado,

 Inventário e Diagnostico
das estradas;

 Moradores locais,

 Governo Federal,

 Sindicatos Rurais,

 Outras Fontes.

 Entidades de Classe.

Comentários e observações:
Região com forte ligação à atividade de natureza e meio rural, deverá ser potenciada sobretudo pelo seu impacto
em termos de notoriedade do destino.
De registar o potencial das diversas infraestruturas também no trajeto para chegar nos pontos citados.
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Planos de ação
Desafio 2 - Implantar infraestrutura turística nos pontos de potencialidade cultural
Estação Ferroviária do Escurinho e Gruta da Divisa- São João Maria
Valorização dos recursos/atrativos

Objetivos:

Tarefas:

 Estruturar a oferta de turismo nos atrativos
culturais mais potenciais do Município;

 Identificar infraestrutura necessária para os pontos
citados;

 Garantir a segurança do visitantes nos pontos
destacados;

 Sinalização turística necessária para os pontos,

 Estimular o turismo ferroviário;
 Estimular a visitação nos pontos destacados.

 Pontos de água, áreas de contemplação
 Captar recursos para viabilizar a manutenção
constante;

Entidades a envolver:

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Obras;

 Rumos,

 Moradores locais,

 Governo Federal,

 Inventário e Diagnostico
do ponto a ser
melhorado.

 Sindicatos Rurais,
 Entidades de Classe

 Governo do Estado,
 Outras Fontes.

 Batalhão Ferroviário
Comentários e observações:
Região com forte ligação à atividade cultural e meio rural, deverá ser potencializada sobretudo pelo seu impacto
em termos de notoriedade do destino.
De registar o potencial das diversas infraestruturas também no trajeto para chegar nos pontos citados.
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Planos de ação
Desafio 3 - Viabilizar a Casa de Apoio ao Produtor, com produtos de identidade local e regional.

Valorização dos recursos/atrativos

Objetivos:





Comercializar de produtos especialmente em
lãs e couros;
Colocar em ênfase a produção de lã de
ovelha e aproveitar produção local.
Oportunizar uma fonte de renda.

Tarefas:
 Levantar os artesãos de oficio, e de identidade
cultural como lãs, madeiras e couros
 agrupá-los afim de garantir e organizar a produção,;
 Captar recursos para sustentação;
 Parceria com municípios da região.

Entidades a envolver:

Financiamento:

Indicadores de controle:



 Governo do
Estado,

 Inventário e Diagnostico
da produção de oficio;





Secretaria da Educação,
escolas Estadual e Municipais
Secretaria de
Turismo/Cultura.
Epagri
Sindicatos Rurais.

 Governo Federal,
 Outras Fontes.

Comentários e observações:

Contribuir para o desenvolvimento sócio econômico na área rural e a valorização da propriedade, da
identidade cultural, e praticas tradicionais. Instituir a casa de apoio ao produtor rural com forte indicação
para a produção de artesanatos e produtos coloniais.
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Planos de ação
Desafio 4 - Sinalização Turística do Município
Valorização dos recursos/atrativos

Objetivos:




Elaborar e Implantar projeto de sinalização
turística, principalmente, sinalizando as vias
de acesso aos atrativos naturais e históricos
Fazer que o turista siga em seu roteiro de
forma independente, segura, informada e
tranqüila

Tarefas:
 Implantação de forma segura e clara a sinalização no
interior do Município
 Serviços de manutenção da sinalização nas estradas do
interior
 Captar recursos para viabilizar a manutenção constante;

Entidades a envolver:

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Obras;

 Governo do
Estado,

 Moradores locais,

 Governo Federal,

 Sindicatos Rurais,

 Outras Fontes.

 Inventário da
necessidade de
sinalização dos pontos
que precisam estar em
evidência.

 Entidades de Classe,
 Arteris.

Comentários e observações:
Região com forte ligação à atividade de natureza e meio rural, deverá ser potenciada sobretudo pelo seu impacto
em termos de notoriedade do destino.
De registar o potencial das diversas infraestruturas também no trajeto para chegar nos pontos citados.
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Planos de ação
Desafio 5 - Projeto de Embelezamento da cidade
Valorização dos recursos/atrativos

Objetivos:

Tarefas:

 Contribuir para tornar Capão Alto, um
município mais atrativo;
 Aumentar a auto estima do morador local;
 Melhorar a qualidade de vida em Capão
Alto,

 Lançar campanhas de embelezamento das casas,

 Sensibilizar os moradores, para a necessidade de
embelezamento da cidade.

 Plantio de flores( desenvolver um horto comunitário) ,
 Lançar nas redes sociais campanhas de fotografia do
Município;
 Conscientização nas escolas de valorização do local onde
vive.

Entidades a envolver:

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Obras;

 Governo do
Estado,

 Moradores locais,

 Governo Federal,

 Cenário implantado e
quantidade de pessoas
envolvidas nas ações;

 Sindicatos Rurais,

 Outras Fontes.

 Entidades de Classe.

Comentários e observações:
Pretende-se reposicionar o Município em conjunto com a Serra Catarinense como um destino turístico de
excelência e com capacidade para acolher os diversos segmentos de turistas. A região deverá igualmente
diferenciar-se através da valorização do espaço local.
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Planos de ação
Desafio 6 - Atratividade na Praça
Valorização dos recursos/atrativos

Objetivos:

Tarefas:

 Marcar e fortalecer o centro do Município,

 Propor um calendário de atividades durante os finais de
semana para propor experiências aos visitantes,

 Através de atividade como feiras de
artesanato e produtos coloniais,
 Festas Religiosas,

 Reuniões com parceiros técnicos que possam contribuir
com o sucesso da ação,



 Captar recursos para viabilizar o evento;
 Parceria com os moradores para o envolvimento
da comunidade.

Entidades a envolver:

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Secretaria de Agricultura,
EPAGRI

 Governo do
Estado,

 Moradores locais,

 Governo Federal,

 Programação de
atividades lançadas e
executadas.

 Sindicatos Rurais,

 Outras Fontes.

 Entidades de Classe.

Comentários e observações:
Região com forte ligação à atividade de natureza e meio rural, deverá ser potenciada sobretudo pelo seu impacto
em termos de notoriedade do destino.
Sendo o Município com bons equipamentos de hospedagens precisa fazer com que a cidade seja impactada
positivamente, trazendo um equilibrio com o rural.
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Planos de ação
Desafio 7 - Projeto Centro Cultural
Valorização dos recursos/produtos
Objetivos:

Tarefas:

 Contribuir para tornar a Capão Alto um
destino mais atrativo;

 Sensibilizar os moradores, para a necessidade da
cultura local,

 Aumentar a auto estima do morador local;

 Lançar campanhas que encaminhe de embelezamento
das casas,

 Implantar um Centro Cultural com o
intuito de possuir um espaço para
evidenciar a cultura local.

 Lançar nas redes sociais campanhas de fotografia do
Município;
 Conscientização nas escolas de valorização do local onde
vive.

Entidades a
envolver:
 Comunidade
em geral

 Moradores;

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Escolas.

 Entidades de classe do
Município,

 Número de ações de
sensibilização;

 Moradores.

 Quantificar os resultados.

 Educação
Comentários e observações:
Pretende-se reposicionar o Município em conjunto com a Serra Catarinense como um destino turístico de
excelência e com capacidade para acolher os diversos segmentos de turistas. A região deverá igualmente
diferenciar-se através da valorização do espaço e da cultura local.
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Planos de ação
Desafio 8- Fomentar o Turismo Gastronômico
Valorização dos recursos/produtos

Objetivos:

Tarefas:

 Contribuir para tornar a Capão Alto, um
destino mais atrativo;

 Fomentar a gastronomia nas escolas e buscar parcerias
com a EPAGRI e SENAR,

 Evidenciar e cultuar a prática do churrasco;

 Lançar um concurso gastronômico, que faça um resgate
da receitas de família,

 Qualificar a Capão Alto para o
desenvolvimento da Gastronomia;

 Fomentar novos pontos de refeições ( fazendas para
cafés, restaurantes etc)

 Resgatar a Gastronomia local.

Entidades a
envolver:

 Moradores;

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Comunidade
em geral

 Escolas

 Instituições do Município,

 EPAGRI

 Moradores.

 Número de ações de
sensibilização;

 SENAR

 Senar,

 Quantificar os resultados.

 EPAGRI.
Comentários e observações:
Pretende-se reposicionar o Município em conjunto com a Serra Catarinense como um destino turístico de
excelência e com capacidade para acolher os diversos segmentos de turistas. A região deverá igualmente
diferenciar-se através da valorização do espaço e da cultura local.

31

Planos de ação
Desafio 9 -Instalar o Roteiro de Visitas as Fazendas
Valorização dos recursos/produtos
Objetivos:

Tarefas:

 Contribuir para tornar a Capão Alto, um
destino mais atrativo;

 Sensibilizar os produtores rural para a participação e
envolvimento do turismo,

 Evidenciar e fomentar a participação das
Fazendas para implantação de Roteiros
Turísticos .

 Criar um roteiro de fazendas para visitas com
agendamento,

 Apresentar o interior do Município, que
contem um cenário muito bem cuidado e
com uma boa infraestrutura.

 Evidenciar experiências que podem ser aplicadas no
meio rural;

Entidades a
envolver:

 Moradores;

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Comunidade
em geral

 Sindicato Rural
 Produtores
Rurais

 Entidades de classe do
Município,

 Número de ações de
sensibilização;

 Moradores.

 Quantificar os resultados.

 Educação

 Roteiro implantado.

Comentários e observações:
Pretende-se reposicionar o Município em conjunto com a Serra Catarinense como um destino turístico de
excelência e com capacidade para acolher os diversos segmentos de turistas. A região deverá igualmente
diferenciar-se através da valorização do espaço e da cultura local, com visitação as Fazendas Estrela, Fazenda Lua
Cheia, Vinícola Possamai
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Planos de ação
Desafio 10 - Fomento a novas empresas no Município
Valorização dos recursos/produtos
Objetivos:

Tarefas:

 Contribuir para tornar a Capão Alto, um
destino mais atrativo;

 Identificar os benefícios da instalação de empresas no
Município,

 Aumentar as oportunidades de negócios
através do turismo,

 Buscar novos investidores através de instituição como a
SANTUR, que identifica possíveis empresários que
queiram investir na região,

 Reconhecer o turismo como setor de
desenvolvimento econômico.

Entidades a
envolver:
 Comunidade
em geral

 Moradores;

Financiamento:

Indicadores de controle:

 Instituições
locais

 Instituições locais,

 Número de empresas
contatadas,

 Moradores.

 Numero de empresas
implantadas.

Comentários e observações:
Busca de novos empreendimentos é de fundamental importância para o desenvolvimento do turismo.
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Equipe Técnica AMURES
•Ana Vieira – Turismologa e Assessora de Turismo
da AMURES, conteúdo e desenvolvimento da
estratégia.
•Anderson Bendik – Assessor de TI - Filmagem de
DRONER, edição de imagens.
•Oneris Lopes – Assessor de Comunicação, edição
de vídeo, levantamento fotográfico e
georeferenciamento.

