
PROGRAMAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NO PÓLO DO CANTÃO 
Prazo Nº   PROJETO C  M L RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS PARCEIROS PROVÁVEIS 
Programa de utilização sustentável dos atrativos turísticos naturais  

1 Implementação do Plano de Manejo do Parque 
Estadual do Cantão  X   • Garantir o cumprimento das funções da unidade de conservação, 

conforme estabelecidas no Plano de Manejo. Proecotur, FNMA ONGs locais 

2 Compor e ativar os Conselhos de Gestão das unidades 
de conservação X   • Garantir a participação das comunidades e atores locais na gestão 

das unidades de conservação do pólo – 

ONGs locais 

3 
Fortalecimento do contingente e qualificação de 

recursos humanos para a gestão das unidades de 
conservação 

X   • Garantir a participação das comunidades e atores locais na gestão 
das unidades de conservação do pólo 

Governo Estadual, 
Governo Federal 

(Ibama) 
 

4 Elaborar o Plano de Uso Público do Parque Estadual do 
Cantão X   

• Definir critérios para a visitação da unidade de conservação 
compatíveis com seus objetivos e com o Plano de Manejo 

• Detalhar os componentes do Plano de Manejo relativos à visitação 
pública do PEC 

Proecotur  

5 Elaborar o Plano de Uso Público do Parque Nacional do 
Araguaia X   

• Definir critérios para a visitação da unidade de conservação 
compatíveis com seus objetivos e com o Plano de Manejo 

 Detalhar os componentes do Plano de Manejo relativos à visitação 
pública do Parque 

Proecotur, Governo 
Federal Seplan 

6 

Implantar infra-estrutura e equipamentos no Parque 
Estadual do Cantão, de acordo com as diretrizes do 
Plano de Manejo e do Plano de Uso Público (a ser 

elaborado) 

   X

• Dotar o Parque da infra-estrutura e equipamentos necessários à 
recepção de visitantes dentro do padrão previsto pelos planos de 
Manejo e de Uso Público; 

• Configurar o Centro de Visitantes, dotando-o dos equipamentos 
propostos pelos Planos; 

• Implantar a infra-estrutura necessária à minimização do impacto da 
visitação pública; 

 Configurar os atrativos turísticos que dependem de equipamentos 
como mirantes, passarelas, observatórios, etc. 

Parques do Brasil, 
Proecotur  

7 
Definir políticas adequadas de concessão de uso das 
unidades de conservação, em especial do Centro de 

Visitantes do Parque Estadual do Cantão 
   X

• Otimizar a gestão das unidades de conservação 
 Definir critérios para a concessão de uso das unidades de 

conservação, tendo em vista seus objetivos e sua viabilidade 
econômica 

Governo Estadual Iniciativa privada, 
comunidades locais 



Continuação do Programa de utilização sustentável dos atrativos turísticos naturais  
Prazo N   PROJETO C  M L RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS PARCEIROS PROVÁVEIS 

8 Implantar Centro de Recepção ao sul do Parque 
Estadual do Cantão 

   X

• Viabilizar a visitação das áreas ao sul do Parque; 
• Configurar um núcleo de visitação localizado no município de Pium, 

que abriga o Parque; 
• Impulsionar o desenvolvimento de outros atrativos e equipamentos e 

serviços turísticos na região do rio Javaés, que apresenta grande 
potencial para o ecoturismo. 

Proecotur, 
Parques do Brasil Prefeitura Municipal de Pium 

9 

Elaborar e implantar um Plano de Educação 
Ambiental para visitantes das unidades de 

conservação da região, em particular o Parque 
Estadual do Cantão 

   X

• Estabelecer critérios sustentáveis para a conduta de visitantes dentro 
das unidades de conservação do pólo, minimizando o impacto do 
ecoturismo; 

• Conscientizar o visitante da fragilidade dos ecossistemas visitados; 
 Provocar uma mudança de atitude dos visitantes em relação ao meio 

ambiente 

Proecotur, 
Governo Estadual ONGs locais 

10 
Elaborar diretrizes para implantação de acessos, 

infra-estrutura e equipamentos turísticos em novos 
atrativos 

X   

• Estabelecer critérios sustentáveis para orientar empresários na 
implantação de infra-estrutura e equipamentos necessários à 
configuração de atrativos em áreas naturais; 

• Criar as condições para a minimização do impacto da visitação sobre 
estas áreas; 

 Adequar os atrativos a serem implantados ao segmento de 
ecoturismo. 

Governo Estadual  

11 

Implantar mecanismos para fazer cumprir a lei no que 
se refere à exigência do Relatório de Impacto 

Ambiental e à proteção dos ecossistemas para 
empreendimentos turísticos em áreas naturais 

X   
• Fazer com que a legislação ambiental seja cumprida em 

empreendimentos turísticos em áreas naturais; 
 Minimizar o impacto do turismo em áreas naturais 

Governo Federal, 
Governo Estadual  

12 Priorizar ações de fiscalização aos empreendimentos 
ecoturísticos 

X   
• Garantir o cumprimento da legislação relativa ao meio ambiente por 

parte de empreendimentos turísticos privados; 
 Minimizar o impacto do turismo em áreas naturais. 

Governo Estadual, 
Prefeituras 
Municipais 

Prefeituras municipais 

13 Definir indicadores para o monitoramento dos 
impactos ambientais do ecoturismo    X

• Permitir a avaliação objetiva dos impactos ambientais provocados 
pela atividade turística; 

 Subsidiar eventuais intervenções e ações mitigadoras. 

Proecotur, 
Embratur 

Universidades e institutos de 
pesquisa 

14 
Criar mecanismos para o monitoramento de impactos 

ambientais em caráter contínuo em unidades de 
conservação e áreas privadas 

   X

• Monitorar os impactos do ecoturismo em caráter contínuo com base 
nos indicadores definidos por meio do projeto anterior; 

• Avaliar o nível de impacto e determinar a necessidade de 
intervenções; 

• Dar subsídio a eventuais intervenções e ações mitigadoras. 

Governo estadual  



 
Prazo N    PROJETO C M L RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de resgate da cultura e estruturação de atrativos culturais  

1 
Criar mecanismos de acompanhamento contínuo 
das atividades turísticas desenvolvidas no âmbito 

cultural 
   X

• Resgatar e valorizar a cultura regional na área do pólo, evitando a 
descaracterização cultural das comunidades receptivas; 

• Criar as condições para o aproveitamento turístico de manifestações 
culturais da região. 

Proecotur, 
Governo 
Estadual, 

Prefeituras 
Municipais 

ONGs, associações e 
comunidades locais 

2 
Investigar as pinturas rupestres da região e definir 
parâmetros para a visitação e embasamento de 

roteiros interpretativos 
   X

• Pesquisar e proteger o patrimônio arqueológico da região; 
 Incorporar os sítios arqueológicos a atividades turísticas, dentro de 

parâmetros sustentáveis 

Proecotur, 
Governo 
Estadual 

Universidades e institutos de 
pesquisa 

3 Incentivar o resgate da cultura indígena    X
• Revitalizar a cultura dos grupos indígenas da região; 
 Estabelecer as condições para o aproveitamento turístico da cultura e 

das áreas indígenas. 

Proecotur, 
Governo Federal 

(Funai) 

ONGs e associações 
indígenas 

4 Promover a diversificação da oferta de eventos 
culturais 

   X • Ampliar a oferta de eventos culturais com base na cultura regional. 

Proecotur, 
Governo 
Estadual, 

Prefeituras 
Municipais 

ONGs, associações e 
comunidades locais 

5 
Valorizar a gastronomia típica e pesquisar a 

utilização sustentável de frutas do cerrado para 
preparação de sucos, sorvetes e doces. 

   X

• Valorizar expressões da cultura regional; 
• Fortalecer a identidade cultural da região; 
• Diversificar a oferta de atrativos turísticos e de produtos locais a 

serem comercializados com o turismo; 
• Investigar o potencial de frutas e plantas do cerrado; 
 Aumentar as oportunidades de geração de renda da população local 

Proecotur, 
Governo 
Estadual, 

Prefeituras 
Municipais 

ONGs, associações e 
comunidades locais 

6 
Estimular a organização e o associativismo entre 
os artesãos e artistas dos municípios do pólo, e 

subsidiar a produção e divulgação do seu trabalho 
   X

• Valorizar expressões da cultura regional; 
• Fortalecer a identidade cultural da região; 
• Diversificar a oferta de atrativos turísticos e de produtos locais para 

compra por turistas; 
• Pesquisar maneiras de utilização sustentável de recursos naturais que 

servem de base ao artesanato; 
 Aumentar as oportunidades de geração de renda da população local. 

Proecotur, 
Governo 
Estadual 

ONGs, associações e 
comunidades locais 

7 Promover a recuperação de monumentos 
históricos em Caseara    X • Valorizar o patrimônio histórico e cultural da região; 

 Diversificar a oferta de atrativos turísticos. 

Governo 
Federal, 
Governo 
Estadual 

 

 



 
Prazo N  LPROJETO C M RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de melhoria da infra-estrutura básica  

1 Aumentar a capacidade de armazenamento, tratamento e distribuição de 
água em Caseara, Pium e Lagoa da Confusão    X

• Adequar o sistema de abastecimento de água às 
necessidades da população local e do aumento de 
demanda decorrente do fluxo turístico; 

• Criar condições adequadas para o
desenvolvimento de atividades turísticas; 

 
Governo Estadual, 

Prefeituras Municipais, 
outras fontes 

 Melhorar a qualidade de vida das populações 
locais. 

Prefeituras 

2 Implantação de projeto piloto de tratamento de esgoto utilizando biodigestor 
em Caseara, Pium ou Lagoa da Confusão 

X   

• Desenvolver sistema de tratamento de esgoto 
ambientalmente adequado e de baixo custo para 
implantação na região, e para servir de modelo 
para regiões similares; 

• Adequar o sistema de tratamento de esgoto às 
necessidades da população local e do aumento de 
demanda decorrente do fluxo turístico; 

• Criar condições adequadas para o 
desenvolvimento de atividades turísticas; 

 Melhorar a qualidade de vida das populações 
locais. 

Governo Estadual, 
Prefeituras Municipais, 

outras fontes 
Prefeituras 

3 Implantação de aterros sanitários em Caseara, Pium e Lagoa da Confusão X   

• Solucionar o problema de disposição de resíduos 
sólidos de maneira ambientalmente adequada nos 
municípios em que deverá se concentrar o fluxo 
turístico; 

• Melhorar a qualidade de vida da população local; 
 Melhorar a imagem turística dos municípios. 

 Prefeituras 

4 Aquisição de caminhões de coleta de lixo para Caseara, Pium e Lagoa da 
Confusão X     

• Instrumentar as prefeituras municipais dos 
municípios em que deverá se concentrar o fluxo 
ecoturístico para a gestão adequada dos resíduos 
sólidos 

5 Implantação do Programa do Lixo Bom em Caseara, Pium e Lagoa da 
Confusão X   • Implantar sistema participativo de gestão de 

resíduos incluindo coleta seletiva e reciclagem 

Governo Estadual, 
Prefeituras Municipais, 

outras fontes 
ONGs 

6 Reforço e capacitação do contingente policial em Caseara, Pium e Lagoa da 
Confusão    X

• Aumentar a segurança da comunidade e dos 
turistas; 

 Melhorar a imagem turística dos municípios. 

Governo Estadual, 
Prefeituras Municipais 

 

7 Instalar serviços de atendimento médico de emergência    X

• Melhorar a capacidade de atendimento e a 
qualidade dos serviços médicos nos municípios 
em que deverá se concentrar o fluxo ecoturístico; 

 Melhorar a qualidade de vida das comunidades 
locais. 

Governo Estadual, 
Prefeituras Municipais, 

outras fontes 
 



Continuação do Programa de melhoria da infra-estrutura básica  
Prazo N  LPROJETO C M RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

8 Ampliar a rede telefônica e a quantidade de postos nos municípios de 
Caseara, Pium e Lagoa da Confusão    X

• Melhorar a capacidade de atendimento nos 
municípios em que deverá se concentrar o fluxo 
ecoturístico; 

 Melhorar a qualidade de vida das comunidades 
locais. 

Iniciativa Privada  

9 Urbanização de praças e espaços públicos dos municípios de Caseara, Pium 
e Lagoa da Confusão    X

• Aumentar a atratividade dos locais em que deverá 
se concentrar o fluxo de ecoturistas; 

• Integrar os equipamentos e serviços turísticos em 
um conjunto urbano interessante; 

• Favorecer o contato entre ecoturistas e a 
população local; 

 Melhorar a qualidade de vida e a auto-estima das 
comunidades locais. 

Proecotur, Governo 
Estadual, outras 

fontes 
 

10 Implantar sistema de sinalização turística nos municípios de Caseara, Pium e 
Lagoa da Confusão    X

• Facilitar a orientação e informação dos usuários a 
respeito dos atrativos, equipamentos e serviços 
turísticos; 

 Reforçar a imagem turística do pólo. 

Proecotur, Governo 
Estadual, outras 

fontes 
 

11 
Executar as ações previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável em Apoio à Gestão Ambiental, e em particular as ações para o 
desenvolvimento do ecoturismo em Caseara, Pium e Lagoa da Confusão. 

X   

• Promover o uso e ocupação do solo dentro de 
padrões sustentáveis nos municípios em que 
deverá se concentrar o fluxo turístico; 

 Implantar as diretrizes necessárias à consolidação 
do ecoturismo nos municípios 

Governo Estadual, 
Prefeituras 
Municipais 

ONGs e comunidades 
locais 

12 Elaborar e implantar instrumentos normativos de uso e ocupação do solo X   

• Promover o uso e ocupação do solo dentro de 
padrões sustentáveis nos municípios em que 
deverá se concentrar o fluxo turístico; 

 Regulamentar as diretrizes propostas pelos Planos 
Diretores 

Governo Estadual, 
Prefeituras 
Municipais 

ONGs e comunidades 
locais 

 



 
Prazo N  LPROJETO C M RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de ampliação e adequação dos empreendimentos, equipamentos e serviços turísticos  

1 

Promover a sensibilização do empresariado da região para a necessidade de 
modernização dos meios de hospedagem e alimentação existentes, dando 

ênfase aos processos e alternativas de tecnologia ambientalmente 
responsáveis 

X   

• Conscientizar empresários e comunidades locais a 
respeito da importância da adoção de medidas que 
garantam a qualidade e a sustentabilidade da 
atividade turística; 

• Estimular a adoção de medidas para a melhoria da 
qualidade dos meios de hospedagem e alimentação 
do pólo; 

 Estimular a adoção de tecnologias e práticas 
ambientalmente adequadas nestes 
empreendimentos. 

Proecotur, Governo 
Estadual Sebrae 

2 
Criar mecanismos de estímulo e incentivo fiscal para a instalação de meios de 
hospedagem, alimentação, agenciamento e entretenimento nos municípios do 

pólo. 
   X

 Estimular a adoção de medidas para a melhoria da 
qualidade dos meios de hospedagem e alimentação 
do pólo por meio de benefícios fiscais; 

 Estimular a adoção de tecnologias e práticas 
ambientalmente adequadas nestes
empreendimentos por meio de benefícios fiscais. 

 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

Prefeituras Municipais
 

3 Propiciar assessoramento técnico no desenvolvimento de novos 
empreendimentos turísticos 

   X

• Apoiar a adoção de práticas adequadas ao meio 
ambiente e ao ecoturismo fornecendo assessoria no 
desenvolvimento de projetos; 

 Facilitar o acesso ao crédito para o 
desenvolvimento de novos empreendimentos por 
meio de assessoria na elaboração de projetos de 
financiamento. 

Proecotur, Governo 
Estadual Sebrae 

4 
Facilitar o acesso às linhas de crédito específicas do setor turístico, por meio 
da divulgação das linhas de financiamento existentes, da criação de novas 

linhas de microcrédito e do apoio à elaboração de projetos. 
   X

• Estimular a implantação de novos 
empreendimentos turísticos e a adequação dos 
existentes por meio do acesso facilitado ao crédito. 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

instituições 
financeiras privadas 

BASA, Prodivino 

5 Criar mecanismos de atrelamento de financiamento à adequação ambiental 
dos projetos 

   X

• Estimular a adoção de critérios adequados em 
novos empreendimentos por meio do 
condicionamento da liberação de crédito ao 
atendimento a estes critérios. 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

instituições 
financeiras privadas 

BASA, Prodivino 

6 Implantar mecanismos legais em nível municipal que garantam a participação 
da população local na prestação de serviços turísticos 

   X • Estimular a participação das comunidades locais no 
desenvolvimento do ecoturismo Prefeituras Municipais  

7 Criar espaços para a realização de eventos, tais como feiras cobertas, nos 
municípios do pólo    X

• Criar as condições para o aproveitamento turístico 
de manifestações culturais da região; 

• Apoiar iniciativas de resgate e valorização da 
cultura regional; 

 Aumentar a atratividade dos locais de concentração 
de equipamentos e serviços turísticos, 
complementando os atrativos naturais. 

Governo Estadual, 
Prefeituras Municipais Iniciativa privada 

 



Continuação do Programa de ampliação e adequação dos empreendimentos, equipamentos e serviços turísticos  
Prazo N  LPROJETO C  M RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

8 Implantar centros de atendimento ao turista em Caseara, Pium e Lagoa da 
Confusão    X

• Facilitar o acesso de visitantes a informações e 
serviços turísticos; 

 Apoiar o surgimento de iniciativas locais de 
organização para a prestação de serviços turísticos 
(associações, cooperativas, etc.) de maneira a 
distribuir os benefícios da atividade. 

Proecotur, Governo 
Estadual, Prefeituras 

Municipais 

Iniciativa privada, 
associações e 

cooperativas locais 

9 Implantar programas de qualidade nos serviços e equipamentos turísticos X   

• Adequar os empreendimentos turísticos ao padrão 
de qualidade necessário para se atingir o nível de 
competitividade esperado dentro do segmento de 
ecoturismo; 

• Adequar os empreendimentos ao segmento do 
ecoturismo; 

 Promover a melhoria contínua de qualidade nos 
empreendimentos turísticos 

Proecotur  Sebrae

10 Implantar política e diretrizes de atração de investimentos  X  
• Atrair investimentos por parte do setor privado para 

o desenvolvimento de novos empreendimentos 
turísticos 

Governo Estadual, 
Governo Federal 

(Embratur) 
Iniciativa privada 



 
Prazo N  LPROJETO C M RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de melhoria de acesso aos atrativos turísticos e centros de recepção de turistas  

1 Implantação / pavimentação dos seguintes trechos de rodovias: Miranorte / 
Dois Irmãos do Tocantins; Paraíso do Tocantins / Pium / Rio Araguaia 

   X
 Melhorar a acessibilidade a atrativos turísticos e 

locais de concentração de equipamentos e serviços 
turísticos 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

outras fontes 
 

2 Implantação do trecho de estrada entre a TO-080 e o CERAD (2KM)    X  Melhorar a acessibilidade ao Centro de Visitantes 
do Parque Estadual do Cantão 

Proecotur, Governo 
Estadual, outras 

fontes 
 

3 Elaboração do projeto e implantação da via de acesso de Pium à Fazenda 
Altamira (130 km)    X

 Melhorar a acessibilidade aos atrativos naturais, e 
em particular à porção sul do Parque Estadual do 
Cantão 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

outras fontes 
 

4 Elaboração do projeto de estrada parque entre Barreira da Cruz até a Vila 
Canadá, ou até o entroncamento do item 3 

   X

 Melhorar a acessibilidade aos atrativos naturais, em 
particular a região da margem direita do rio Javaés 
que margeia o PEC e o Parque Nacional do 
Araguaia; 

 Implantar um novo atrativo turístico. 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

outras fontes 
 

5 Elaboração de projeto da estrada parque ligando a fazenda Altamira até o 
Porto do Canguçu 

   X
 Melhorar a acessibilidade aos atrativos naturais, em 

particular a porção sul do PEC e a margem direita 
do rio Javaés; 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

outras fontes 
 

 



 
Prazo N  C  PROJETO M L RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de desenvolvimento institucional  

1 Promover a capacitação de recursos humanos das secretarias municipais de 
turismo    X

• Capacitar os recursos humanos empregados 
nas secretarias municipais de turismo para a 
realização de suas funções de maneira 
adequada. 

Proecotur, Governo 
Estadual Sebrae 

2 
Promover o fortalecimento dos conselhos municipais de turismo em Caseara, 

Pium e Lagoa da Confusão, e a dinamização das relações entre prefeituras e os 
conselhos 

   X
• Facilitar a participação pública na elaboração, 

execução e monitoramento dos programas e 
projetos propostos. 

Governo Federal 
(Embratur), Governo 
Estadual, Prefeituras 

Municipais 

ONGs e associações 
locais 

3 Promover o mapeamento e capacitar lideranças locais de maneira a facilitar o 
processo de criação de GTOs    X

• Estimular a organização das comunidades locais 
para garantir representatividade nos processos 
decisórios e na execução dos programas e 
projetos; 

 Facilitar a participação pública na elaboração, 
execução e monitoramento dos programas e 
projetos. 

Governo Estadual, 
Prefeituras Municipais 

ONGs e associações 
locais 

4 Implementar a cooperação técnica entre os diversos setores da administração 
pública municipal, estadual e federal    X

 Otimizar as iniciativas para o desenvolvimento 
do ecoturismo no pólo a partir da integração dos 
esforços das diferentes esferas governamentais 
envolvidas. 

Governo Federal, 
Governo Estadual, 

Prefeituras Municipais 
 

5 Promover o desenvolvimento do ecoturismo em áreas indígenas  X  

• Ampliar a oferta de produtos ecoturísticos; 
• Apoiar a continuidade dos processos culturais 

de comunidades indígenas e a exploração 
sustentável dos recursos de suas áreas; 

 Estudar e definir parâmetros para o 
desenvolvimento do ecoturismo em áreas 
indígenas. 

Proecotur, Governo 
Federal (Funai), 

Governo Estadual 

ONGs e associações 
indígenas 

6 Estabelecer um programa continuado para o desenvolvimento de pesquisas e 
dados estatísticos para o setor X   

• Subsidiar com dados atualizados o 
planejamento do ecoturismo; 

• Identificar o perfil da demanda turística; 
 Promover maior informação acerca do 

ecoturismo na região. 

Proecotur, Prefeituras 
Municipais 

Embratur, 
universidades e 
instituições de 

pesquisa 

 



 
Prazo N   PROJETO C M L RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de marketing turístico  

1  Implantar o plano de marketing do pólo X   
• Implantar as ações previstas no plano de 

marketing no sentido de promover o destino e 
consolidar os produtos ecoturísticos planejados 

Governo Federal 
(Embratur), Governo 
Estadual, Prefeituras 

Municipais 

Embratur, iniciativa 
privada 

 



 
Prazo N   PROJETO C M L RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de conscientização turística e ambiental das comunidades locais  

1 
Fomentar o processo de mobilização local dos atores, propiciar a auto estima 
das comunidades envolvidas, e facilitar a participação da sociedade civil na 

discussão das políticas públicas para o setor 
   X • Fomentar a participação das comunidades locais 

na atividade ecoturística s 
Proecotur, Governo 

Estadual 
ONGs e comunidades 

locais 

2 Promover ampla divulgação das potencialidades econômica e social da 
atividade e de suas limitações de prazo X   

• Promover o entendimento da importância 
socioeconômica e das implicações do 
ecoturismo. 

Proecotur, Governo 
Estadual 

ONGs e comunidades 
locais 

3 Sensibilizar a comunidade para a questão ambiental X   
• Fomentar a compreensão da importância das 

questões ambientais para o bem estar e a 
qualidade de vida. 

Proecotur, Governo 
Estadual 

ONGs e comunidades 
locais 

 



 
Prazo N   PROJETO C M L RESULTADOS ESPERADOS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 
PARCEIROS 
PROVÁVEIS 

Programa de qualificação dos recursos humanos do setor do turismo 

1 Treinar os profissionais que atuam em nível operacional nos serviços turísticos X   • Melhorar a qualidade da prestação de serviços 
turísticos  

Proecotur, Governo 
Estadual Sebrae 

2 Capacitar a mão-de-obra de nível gerencial dos empreendimentos turísticos X   
• Melhorar o desempenho dos empreendimentos 

turísticos e sua adequação ambiental e ao 
segmento de ecoturismo. 

Proecotur, Governo 
Estadual Sebrae 

3 Qualificar recursos humanos para atuarem no planejamento da atividade 
turística X   

• Capacitar recursos humanos para a realização 
dos programas e projetos propostos e para dar 
continuidade ao desenvolvimento do ecoturismo 
no pólo. 

Proecotur, Governo 
Estadual Sebrae 

4 Qualificar recursos humanos para a gestão de unidades de conservação X   • Capacitar recursos humanos para o 
gerenciamento de unidades de conservação 

Proecotur, Governo 
Estadual Ibama 

5 

Promover parcerias com instituições de ensino técnico e superior, visando o 
fornecimento de docentes e instrutores para a ministrarem cursos e 

treinamentos em ecoturismo, o estabelecimento de convênios para a realização 
de estudos e pesquisas do ecoturismo, e a promoção de atividades com 

estudantes 

   X

• Obtenção de corpo técnico para a realização de 
cursos e treinamento em ecoturismo; 

• Viabilizar a relação de convênios para a 
realização de estudos e pesquisas sobre 
ecoturismo; 

 Promover atividades estudantis ligadas ao 
ecoturismo. 

Proecotur, Governo 
Estadual  

6 Promover e apoiar a realização de cursos associados à atividade turística nos 
níveis técnico, gerencial e de gestão    X

• Estimular a implantação de programas de ensino 
voltados para o turismo e em particular para o 
ecoturismo. 

Proecotur, Governo 
Estadual  

7 Sensibilizar o empresariado do setor turístico sobre a necessidade de qualificar 
os profissionais que atuam em suas empresas    X

• Conscientizar empresários do setor a respeito da 
necessidade de capacitação de mão de obra 
para a melhoria da qualidade dos serviços e do 
desempenho dos empreendimentos. 

Proecotur, Governo 
Estadual Sebrae 
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