


PLANO DE AÇÃO – 2017 /2020 

MISSÃO 

 

 

“Promover o turismo em Itacaré de forma sustentável, 
participativa e transparente, proporcionando a todos geração 

de emprego e renda, melhoria da qualidade de vida para a 
população, turistas  e visitantes” 

 



PLANO DE AÇÃO – 2017 /2020 

ESTRATÉGIA 

 

 Valorizar o Turismo como agente do processo de 
desenvolvimento econômico, social e ambiental, apoiado nas 
forças vivas do município; 

 

 Promover  parcerias com Governo Estadual, Governo Federal, 
Empresas Privadas e Organizações da Sociedade Civil. 

 

 Promover a qualificação, inovação e integração econômica  
para a sustentabilidade do turismo. 

 



PROGRAMA V – MARKETING TURÍSTICO 
 

PROGRAMA IV - ESTRUTURAÇÃO E INOVAÇÃO 
DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA III - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS  TURÍSTICOS  

PROGRAMA II - INFRAESTRUTURA DE APOIO AO 
TURISMO  

PROGRAMA I – FORTALECIMENTO DA GESTÃO 
MUNICIPAL DO TURISMO 

PLANO DE AÇÃO  
2017 /2020 





  

 OBJETIVOS:  

 

 Ampliar a capacidade municipal da gestão do turismo de 
Itacaré  de forma compartilhada com o trade turístico, 
implementando práticas inovadoras que contemplem a 
comunidade e elevem a eficientização da gestão municipal 
participativa. 

 

PROGRAMA I – FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO 
TURISMO 

 



• Estruturar a Secretaria Municipal de Turismo; 

• Implantar do SAT – Serviço de Atendimento ao Turista; 

• Recursos Humanos (quantidade e nível de capacitação) 

• Recursos financeiros (definição da dotação orçamentária;  fundo municipal 
de turismo) 

• Recursos tecnológicos; 

• Atualizar o Inventário da Oferta Turística (Diagnóstico)  do município de 
Itacaré; 

• Realizar pesquisa do perfil do turista que visita o município.. 

• Implantar o Planejamento Estratégico Municipal do Turismo 

• Implantar legislação municipal para atividade turística (Política Municipal 
de Turismo);  

 

 

PROGRAMA I – FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO  
TURISMO 

  



• Implantar o Voucher Único para os Passeios Turísticos; 

• Implantar a Gestão Participativa ( Reestruturar o COMTUR (Conselho 
Municipal de Turismo e ou criar Grupos Gestores de Turismo nos atrativos 
turísticos e comunidades da zona rural de Itacaré); 

• Capacidade de elaboração de projetos para captação de recursos assim 
como gestão e prestação de contas; 

• Criar serviços disponibilizados na internet – APLICATIVO TURISMO 
ITACARÉ; 

• Acompanhar e captar as políticas estaduais e federais propostas pelo 
Ministério de Turismo e Secretaria Estadual de Turismo. 

• Implantação da Operação Verão, durante a alta estação com aumento de 
serviços públicos: fiscalização, choque de ordem, etc. 

 

 

PROGRAMA I – FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO  
TURISMO 

  





 OBJETIVOS:  

 

 Avaliar junto ao trade turístico, as comunidades e com as demais  
secretarias municipais   proposições no intuito de promover melhoria de 
estruturas físicas e serviços, que proporciona boas condições de vida para 
a comunidade e contribuam  para o desenvolvimento da atividade 
turística, tais como: equipamentos públicos,  requalificação urbana e 
paisagística, melhoria dos acessos, sistemas de transportes, energia 
elétrica, serviço de abastecimento de água, arruamento, sistema de 
comunicação, saúde pública, segurança pública, entre outros. Fomentando 
por meio destes a preservação e conservação  dos patrimônios históricos, 
culturais e ambientais, bem como a ampliação da acessibilidade. 

PROGRAMA II - INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO  
 



• Desenvolver ações de conservação dos atrativos turísticos, criando 
condições para manutenção dos equipamentos urbanos e 
turísticos; 

• Complementar a sinalização turística os ícones e padronização 
propostos (sinalização bilíngue);  

• Identificar, estruturar e sinalizar trilhas ecológicas; 

• Implantar Portal Turístico na entrada de Itacaré  eTaboquinhas; 

• Melhorar o sistema de comunicação no município; 

• Acompanhar e apoiar o desenvolvimento do projeto de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos; 

• Aquisição de coletores específicos nos atrativos turísticos para 
realização da coleta seletiva; 

PROGRAMA II - INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO  
 



• Acompanhar e colaborar junto aos projetos de restauro do 
Patrimônio Histórico, Cultural, e Arquitetônico; 

• Propor a melhoria da acessibilidade aos atrativos do município 
preparando a infraestrutura básica para atender pessoas portadoras 
de deficiência e dificuldade de locomoção; 

• Realizar estudo para melhoria dos acessos aos atrativos turísticos; 

• Realizar estudo de redimensionamento do fornecimento de energia 
elétrica e abastecimento de água nas localidades turísticas; 

• Instalação de banheiros públicos nas praias e atrativos para atender 
aos turistas e  visitantes; 

PROGRAMA II - INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO  
 





 OBJETIVOS:  

 

 A Melhoria dos Serviços Turísticos propondo ações para o 
desenvolvimento do setor através da qualificação dos 
equipamentos e dos atores envolvidos direta e indiretamente 
na cadeia produtiva do turismo. A dinâmica do turismo é 
também constatada pela qualidade dos produtos turísticos 
que está diretamente relacionada aos serviços oferecidos. 

PROGRAMA III - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS  

 



 

• Oficinas de sensibilização das comunidades e campanhas para 
importância do turismo; 

• Criar programa de capacitação municipal intersetorial; 

• Promover cursos de capacitação Empresarial e Profissional, 
através de parcerias institucionais e com a iniciativa privada 
para todos os atores envolvidos na atividade turística; 

• Desenvolver banco de dados com currículos de profissionais 
de turismo do município para o trade; 

• Incentivar e apoiar  à certificação dos sistemas de gestão 
qualidade; 

PROGRAMA III - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS  

 



 

• Realizar campanha de promoção, difusão e incentivo a adoção 
de normas técnicas de certificação de empresas e pessoas 
como estímulo ao aumento da competitividade das empresas 
turísticas; 

• Realizar campanha para implantação do novo  processo de 
classificação de todas as categorias de atividades turísticas, 
ampliando a gestão sobre o sistema de cadastro e fiscalização; 

• Promover o cadastramento de empresas, equipamentos e 
profissionais do setor como estratégia de incentivo à 
formalização dos prestadores de serviços turísticos; 

• Monitorar  as atividades e atrativos turísticos através de 
pesquisa de satisfação do turista;  

PROGRAMA III - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS  

 





 

 OBJETIVOS: 

 

  O Programa visa aumentar e diversificar os produtos turísticos, contemplando a 
cultural, a aventura, negócios, sol e praia, a riqueza natural e as diferenças locais, 
incentivando a estratégia de segmentação através da organização de roteiros 
turístico com foco no turismo de experiência, na criação de eventos geradores de 
fluxo turístico  que aumentem  a competitividade do destino. O Programa terá 
como base oportunizar a inclusão das comunidades,  a consolidação de produtos 
turísticos de relevância para o mercado nacional e externo, respeitando as 
peculiaridades e especificidades de cada localidade do município com perspectiva 
da integração da  cadeia produtiva do turismo através  da produção associada ao 
turismo e  fomento  ao turismo de base comunitária. 

PROGRAMA IV - ESTRUTURAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PRODUTOS 
TURÍSTICOS  

 



• Realizar o mapeamento das localidades com potencial 
turístico; 

• Elaborar novos Roteiros Turísticos integrado e segmentados, a 
exemplo: Histórico Cultural, Pesca Esportiva, Ecoturismo, 
Turismo de Aventura, Produção Associada ao Turismo e 
Turismo de Base Comunitária;  

• Criar novos produtos e serviços voltados para o turismo de 
experiência, consciência da preservação ambiental e 
envolvimento com a comunidade da região Taboquinhas,  
como por exemplo a adequação de fazendas de cacau e 
propriedades rurais para o recebimento de turistas, assim 
como cachoeiras e praias fluvial; 

 

PROGRAMA IV - ESTRUTURAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PRODUTOS 
TURÍSTICOS  

 



• Roteiros interpretativos do patrimônio ambiental e cultural, 
tanto nas cidades como nas reservas ambientais e nas 
fazendas de cacau  

• Estimular a Produção Associada ao Turismo, visando melhor e 
aproveitar o visitante que já frequenta a região, enriquecendo 
a sua vista e fazendo com que ele fique mais dias na região 
para conhecer produção artesanal, agroindustrial e cultural, 
além de viabilizar a venda de produtos da região.  

• Captar eventos esportivos com foco em Aventura; 

• Captar e Apoiar eventos coorporativos. 

PROGRAMA IV - ESTRUTURAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PRODUTOS 
TURÍSTICOS  

 



 

• Planejamento de ações para o calendário de eventos 
geradores de fluxo turístico : Carnaval, Festival do Forró, , 5º 
Festival Sabores de Itacaré, Campeonato de Pesca Esportiva,  
Aloha Spirit Itacaré, 6º Itacaré Moto Fest, Mundial de Surf, 
Itacaré Primavera Jazz, Natal de Itacaré, Réveillon. 

 

 

PROGRAMA IV - ESTRUTURAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PRODUTOS 
TURÍSTICOS  

 





 

OBJETIVOS:  

 

 Promover e fomentar o turismo local considerando o perfil do mercado, 
aprimoramento da comercialização, levando ao aumento do fluxo e 
tempo de permanência de turistas, resultando no incremento de gastos 
no local, movimentando uma vasta cadeia de serviços e comércio nas 
localidades. 

 

PROGRAMA V – MARKETING TURÍSTICO 
 



PROGRAMA V – MARKETING TURÍSTICO 
 

• Qualificar os produtos e serviços turísticos existentes, assim 
como sua adaptação à nova imagem turística desejada para 
Itacaré, com foco nos diferenciais competitivos 
identificados; 

• Desenvolver  uma imagem positiva para Itacaré, baseada 
nas premissas de Marketing, com palavras, cores, símbolos 
e imagens que representem o destino e todo o conceito 
que se pretende transmitir; 

• Criar um Projeto de design gráfico da Marca Turística 
Itacaré e produzir novo material publicitário; 

• Fortalecer as associações empresariais e as instituições 
públicas ligadas ao desenvolvimento promocional do 
Turismo;  
 



PROGRAMA V – MARKETING TURÍSTICO 
 

 
• Fomentar novos negócios para compor a grade de produtos e 

serviços turísticos com foco nos segmentos;  
• Fortalecer a presença de Itacaré na internet, utilizar a rede para 

divulgação do destino, reservas, vendas, pós-venda, redes sociais e 
sites de relacionamento, buscar um maior e melhor 
aproveitamento dos sites de busca através de técnicas de 
diferenciação de busca, como a utilização de textos e palavras-
chave nos sites do destino; 

• Participar de feiras e rodadas de negócios que deverá ter sempre o 
foco nos segmentos de Sol e Praia, Ecoturismo, Aventura, Esporte, 
Histórico Cultural, Pesca e Turismo Rural e Eventos 

 
  



PROGRAMA V – MARKETING TURÍSTICO 
 

 
• Captar e realizar  FAMTOUR com operadoras nacionais e 

internacionais das principais regiões emissoras;  
• Captar e realizar PRESS TRIP com jornalistas e fotógrafos 

das revistas especializadas nos segmentos prioritários 
visando a produção e  veiculações nos canais de mídia, 
responsáveis por formar a imagem positiva do destino; 

• Realizar estudos de perfil da demanda visando conhecer 
melhor o visitante para estabelecer estratégias 
diferenciadas de comunicação com cada tipo de turista, 
conforme sua origem, necessidades e desejos.  

 
  



• Posicionamento mais competitivo do turismo de Itacaré para o mercado nacional e 
internacional; 

• Qualificação da oferta e prestação de serviços;  

• Incremento dos negócios na cadeia produtiva do turismo; 

• Aumento do fluxo turístico no município; 

• Maior empregabilidade no setor do turismo; 

• Formalização das empresas de turismo; 

• Incremento da arrecadação tributária; 

• Empoderamento do Conselho Municipal de Turismo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 



Ficha Técnica 

 

• António Mario Damasceno – Prefeito Municipal 

• Genilson Souza – Vice Prefeito 

• Júlio Oliveira – Secretário Municipal de Turismo 

  

 Equipe Técnica: 

 

• Patrícia Veras – Diretora de Receptivo Turístico 

• Jarbas Barros – Diretor Distrital 

• Elton Andrade – Diretor de Promoção Turística 

• Luecio de Jesus– Supervisor de Receptivo Turísticos 


