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Nome do Segmento Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty  

  

Representante do 
Segmento 

Michel Schutte  

  

Contato do 
representante  

Telefone 
(24) 33716009 (24) 988658488  

E-mail  agenda21deparaty@gmail.com  

 

PROPOSTAS 
 

 
 
- Trabalho com transparência. Seleção de empresas  por edital e carta convite com 
publicidade. Precisa ficar claro os valores do orçamento municipal que serão usados 
pelo Plano de Recuperação Econômica e cronograma de execução. 
 
- Inserir no Termo de Referência da Contratação da consultoria para os desenhos dos 
cenários da retomada econômica, requisitos  de experiência em economia 
sustentável, verde, circular ou donut, ou seja, economias alinhadas a visão de futuro 
essenciais para que a região não extrapole os limites ecológicos, permitindo a  
conservação dos patrimônios naturais e culturais para as próximas gerações, maior 

 
 
1 O formulário deverá ser preenchido por segmento. Sugerimos que cada segmento 
realize reunião com seus membros para apresentarem proposta única e objetiva. 
 



 

 

igualdade social e uma economia mais justa. 
 
- Olhar para uma gestão territorial, buscando uma reorganização comunitária, por 
meio do COMAMP e suas associações. Cumprindo a lei de estimular o orçamento 
participativo para 2021. 
 
- Realizar avaliação estratégica dos principais investimentos públicos e privados em 
Paraty nos últimos 10 anos, bem como programas e projetos existentes, implantados 
ou em implantação.  
 
- Definir um padrão de sustentabilidade socioambiental como Objetivo Superior desta 
proposta, objetivos específicos e metas com indicadores para monitoramento, para um 
prazo de 5 anos. 
 
- Realizar uma avaliação da arrecadação de impostos no município no setor de 
serviços, comparando com a oferta de serviços e empresas existentes. 
 
- Realizar este trabalho com metodologia participativa para ouvir os representantes de 
todos os segmentos socioeconomicos e setores produtivos. 
 
- Olhar para o território. Qual o maior potencial de Paraty? Como podemos fazer com 
que a retomada econômica ajude a desenvolver este potencial? Como Paraty pode 
servir de inspiração a outros municípios desenvolvendo uma economia salutogência? 
Sugerimos uma integração de todas as iniciativas sustentáveis desenvolvidas pela 
comunidade, alicerçando-as pelo turismo, mas com olhar específico aos pontos 
frágeis da cadeia. 
 
- Com base nos documentos das reuniões, fóruns, seminários e planejamentos 
estratégicos sobre o Turismo Sustentável de Paraty realizados nestes últimos 20 
anos, convidar um grupo de consultores locais que tenham sólidas competências para 
auxiliar a empresa contratada (tal como um conselho de experts) para interpretar as 
dimensões: ambiental, cultural, social, política e econômica do atual cenário global e 
local. De forma que possibilite a projeção de um gerenciamento integrado das ações 
prioritárias e urgentes para a retomada do desenvolvimento sustentável de nossa 
economia. 
 
TURISMO – A seguir as principais estratégias para o setor e no Anexo Princípios 
e Instrumentos para um Turismo Responsável em Paraty: desenvolvendo uma visão 
comum para sua sustentabilidade 
 
- Reordenamento dos principais atrativos, apoiando um debate no mercado para o 
estabelecimento de critérios de visitação, especialmente os roteiros operados pelas 



 

 

escunas e jipes, com escalonamento de horários e limites de operadores ao mesmo 
tempo, de forma a se evitar a aglomeração. Não há necessidade de grandes estudos 
para se definir uma gestão responsável nos atrativos. Não parece razoável que 
escunas e jeeps saiam no mesmo horário para os mesnos roteiros. 
 
- Fazer a revisão/atualização do Plano Diretor de Turismo, incluindo zoneamento e 
capacidade de suporte para os principais atrativos naturais. 
 
- Revisao para adequação pos-Covid-19 da implantação do projeto de Centro de 
Convençoes de Paraty. 
 
- O turismo deverá ser visto como meio de alavancar outras atividades econômicas 
(agricultura familiar, maricultura, artesanato, pesca, educação técnica e universitária, 
empreendedorismo, entre outras), de forma integrada, que possibilite uma maior 
equidade social em cenários futuros como o que estamos vivendo agora na pandemia. 
 
- Trazer a luz e fomentar outras oportunidades de turismo (Agroecoturismo – Vivência 
Paraty, turismo de base comunitária, ecoturismo, turismo de aventura, etc) com 
objetivo de reduzir a pressão já exercida no cenário antes da pandemia, onde alguns 
atrativos já se encontravam em sobrecarga (ex. escunas e jipes). Assim, sugere-se 
aproveitar o momento de volta gradativa para implementar medidas de limite de 
visitação e concomitância ao estudo de capacidade de carga dos principais atrativos. 
 
- Fomentar um programa integrado ao território, através do qual os estabelecimentos 
comerciais adotem o Passaporte Verde, contribuindo minimamente com o PROVE, o 
Carbono Compensado e utilizando a produção local como estimulo a agricultura 
familiar. 
 
- Investimento em capacitação em nível técnico para: a) guias de turismo para 
credenciamento no Cadastur (parte online e parte presencial – necessita nível médio); 
b) Monitores Ambientais / condutor de trilha como meio mais adequado para as 
comunidades costeiras e rurais, por exigir apenas ensino fundamental; c) barqueiros 
em geral, pode ser uma adaptação do curso de monitores; d) hotelaria e hospedagem; 
e) gastronomia e atendimento, e; f) fomento do inglês nas escolas. 
 
- Campanha de publicidade: voucher antecipado para agencias de turismo, hotelaria, 
bares e restaurantes para agendamento a partir de julho, especialmente ou 
necessariamente aos que adotarem atitudes sustentaveis por meio do Passaporte 
Verde. 
 
- Elaboração de estudos para definir as diferentes alternativas de comercialização de 
serviços turísticos, adotando-se critérios de segurança sanitária para cada segmento 



 

 

ou tipologia de serviço. Algumas possibilidades a serem estudadas,  sempre 
atentando as orientações da OMS: a) passeios de barco, para grupos fechados, no 
máximo 8 pax do mesmo grupo, menores de 60 anos; b) transportes turísticos, grupos 
fechados, máximo 4 a 6 pax do mesmo grupo, menores de 60 anos; c) cachoeiras e 
outros atrativos naturais: um grupo de cada vez em cada atrativo, 30 minutos, máximo 
4 a 6 pax do mesmo grupo, menores de 60 anos, tempo estendido caso não haja 
outros visitantes; d) bares e restaurantes: somente ao ar livre, ou locais abertos, 
mesas com espaço de 4 metros entre si. 
 
- Incentivar a criação de novos roteiros turisticos, ampliando a oferta e reduzindo o 
impacto nos principais atrativos. 
 
 

 
- Inserir ou oficializar por decreto municipal, alguns requisitos socioambientais para a 
realização dos grandes eventos em Paraty, como por exemplo o compromisso com a 
Reciclagem de Resíduos, a adoção de caronas solidárias, uma porcentagem mínima 
de contratação de mão-de-obra local em todos os níveis, a vinculação da logística de 
hospedagem e alimentação aos prestadores de serviços que adotam critérios de 
sustentabilidade em seus negócios e apoio a projetos socioambientais locais como o 
Carbono Compensado, minimizando o impacto de emissões de carbono. 
 
- Assegurar maior apoio aos eventos OFF-Flip e Circuito Pratos Literários da 
Gastronomia Sustentável durante a FLIP, visando dar amplitude e promover a cultura 
do território e economia local. 
 
 

 
 
- Exigir como contrapartida dos empreendedores beneficiados que os mesmos adotem 
as práticas sustentáveis elencadas pela Agenda 21, com participação mínima no 
Passaporte Verde, tais como a reciclagem de resíduos, a separação de óleo usado, 



 

 

compensação de carbono, quando couber. 
 

 
 
- Oficializar e, se possível, ampliar espaços adequados aos trabalhadores informais, 
especialmente durante os grandes eventos turisticos-culturais, como exemplo do 
“Ocupa Paraty”. Estudar maior apoio em infra-estrutura e divulgação ao mercado 
MAR. Analisar a possibilidade de uma feira permanente de artes e cultura todos os 
domingos, como acontece em várias cidades do Brasil, abrindo espaço ao ar livre para 
artistas plásticos, artesões e demais produtores culturais. 
 
- Incluir um programa de educação ambiental para estabelecer práticas sustentáveis 
dos ambulantes por meio de um projeto de apoio (coleta seletiva, diminuir o consumo 
de descartáveis plásticos, coleta adequada do óleo, entre outras) e ampliar a 
fiscalização dessas ações. 
 
 

 
 
 
- Realização de documentários, para o resgate e valorização cultural. Estimular a 
pesquisa científica com coleta de dados para incluir como bens do patriônio imaterial 
de paraty (ex. “guardiões dos saberes do nosso território”; o que a sabedoria ancestral 
pode nos ensinar em momentos como este?). 
 
 
- Inserir e incentivar a produção audiovisual nos editais de apoio à cultura, incluindo as 
propostas da nova Agenda 2030 de Paraty para o desenvolvimento sustentável. 
 



 

 

 
 
- Promover campanhas de marketing através da Imprensa, Site  e produtores de 
Audiovisuais da localidade. 
 
- Ampliar e apoiar o evento de certificação da Agenda 21 de Paraty:  Gastronomia 
Sustentável , Carbono Compensado e Coleta de óleo Prove, Passaporte Verde e 
Retomar o projeto Agroecoturismo - Vivência Paraty em consonância com o turismo 
de base comunitária. 
 
- Apoiar via Agenda 21 projetos que trabalhem juntos no desenvolvimento sustentável 
das comunidades locais. Tal apoio seguiria no sentido de estruturação das 
associações/ONGs e apoio direto para organização/elaboração de projetos 
sustentáveis. 
 
- Estimular a agroecologia, com a articulação para fornecimento de cestas de 
alimentos diretamente produtor/consumidor, a exemplo da Cesta Agroecológica do 
Vale de Mambucaba e outras iniciativas na região Ubatuba/São Luiz do Paraitinga/ 
Lagoinha/Cunha, onde já existem iniciativas em curso. 
 
- Apoio à Implantação do saneamento ecológico nas comunidades rurais e costeiras, 
minimamente a aprtir das experiências exitosas da Funasa. 
 
- Apoiar ações da Agenda 21 ao turismo. As ações proposta pela Agenda estão em 
fase de elaboração e visará criar uma plataforma para que os turistas, aqui vistos 
como residentes temporários, possam ter consciência de quais empresas adotam 
atitudes sustentáveis em relação ao meio ambiente. A plataforma indicará os 
principais restaurantes, meios de hospedagem e demais empreendimentos que 
possuem a chancela do Passaporte Verde. Nesta plataforma será possível 
acompanhar quem está contribuindo, como contribuir e onde a renda arrecadada está 
sendo investida (Educação Ambiental, Capacitação Agroecológica dos produtores 
locais, bolsa “Guardiões da Floresta”, articulação produtor/consumidor, permacultura 
em espaços urbanos, farmácias vivas nos postos de saúde, pomar escolar, quintais 
agroflorestais e compensação de carbono com espécies nativas da mata atlântica 
para recuperação de áreas degradadas, produção de mudas e sementes, dentre 
outros). Dessa forma, o turismo e toda a rede de comércio e turismo de Paraty poderá 
contribuir para compensação do carbono, e, consequentemente, para compensação 
ambiental da sua viagem ou atividade, para o desenvolvimento de outras economias 



 

 

locais, conservação das florestas e nascentes e preservação da cultura local. 
 
- Traduzir o Dossiê da candidatura de Paraty para o Português e editar um 
livro/caderno resumo para divulgar junto à população local principalmente alunos nível 
médio. 
 
- Estruturar um espaço/exposição Paraty Patrimônio Mundial. 
 
- Revisar com a participação da sociedade o Plano de Gestão do Patrimonio Mundial e 
integrar estas propostas no Plano de Recuperaçao de Paraty. 
 
- Criar um mapa interativo online com os principais “atrativos”/ atributos que levaram à 
candidatura de Paraty, ilustrado com fotos e vídeos, pode ser um big painel na 
exposição mas deve ficar online também. 
 
- Criar uma carta com 10 principios de pertencimento ao Patrimonio Mundial, tipo um 
código de conduta simples mas de forte conteúdo para difusão em todo o município, 
demonstrando o orgulho de ser Patrimonio Mundial. 
 
- Levar conexão de internet para comunidades rurais e costeiras, prioridade para o 
Saco do Mamanguá que tem ZERO conexão. 
 
- Criaçao de Guarda Ambiental municipal. 
 

 
 
Dentro os inumeros aspectos compilados pela Agenda 21, algumas outras questões 
de suma importância e que talvez não se enquadram nos itens acima são 
apresentadas a seguir: 
 
- Articulação e maior participação dos conselhos nas tomadas de decisões, que 
podem ser alicençadas pela Agenda 21. 
 
- Planejar um aprimoramento do ESF concomitante ao plano de retomada da 
economia, promovendo melhorias na prevenção da saúde comunitária por meio de 
ações já aprovadas durante a IV Conferência Municipal de Saúde, que são:  a) 
reunião bimestral com as comunidades; b) cartão de controle do usuário com os 
critérios de atendimento (Banco de dados SIAB); c) agendas definidas e bem 



 

 

divulgadas; d) reuniões mensais entre as lideranças dos bairros atendidos pela ESF e 
a equipe do posto para avaliação dos relatórios do SIAB (Sistema de Informação de 
Atenção Básica). 

 

ANEXO: Princípios e Instrumentos para um Turismo Responsável em Paraty:  

desenvolvendo uma visão comum para sua sustentabilidade 

Sérgio Salazar Salvati 2 

  

Para cidades como Paraty, o turismo, em uma nova concepção estratégica, 

deve ser entendido como um conjunto de bens e serviços que promovam o 

desenvolvimento socialmente justo e economicamente equilibrado em nível local e 

regional, integrando o desenvolvimento urbano e rural e criando um processo de 

desenvolvimento econômico diversificado. Manter, valorizar e proteger as paisagens 

naturais e sua diversidade biológica, assim como o patrimônio histórico-cultural, é a 

base essencial para o desenvolvimento responsável do turismo, contribuindo para a 

sua manutenção em longo prazo. 

O turismo responsável, no contexto de uma estratégia para a sustentabilidade 

ampla dos destinos turísticos, é aquele que mantém e, onde possível, valoriza as 

características dos recursos naturais e culturais nos destinos, sustentando-as para as 

futuras gerações de comunidades, visitantes e empresários (WWF, 2001). Para 

sustentar este conceito, foram sugeridos um conjunto de princípios e diretrizes, assim 

descritos: 

 

• O turismo deve ser parte de um desenvolvimento sustentável amplo e de suporte 

para a conservação 

 

 
2 Biólogo, Mestre em turismo sustentável. Consultor em turismo, meio ambiente e acessibilidade, 

atualmente é membro do Conselho Municipal de Turismo de Paraty. Contato: sssalvati@gmail.com 

 



 

 

O turismo deve ser compatível e fazer parte de planos em níveis internacional, 

nacional, regional e local de desenvolvimento sustentável e de conservação. Deve ser 

planejado, administrado e empreendido de modo a evitar danos à biodiversidade e 

ser ambientalmente sustentável, economicamente viável e socialmente eqüitativo. 

Todo o desenvolvimento do turismo deve ser empreendido com uma visão preventiva. 

O turismo não deve comprometer as oportunidades de uma economia local 

diversificada, deve ser empreendido dentro dos “limites aceitáveis de mudança” e em 

preferência a outras formas de desenvolvimento potencialmente mais prejudiciais. No 

caso de o próprio turismo ser a atividade mais prejudicial, ele deve então ser evitado.  

O ordenamento territorial, o monitoramento contínuo dos impactos ambientais, 

e o respeito às paisagens naturais e às áreas protegidas podem ajudar a evitar 

impactos negativos em áreas sensíveis. Sempre que apropriado e possível, deve-se usar 

instrumentos e incentivos econômicos para alcançar o turismo responsável.  

O turismo deve apoiar a conservação da natureza, especialmente a proteção 

da vida selvagem nos ecossistemas terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos e evitar 

contribuir para a fragmentação e a degradação das paisagens naturais, que reduzem 

a qualidade da experiência do visitante e impactam negativamente o ambiente.  

O turismo deve ser planejado de modo a prevenir a degradação de sítios 

arqueológicos, históricos, pré-históricos, científicos e remanescentes e deve apoiar 

ativamente a sua conservação. O turismo deve obedecer a convenções 

internacionais e as leis nacionais, estaduais e locais que apoiam o desenvolvimento 

sustentável e a conservação. Onde tal regulamentação não existir, o setor do turismo 

deveria tomar a iniciativa de incentivá-las ou criá-las.  

 

• O turismo deve usar os recursos naturais de modo sustentável 

 

A conservação e o uso sustentável dos recursos naturais são essenciais para um 

meio ambiente sadio em longo prazo. A concentração de visitantes no tempo e no 

espaço pode impor um sacrifício muito pesado a recursos naturais como a água. 



 

 

Sistemas de manejo turístico devem se esforçar para distribuir, da melhor forma, os 

fluxos turísticos ao longo do ano e a renda obtida deve apoiar tecnologias e estratégias 

de uso sustentáveis.  

Esportes e atividades ao ar livre, incluindo caça amadora e pesca em áreas 

ecologicamente sensíveis, devem obedecer aos regulamentos existentes em 

conservação e uso sustentável de espécies e habitats. Onde os regulamentos são 

ineficazes, as atividades turísticas devem buscar orientação de especialistas e o 

conhecimento da área de interesse. 

 

• O turismo deve eliminar o consumo insustentável e minimizar a poluição e o 

desperdício 

 

Reduzindo a poluição e o consumo, os danos ambientais também serão 

menores, melhorando a experiência do turismo, reduzindo os custos operacionais e de 

recuperação do ambiente. O consumo de combustíveis fósseis e o transporte 

motorizado, dentro e no entorno dos destinos, devem ser evitados sempre que possível. 

É preciso ter atenção particular aos impactos ambientais causados pelo tráfego aéreo, 

especialmente em áreas ecologicamente sensíveis. A busca por fontes de energia mais 

limpas e o uso eficiente do recurso são essenciais. 

 

• O turismo deve respeitar as culturas locais e prover benefícios e oportunidades para 

as comunidades locais 

 

As comunidades locais têm o direito de manter e controlar a sua herança 

cultural e assegurar que o turismo não tenha efeito negativo sobre ela. O turismo deve, 

então, respeitar os direitos e desejos dos povos locais e prover a oportunidade para 

que amplos setores da comunidade contribuam nas decisões e nas consultas sobre o 

planejamento e a administração do turismo.  

Deve-se levar em consideração as tradições locais nas construções, ou seja, é 



 

 

preciso que o desenvolvimento arquitetônico seja harmônico com o ambiente e a 

paisagem. O conhecimento e a experiência das comunidades locais em manejo 

sustentável dos recursos podem trazer uma grande contribuição para o turismo 

responsável. O turismo deve respeitar e valorizar o conhecimento e as experiências 

locais, buscando maximizar os benefícios para as comunidades e promover o 

recrutamento, treinamento e emprego de pessoas do lugar. 

 

• O turismo deve ser informativo e educacional 

 

Educação, conscientização e capacitação compõem a base do turismo 

responsável. Todos os integrantes do setor devem ser alertados sobre seus impactos 

positivos e negativos e encorajados a serem responsáveis e apoiar a conservação por 

meio de suas atividades. Isto inclui o mercado, os governos locais e nacionais, as 

comunidades locais e os consumidores. Os visitantes devem receber informações sobre 

assuntos ambientais, culturais e sociais como ponto essencial da viagem. Sempre que 

possível deve haver a oportunidade de os visitantes compartilharem a cultura e as 

tradições locais. 

 

Os Instrumentos do Turismo Responsável 

 

Uma variedade de instrumentos é requerida para o alcance do turismo 

responsável que, para serem efetivos, precisam ser integrados e combinados em uma 

política. Isto inclui: 

 

• O estabelecimento de políticas e regulamentos em todos os níveis 

governamentais, regidos por uma Política Nacional de Turismo Sustentável; 



 

 

• A adoção de uma visão de planejamento integrado entre os diferentes agentes 

do turismo, públicos, privados e não governamentais; 

• A definição de linhas diferenciadas em incentivos e financiamentos, voltados 

para o pequeno e médio empreendedor; 

• A adoção de códigos voluntários de conduta e de ética nos negócios; 

• A promoção de campanhas de educação à operadores, guias de turismo e 

visitantes para atitudes de mínimo impacto da visitação em áreas naturais; 

• O reconhecimento e o apoio a esquemas de certificação socioambiental do 

turismo para se estabelecer ou ampliar a qualidade e a sustentabilidade no 

consumo e nos negócios. 

 

Na busca por soluções, os governos locais devem trabalhar em parceria com o 

mercado, comunidades locais, organizações não-governamentais e com as demais 

entidades sociais para que o turismo em Paraty projete a sua sustentabilidade sob os 

enfoques econômico, social e ambiental.  

Uma das maiores preocupações com relação ao potencial de crescimento que 

o turismo apresenta em Paraty é a ausência de um sistema legal (Plano Diretor, Plano 

de Desenvolvimento Turístico, Licenciamento e Zoneamento Turístico, entre outros 

instrumentos) de apoio ao desenvolvimento da atividade de forma planejada. 

Consideramos este mecanismo como a base para o ordenamento territorial das 

paisagens e cidades de potencial turístico, facilitando o planejamento e a elaboração 

de mecanismos de fomento e controle do turismo, garantindo que o espaço 

geográfico (urbano e rural) e seu patrimônio natural e cultural sejam preservados ou 

minimamente impactados, sob a proteção da Lei. 

 


