
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da 8ahia

PROJETODE LEI N° 001/2023

Institui o Plano Municipal de Turismo do Município de Santa
Cruz Cabrália e dá outras providencias correlatas.

1 O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, ESTADO DA BAHIA,
com base no Artigo 58, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal Faz saber que a Câmara
Municipalaprovou e ELE sanciona a seguinte lei:

Art. 1°. - Fica instituídoo PlanoMunicipalde Turismo (PMT) do municípiode Santa
Cruz Cabrália, constante no Anexo Único, parte integrante desta Lei, o qual contém as
diretrizes,objetivose as estratégiasdo segmento,em conformidadecomo PlanoNacional
de Turismo.

Art. 2°. - É de competência da Secretaria Municipal de Turismo proceder o
acompanhamento e às avaliações periódicas do Plano Municipal de Turismo para sua
implantaçãoe operacionalização.

§1°. - O PlanoMunicipalde Turismodo Municípiode Santa Cruz Cabrália tem sua
vigência para o o biênio de 2023 e 2024, a contar da data da publicação desta lei.

§2°. - Em futuras revisões, o prazo do plano poderá ser adequado, se assim for o
entendimentodo colegiado responsáveldo ConselhoMunicipal de Turismo.

Art. 3°. - O Município divulgará o Plano Municipal de Turismo para a população,
por intermédio dos canais competentes, visando a participação no acompanhamentode
sua execução.

Art. 4°. - A presente Lei será regulamentada por Decreto, naquilo que se fizer
necessário.

Art. 5°. - Esta Lei entra E1 H' r na data de sua publicação.

Gabinete do PrefeitoMuNc p I anta Cruz Cabrália, 01 de março de 2023.
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Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da 8ahia

EXPOSiÇÃO DEMOTIVOS

Encaminhamoso Projeto de Lei n°. 001/2023, que Institui o Plano Municipal de
Turismo do Municrpio de Santa Cruz Cabrália e dá outras providencias correlatas,
para apreciação e deliberação dos senhores Edis.

o turismo é uma das principais atividades do planeta, representando pelo menos
umem cada dez postos de trabalho, segundoa OMT (OrganizaçãoMundial do Turismo).

Em muitos países, compõe parte considerável do PIB (Produto Interno Bruto).
Diversos casos foram registrados ao longo da história recente em que Municípios,
Estados, regiões e até países inteiros utilizaram o turismo como caminho para
recuperação financeira e social após vivenciarem as mais variadas situações de
dificuldade (crises financeiras, desastres naturais, guerras, epidemias). Esse segmento é
certamente um fator de desenvolvimento econômico, quando implantado de forma
sustentada, proporcionando benefícios de longo prazo às economias locais, pois implica
uma rede complexa de atividades econômicasenvolvidasno fornecimento de alojamento,
alimentação, bebidas, transportes, entretenimentoe serviços aos turistas.

o Municípiode SantaCruzCabrália, integrantedo conhecidoque, possuio turismo
como um de suas principais ocupações econômicas, atividade essa que representa
importanteparcela nas receitas e no desenvolvimentoeconômico local.

Além disso, o turismo é o setor que mais cresce na região, como forma de
impulsionara economia, promover atraçõesde divisas, aumentandoa demanda por mão
de obra e a capacidade de aumentar a qualidadede vida das pessoas com crescimento
sustentável. Entretanto, para que o turismo efetivamente resulte em benefícios para a
cidade é fundamental organizar, planejar e bem gerenciar todo o seu processo de
desenvolvimento.Nesse sentido, é estratégicae urgentea aprovação do PlanoMunicipal
de Turismo que, em conjunto com as demais iniciativas em curso e com as políticas
estadual e nacional de turismo, poderá representar o impulso definitivo para o
aprimoramentodessa importante atividade no município.

A fim de consolidar uma política de desenvolvimento do Turismo local, o Poder
Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, apresenta o Projeto de Lei do
PlanoMunicipal do Turismo com suas diretrizes, objetivos e estratégias.
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Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da 8ahia

São estas, pois, as sucintas e objetivas razões que justificam o envio do projeto
de lei para apreciação do Poder Legislativo Municipal, onde esperamos, por na sua
aprovação por unanimidade

Gabinete do Prefeito Munic~a ta Cruz Cabrália, 01 de março de 2023.
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Agnelo Silva Sa os Jumor

Prefeito Muni ip I
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PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

UMA NOVA ERA PARA O TURISMO DE SANTA

CRUZ CABRÁLlA

MENSAGEM DO PREFEITOESECRETÁRIO MUNICIPAL

o Plano Municipal de Turismo,que ora apresentamos, marca uma nova era

para o setor em Santa Cruz Cabrália. Trata-se de uma iniciativa inédita,

construída através da união das ideias e visõesdo Poder Público juntamente

com o Sebrae, empresários e representantes de diversos setores da

comunidade.

De posição privilegiada na Costa do Descobrimento, o município possui

produtos bastante diversificados. Belas praias, riqueza histórica, povos

originários, natureza exuberante, vocação náutica, cultura, gastronomia e

hotelaria são apenas alguns dos diferenciais, mas muitos são os desafios para

valorizá-los e divulgá-los de forma a fazerem jus ao potencial da cidade.

Pensaro futuro de forma estratégica no Turismoé redescobrir uma Santa Cruz

Cabrália com diversas vocações, é valorizar seu papel na história do Brasil,é
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il'tW,
enaltecer a presença indígena e valorizar os diversos negócios ligados à ,l(

cadeia do turismo, tais como serviços de praia, ecoturismo, gastronomia,

hotelaria, dentre outros.

o PlanoMunicipal de Turismoé um projeto que chega para, não só fortalecer

o setor como um todo, mas consolidar o município como referência de turismo
na região, ao mesmo tempo que prevê melhorias na infraestrutura,

posicionamento e competitividade de um destino que sempre teve muito a
oferecer.

o engajamento de toda a comunidade deverá ser a nossa meta principal
pois,sem isso,nossotrabalho não traró os resultados almejados.

AGNELOSANTOS,Prefeito Municipal de Santa CruzCabrólia

PAULOCÉSARPEREIRAMAGALHÃES,Secretório Municipal de Turismo

GESTÃO PUBLICA DO TURISMO NO
,

DESTINO DE SANTA CRUZ CABRALIA

De acordo com análises preliminares, foram levantados os seguintes pontos
de destaque: o atual cenório em que a Secretaria de Turismode Santa Cruz
Cabrólia se encontra, assimcomo o posicionamento de Cabrália enquanto

destino turístico.

Inicialmente, vale ressaltar que o reconhecimento do momento de atuação
do órgão oflciol de turismo e a preocupação em contar com uma equipe
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técnica responsável por nortear e conduzir os trabalhos, foram algumas das

necessidades identificadas pelo gestor municipal.

Basicamente, uma Secretaria de Turismomunicipal, dentre outra funções, tem

a de implementar uma política de turismo, além de fomentar o setor, o que

nunca havia sido visto em gestões anteriores. Com o comando otuol. observa

se uma direção em prol de uma gestão profissional e mais assertiva,

preocupada, acima de tudo, não somente com o incentivo ao

desenvolvimento do setor, mas também com a dinamização do conselho

municipal, a busca por novas receitas para o fundo municipal, ordenamento

e qualidade dos serviços ofertados e profissionalização de colaboradores e

trade.

Acerca da condução dos trabalhos da secretaria, uma importante questão

já observada nos estudos preliminares, é a provocação de assuntos que são

transversais ao turismo, através de outras secretarias municipais e entidades

do setor, o que contribuirá com resolubilidade das demandas diárias e outras

mais complexas. Cabe salientar que o turismo não se move sozinho, e uma

articulação bem realizada, contribui para a busca de um turismo cada vez

mais sustentável, que atenda aos visitantes e contribua para a comunidade

local.

"O desenvolvimento sustentável do Turismoé um

processo contínuo, que requer monitoramento

constante dos impactos que a atividade pode

causar, de modo que, com ações de gestão, seja

possívelminimizaros impactos negativos e maximizar

os benefícios potenciais, introduzindo medidas

preventivas ou de correção de rumos" (OMT)

Santa CruzCabrália é considerado um município de muitas belezas naturais e
de enormes potencialidades turísticas, com singularidades, que se
diferenciam dentre os destinosda Costa do Descobrimento, região onde está

inserida.



Partindo para o posicionamento do destino, pontua-se algumas questões em !;{,

relação às etapas preliminares, que impactam na estratégia, como a
insuficiência de dados e informações acerca de infraestrutura turísticae oferta

de serviçosdo segmento. A falta dessesdados, que poderiam ser traduzidos

em informações mais precisas para o mercado, por exemplo, faz com que o

principal órgão de turismo municipal sinta dificuldade no conhecimento da

oferta e do perfil do turista, do atingimento de determinados mercados, do
aumento do fluxo turístico e, claro, da definição do próprio posicionamento e

plano de promoção do destino.

Neste caso, observa-se a real importância em valorizar, internamente, a

gestão da Secretaria Municipal de Turismoe da condução para um novo
posicionamento. Com os estudos de identificação da vocação turística dos
destinos analisados, que são eles, a Sede de Santa Cruz Cabrália, Coroa
Vermelha, Santo André, Santo Antônio e Guaiú, e das demandas do setor,

estespassarão a auxiliar nesta construção que será coletiva e contará com a
participação não somente do poder público, mas também de atores da

sociedade civil e iniciativa privada.

VISÃO DE FUTURO

ESTRATÉGICO

E POSICIONAMENTO

o processode Direcionamento Estratégico de Santa CruzCabrália 202212024,
se propôs a estimular os pensamentos de onde queremos chegar, qual visão
teremos para o futuro do turismo dos 5 destinos: Cabrália - Sede, Coroa
Vermelha, Santo André, Santo Antônio e Guaiú, e qual é o método ou
caminho para se chegar aos resultados almejados. Levando esses
questionamentos em consideração, o ponto de partida dessa jornada é a
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"visão" definida como a declaração da projeção de como o destino sevê no ,!fi!

futuro e suasaspirações mais desafiadoras.

A visão, por sua vez, foi pensada a partir de diversos fatores:

DIFERENCIAÇÃO

o município de Santa Cruz Cabrália é considerado privilegiado quando o

assunto é turismo, tanto pelos diversos atrativos naturais existentes e

explorados, quanto pelos ainda pouco explorados, mas que possuem um

grande potencial.

Porém o posicionamento atual do destino está prioritariamente focado no

Turismode Sol e Praia. Com mais de oito mil quilômetros, indo do Amapá ao

RioGrande do Sul,o litoral do Brasilé a principal motivação de viagem para

turistas nacionais e estrangeiros que visitam viajam país a lazer. Sendo assim,

considerou-se frágil manter um posicionamento que não gerasse

diferenciação com destinos com maior nível de estrutura receptiva.

HISTÓRIA E CULTURA

Os principais pontos de diferenciação estão ligados a história e a cultura que

prevalecem, contribuindo também para a riqueza do patrimônio imaterial,

com a valorização dos povos indígenas que habitam o município e região.

Compondo a verdadeira história de resistência acerca do Descobrimento do

Brasil,destacando ainda o local da primeira missarealizada em solo brasileiro.

ATRATIVOS NATURAIS, TURISMO NÁUTICO E FLUVIAL

Recifes de Corais, mar calmo e rio navegável fazem também do destino um

atrativo à parte e por mais que na prática ele é operado no município, a

gestão comercial é praticamente toda feita através de terceiros, localizados
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e vendidos como atrativos da cidade vizinha de Porto Seguro, tendo em vista "1-

o seu volume de turistas.

Esseacúmulo de considerações e o fato das atuais experiências, que já são

oferecidas a mais de uma década, não passarem por um reposicionamento

fez com que essasatividades atualmente sejam oferecidas com custo abaixo

do praticado no mercado.

Ecomo sanar essa situação?

Albert Einsteindisse: "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa

e esperar resultados diferentes".

A reformulação do modo de fazer e principalmente a mudança de cultura

com o foco no atendimento tornou-se o item mais abordado durante o

processo de escuta coletiva, além da identificação dos potenciais e pontos

de melhoria do destino. Com isso,conclui-se que a visão do destino permeia

em:

Proporcionar experiências marcantes através da preservação da cultura,

história e atrativos naturais dos destinos turísticos de Santa Cruz Cabrália.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no desenvolvimento do Plano Municipal de Turismoe

no Direcionamento Estratégico utilizou uma forma de pensar e resolver

problemas complexos, centrada na vivência dos atares e baseada em

colaboração e experimentação, considerando o que é tecnologicamente

factível e sustentável para gerar resultados desejáveis e relevantes. Baseia-se
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em quatro pilares: identificação do problema, a imersão no problema, a I}

cocriação de soluções e a experimentação factível das soluções propostas,

tendo como base ferramentas desenvolvidas para este fim. Também

utilizando de momentos de imersão coletiva que visaram o estabelecimento

de bases sustentáveis para o desempenho do turismo e a preservação de

identidades socioculturais, peculiaridades, aspirações e prioridades de cada

destino. E posteriormente a validação de todas as ações com o poder

público, trade turístico e terceiro setor.

CENÁRIO ATUAL
o município de Santa Cruz Cabrália é considerado privilegiado quando o

assunto é turismo, tanto pelos diversos atrativos naturais existentes e

explorados, quanto pelos ainda pouco explorados, mas que possuem um

grande potencial. A história e a cultura prevalecem, contribuindo também

para a riqueza de seu patrimônio imaterial, valorizando os povos indígenas

que habitam o município e região. Misturando-se com a história acerca do

Descobrimento do Brasil,destaca ainda o local da primeira missa realizada

em solo brasileiro.

Outro ponto importante a ser ressaltado é a geografia, que não só contribui

para o segmento turístico, mas para a economia como um todo, pois as

formações existentes por toda a extensão do território são importantes para a

exploração turística diversificada. Neste sentido, destaca-se ainda a própria

localização geográfica de Santa CruzCabrália, considerada estratégica pois

detém proximidade com importantes rodovias e ao aeroporto internacional,

o que faz com que em poucas horas de voo, pessoaspossam chegar e partir

para os grandes centros do país.

A principal atividade econômica da região é o turismo, porém, o comércio de

artesanato, sobretudo, o artesanato indígena, contribuem para a elevação

da economia local.
'1~ ~ ~/ ~
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Ao tratar-se de turismo e economia, é importante destacar que ambos se ,lt;

fundem quando o assunto é o segmento náutico, grande responsável por

colocar Santa Cruz Cabrália em evidência no cenário turístico nacional.

Desde a pesca esportiva até os passeios fluviais, são inúmeras as atividades

que podem ser contempladas pelo litoral, mesmo com uma estrutura mínima

para o desenvolvimento delas.

No quesito atividades e atrativos, destacam-se o Centro Histórico de Cabrália,

o Distrito de Coroa Vermelha, o Rio João de Tiba, os distritos de Santo André,

Santo Antônio e Guaiú.

,
DEMANDA TURISTICA

o relatório anual do World Travei & TourismCouncil (WTTC)sobre o impacto

econômico e de emprego de viagens e turismo apresenta um cenário positivo

para o setor na América Latina. De acordo com o levantamento, a tendência

de crescimento do turismo latino-americano é de 4% para os próximos dez

anos, quase o dobro do previsto para a economia da região no mesmo

período, estimada em 2,3%.

o prognóstico confirmou o panorama de retomada do setor após ser um dos

mais afetados durante a pandemia de Covid-19. Em 2021, houve acréscimo

de 26,5% na participação do segmento de viagens e turismo no PIB da

América Latina (US$213 bilhões) em relação a 2020, representando 6,1%do

PIBda região.

o turismo do Brasil tem acompanhado o movimento de alta pelo mundo e

registrou faturamento de R$ 94 bilhões no primeiro semestre de 2022 -

crescimento de 33,5%em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são

d~ Conselho de Turismo da Fe~deraçãOdo Comércio de Bens, Serviços e

, '
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Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), com base no levantamento

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa anual do WTTCtambém aponta uma perda global de quase US$

4,9 trilhões em 2020 (queda de -50,4%) de viagens e turismo, cenário

abrandado pelo acréscimo de US$1 trilhão (+21,7%)em 2021. Em 2019, o setor

contribuiu com 10,3%para o PIBglobal, cota que diminuiu para 5,3% em 2020

devido às restrições e, em 2021, aumentou para 6,1%.

Outro dado positivo no relatório do WTTCestá ligado ao gasto do visitante

internacional. Após uma queda de 69,7% em 2020, os números aumentaram

3,8%em 2021.

Nota: O WTTCproduz relatórios anuais sobre o impacto econômico e de
emprego de viagens e turismo para 185 países/economias e 25 regiões

geográficas ou econômicas do mundo.'

DEMANDA ATUAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA.

A cidade, por sua vez, não possui um histórico de análise, tendo a primeira
iniciativa de mapeamento realizada entre os mesesde outubro e novembro
de 2022, onde através das empresas que espontaneamente receberam a
equipe de pesquisadores, conclui-se que:

A DEMANDA/ORIGEM DOS TURISTASINTERNACIONAIS:

1Fonte: Portal da Embratur. Matéria publicada em 22/08/2022. Acesso em 01/12/2022.
<h1'tps://embratur.com. br/2022/08/22/turismo-ira-c s -quase-o-dobro-da-econom ia-na-america-Iatina
preve-wttc/>

LANO MUNICIPAL DETURISMO - SANTA CRUZCABRÁUA--~----~------------~ti ,



TU RISTAS INTERNACIONAIS
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Fonte: Elaboração Própria. baseada no Levantamento da Oferta Turística de Santa Cruz Cabrálla - nov.2022.

Já osTuristasNacionais, distribuídospelos estados da federação,
representam percentualmente:
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Fonte:Elaboração Próprio.baseado no Levantamento do Oferto Turísticode SantoCruzCabrólla - nov.2022.
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ANALISE DA OFERTA TURISTICA

Com o propósito de realizar o mapeamento e a consequente análise da

oferta turística de Santa Cruz Cabrália, foi aplicada uma metodologia

específica para essa finalidade composta de três etapas que são descritas a

seguir:

1. Levantamento de informações em bancos de dados para análise e

dimensionamento da estrutura turística:

1.1Nesta primeira etapa foi realizado um levantamento das informações

disponíveis relacionadas à oferta turística através de dados de

infraestrutura, quantidade de equipamentos, serviços e atrativos

turísticos utilizando como base de dados consultas à Prefeitura

Municipal de Santa Cruz Cabrália através da Secretaria de finanças e

de turismo, além da consulta ao Ministério do Turismo utilizando o

CADASTURe OTAs;

2. Pesquisa quantitativa com trabalho em campo nos equipamentos e

atrativos:

2.1Nesta segunda etapa foi realizada pesquisa através de uma visita em

todo território utilizando a pesquisa secundária como norteador para o

mapeamento do maior número possível de equipamentos e atrativos

turísticos;

3. Tratamento dos números e análise qualitativa de acordo com os dados

coletados:
3.1Nesta última etapa foram tratadas e tabuladas todas as informações

coletadas para estudo e entrega à Secretaria Municipal de Turismode

Santa Cruz Cabrália que serão números norteadores para as tomadas

de decisões a partir deste momento.
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ACESSOS

AÉREO

Santa Cruz Cabrália conta com um suporte do aeroporto internacional

localizado no município de Porto Seguro a 22 Km que recebe voos regulares

das companhias aéreas TAM, Gol, Azul e Voepass. Também recebe voos

charters nacionais e internacionais. O que faz considerar como um ponto

positivo na facilidade de acesso em virtude da proximidade do aeroporto.

RODOVIÁRIO

O turismo rodoviário, que são aqueles que os passageiros chegam de carro

ou ônibus, seja através de linhas regulares ou excursões, é um fluxo muito

relevante.

Com relação aos turistas que chegam de carro, é difícil medir

quantitativamente, mas percebe-se, a relevância deste tipo de transporte.

Já o acesso de ônibus, existem diversas linhas regulares partindo de todo o

Brasilpara Porto Seguro, que é a rodoviária mais próxima, mas com potencial

de incremento de passageiros, já que o município não conta com um

terminal, essa estrutura representaria um aumento considerável de assentos

disponibilizados.

De acordo com a pesquisa os estados que transportam mais passageiros em

linhas regulares para o município.

INFRAESTRUTURAPARA ACESSO RODOVIÁRIO



o acesso terrestre para o destino pode ser realizado através da rodovia BR- "~<;

101até a cidade de Eunápolis, percorrendo mais 60km pela BR-367até Porto

Seguro e mais 22Kmaté chegar em Santa CruzCabrália.

Com relação à qualidade destes acessos, as estradas são pavimentadas,

sinalizadas e em bom estado de conservcçõo. apesar das pistas sem

duplicação e sem acostamento em alguns trechos.

OFERTA TURíSTICA - ATRATIVOS

o Mapeamento da Oferta Turísticafoi realizado por meio de coleta de dados

primários e secundários para construção do inventário dos atrativos turísticos

de Santa Cruz Cabrália, localizado na Costa do Descobrimento - Bahia.

E consistiu na identificação dos principais atrativos turísticos naturais, rotas,

roteiros e circuitos turísticos, descrevendo suas características e localização.

Essesdados oferecem uma valiosa base de informações, a partir da qual

forma-se um banco de dados que nortearão a ocupação e a transformação

dos espaços para o planejamento e desenvolvimento de um turismo

respaldado por preocupações sociais e ecológicas.

Santa Cruz Cabrália se destaca pela sua grande importância histórica,

principalmente pela ótica da valorização dos povos indígenas que habitam a

região até os dias de hoje, e também pelo seu grande potencial de vocação

para o turismo náutico.

A coleta de informações turísticas identificou uma ampla diversidade de

atrativos e seus diferentes níveis de maturidade para comercialização. Vale

ressaltar que alguns desses atrativos foram relacionados como potencial,

ainda sem uma base estrutural de exploração.

Todo o levantamento foi realizado através de viagens técnicas em áreas

predeterminadas do município, com o suporte e acompanhamento da

0/ fi) ~fi!
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Secretaria de Cultura e Turismo local, para a identificação e análise dos d"
atrativos turísticos.

A segmentação turística foi instituída com base na diversidade de atrativos e

atividades que o país e cada região oferece, com o papel de auxiliar na

comercialização e estruturação. E,de modo geral, baseado na expectativa

do consumidor, ações inovadoras estão cada vez mais presentes nos destinos

turísticos, não necessariamente se mostrando como novas atividades, mas

também na requalificação.

Santa Cruz Cobrólío. demonstrando sua potencialidade, oferta uma variada

segmentação ao mercado, consolidando-o ainda mais nas principais

prateleiras de vendas, de acordo com demanda turística local.

Demanda turística é o conjunto de turistas,que

de forma individual ou coletiva, estão

motivados a consumir uma sériede produtos ou

serviços turísticoscom o objetivo de cobrir suas

necessidades de descanso, recreação,

entretenimento e cultura em seu período de

férias. [DIAS,2005].

Nessecaso, os segmentos encontrados e que ganham destaque são:

SOL E PRAIA

Reconhecidamente o principal atrativo não somente de Santa CruzCabrália,

mas da Costa do Descobrimento e Nordeste em geral, o turismo de Sole Praia

atrai visitantes do mundo inteiro, se tratando do mercado interno,

particularmente, turistas da região Sudeste, que estão em busca de opções

de lazer atreladas ao segmento. No local, sua principal característica é o

clima favorável o ano inteiro, com águas mornas e propícias para banho,

além da oferta de serviços.

i~ JIc(J /' ---t~j~ iIP __ (f)dC___ ~__ .
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ETNOTURISMO

Segmento considerado com maior potencial de crescimento. É a verdadeiro

identidade da cultura e do turismo local, uma vez que possui uma dos maiores

populações indígenas, urbanas ou não, mas que ainda sobrevivem e adotam

o tradição e costumes como meio de renda. A característica principal é que,

dentro e no entorno das aldeias existentes e com potencial de

comercialização como produto turístico, é a valorização da resistência

indígena, em meio a todo o contexto histórico.

CULTURAL

A pluralidade cultural se faz presente em Santa Cruz Cabrália, principalmente

no que tange ao contexto histórico. Demasiadamente se respira o

etnocultural, reforçando o principal potencial turístico do região. Outros

manifestações culturais fazem porte do calendário ao longo do ano, além do

produção do próprio artesanato local, que são expostos em várias feirinhas

culturais espalhados pelo município.

ECOTURISMO

Podemos afirmar que Santa Cruz Cabrália é um dos berços do patrimônio

natural e cultural desse país, e a atividade turística se utiliza muito dessesdois

aspectos. Culturalmente, fazendo referência principalmente a história e sob o

contexto natural, ofertando uma enorme diversidade de praias, rios, florestas,

parques e manguezais.

NÁUTICO

Geograficamente privilegiada quando abordamos as atividades do

segmento náutico, podemos destacar os passeios de visitação às formações

de corais e bancos de areia, como no Parque Marinho de Coroa Alta, que na

alta temporada embarca cerca de 800 pessoaspor dia, os passeios fluviais no



Rio João de Tiba, os passeios de flutuação por toda a extensão territorial de fi

praias e enseadas, além do grande potencial de exploração da observação

de baleias jubarte, que de julho a outubro, fazem deste território próximo seu

habitat, utilizado principalmente para a procriação.

ESPORTIVO

o turismo esportivo ganha destaque pelas inúmeras atividades náuticas que

a região oferece, principalmente pela formação de algumas praias, propícias

para a prática de surfe, vela e stand up. O Rio João de Tiba também ganha

destaque em algumas práticas como a canoagem e o caiaque.

HISTÓRICO-CULTURAL

Algumas regiões possuem fatores históricos/culturais que as fazem tornar um

destino com um alto índice de competitividade e diferencial, e em Santa Cruz

Cabrália não é diferente. O "fator descobrimento" está presente, por mais que

a valorização esteja voltada, legitimamente, à resistência indígena, isso

contribui muito para a demanda turística na região. A realização da réplica

da primeira missaestá inteiramente ligada àsmanifestações histórico-culturais,

tendo o segmento religioso como complemento.

TURISMO DE EXPERIÊNCIA

Vivenciar os costumes entre os povos indígenas mais antigos que habitam a

região é um verdadeiro diferencial turístico que poucos destinos possuem. O

envolvimento e a interação do visitante são experiencias significativas, e são

formas de atrair cada vez mais pessoas,assimcomo fidelizá-los.

BEM-ESTAR



A vila de Santo André é reconhecida por ofertar atividades de bem-estar, ,{'ti'

atrelada ao sossego e a calmaria que a região oferece. Os resorts e as

aconchegantes pousadas contribuem para essaatmosfera. Uma maneira de

conhecer e desfrutar do destino e ao mesmo tempo, melhorar a saúde física

e mental.

BASE-COMU NITÁRIA

A Aldeia Indígena Pataxó de Mata Medonha, por mais que ainda não esteja

em sua plenitude de formatação como produto turístico e,

consequentemente, comercialização, oferece uma bela oportunidade de

identificarmos o turismo de base-comunitária. Lá, os nativos cultivam a

mandioca como modo de sobrevivência e renda, além de demonstrar ao

visitante, toda a experiência do preparo da farinha e do biju.

NEGÓCIOS E EVENTOS

Umsegmento que já é realidade e tem atraído muitos eventos de pequeno e

médio porte, que variam de eventos corporativos de grandes multinacionais,

até os casamentos. A região é atrativa tanto pela sua beleza natural, quanto

pelos serviços locais ofertados para a realização de qualquer evento, de

qualquer porte.

TURISMO RURAL

Um equipamento privado, como o Santuário Hotel Fazenda, é de uma

singularidade tão importante que também tem sua participação na oferta

diversificada que a região possui.Estarem um horas, que fica à beira de uma

das mais belas praias da Costa do Descobrimento, é de uma experiência

única.

"" ~"
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Cabe salientar que é importante que os segmentos se complementem, com

o objetivo de incentivar a geração de fluxo de turistas nas demais localidades.

ATRATIVOSTURíSTICOS

ATRATIVO ROTA

Praia de Mutari Sede

Praia de Arakakai Sede

Praia das Tartarugas Sede

Praia da Tartaruga Santo André

Praia de Jacumã Santo André

Praia dos Lençóis Sede

Parque Ecológico Fazenda Sede

Mãe Tereza

SEGMENTO

Parque da Preguiça Sede

Sol e Praia

Sol e Praia

Sol e Praia

Sol e Praia

Sol e Praia

Sol e Praia

Ecoturismo;

Turismo de

Experiência

Ecoturismo;

Turismo de

Experiência

EcoturismoPasseio de Barco

(Observação dos

manguezais)

Ilha do Sol

Pesca Alto Mar (Royal
Charlotte)

Descida de Caiaque

Sede

Sede

Sede

Ecoturismo

Ecoturismo;

Náutico

Ecoturismo,

Esportivo;

Náutico

Ecoturismo

Histórico/Cultural

Cultural

Sede

RioMutari

Centro Histórico

Feirarfe

Sede

Sede

Sede



Artesanato Local

Cais do Porto

Aldeia Indígena Pataxó

Nova Coroa

Região

Sede

Coroa

Vermelha

Cultural

Cultural

Etnoturismo;

Cultural; Turismo

de Experiência

Etnoturismo;

Cultural; Turismo

de Experiência;

Base

Comunitária

Aldeia Mata Medonha Santo André

Esportes Aquáticos

(Kitesurfe, Surfe, Stand up,

Canoa Havaiana e vela)

Parque Marinho de Coroa

Alta

Rio João de Tiba

(flutuação e pôr do sol)

Mergulho (cilindro)

Região Esportes,

Ecoturismo

Região Náutico

Região Ecoturismo;

Náutico

Região Ecoturismo;

Náutico; Turismo

de Experiência

Sol e PraiaPraia do Mutá Sede/Coroa

Vermelha

Coroa Sol e PraiaPraia de Coroa Vermelha

Reserva Txag'rú Mirawê

Vermelha

Coroa

Vermelha

Coroa

Vermelha

Etnoturismo;

Cultural

Etnoturismo;

Cultural; Turismo

de Experiência

Histórico Cultural

Parque Indígena

Cruz (Marco da 10 Missa) Coroa

Vermelha



~1,""
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Praia de Santo André Santo André Sol e Praia ;r:~J

Eventos corporativos Santo André Negócios e

Eventos

Casamentos Santo André Negócios e

Eventos

Atividades de bem-estar Santo André Bem-estar

(hidromassagem no rio e

voga)

Praia do Boboca Santo Sol e Praia

Antônio

Recifes de Araripe Santo Náutico

Antônio

Praia de Guaiú Guaiú Sol e Praia

Santuário - Hotel Fazenda Santo Ecoturismo;

Antônio Bem-estar;

Negócios e

Eventos; Turismo

de Experiência/

Rural

Rancho Villa Santo Bem-estar

Antônio



MANIFESTAÇÕESCULTURAISEEVENTOS

MANIFESTAÇÃO/EVENTO ROTA SEGMENTO

Hasteamento do Mastro de São Sede Religioso/Cultural

Sebastião

O Esmoro Sede Religioso/Cultural

O "Camisado" Sede Religioso/Cultural

Terno de Reis Sede Religioso/Cultural

Dia de São Sebastião Sede Religioso/Cultural

O "Engenho" Sede Religioso/Cultural

Carnaval Região Cultural

Carnaval Cultural Região Cultural

Peça Teatral "Paixão de Cristo" Sede Religioso/Cultural

- Semana Santa

Dia dos povos indígenas Sede Cultural

Jogos Indígenas Coroo Etnoturismo/

Vermelho Cultura/Eventos

Peça Teatral "O Auto do Sede Cultural

Descobrimento"

Réplica da 10Missa Coroo Religioso/Cultural

Vermelho

"Tonhão" Sede Eventos/Cultural

Dia de São Pedro - "Pedrinho" Sede Religioso/Cultural

Dia de Nossa Senhora da Sede Religioso/Cultural

Conceição (Padroeira da

Cidade) - "Chegança"

Festival da Lagosta Região Eventos

Réveillon Região Eventos
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DIRECIONAMENTO PARA O TURISMO DE SANTA CRUZ

CABRÁLlA

Através da metodologia, definiu-se, em conjunto com a Secretaria Municipal

de Turismo,a criação de um Planejamento, que pudesse servir de matriz de

responsabilidade para cada ação, dentro dos referidos eixos estratégicos,

passando a interpretar o Direcionamento Estratégico através de ações

concretas, moldando as particularidades do destino e a necessidade de gerar

articulações externas para a execução do plano em médio prazo.

Definidos os eixos a serem focados conforme as necessidades do município

no âmbito do turismo e no que tange as questões transversais" além das

estratégias apontadas, foi definido o número de ações e atividades a serem

executadas, com distribuição de responsabilidades internas, ou contando

com instituições diretamente relacionadas à atividade, e seus respectivos

prazosmédios.

Sendo assim, no sentido de materializar e dar os encaminhamentos iniciais

para o desenvolvimento das atividades, os objetivos gerais, foram

transforamos em objetivos específicos na intenção de facilitar sua execução,

dando o norte necessário para a tomada de decisões.

EIXOS ESTRATÉGICOS

INFRAESTRUTURA



,
ESTRATEGIA: Revitalização dos corredores turísticos

AÇÃO , El'IIVOLVIDOS _ ENCAMINHAMENlO~, . ,_ ,

, ; .',

PRAZel, , ,

Projetoorquitetônico .setur e swo [Acompanhor a conclusoo do projeto e o:
:andamento do iniciodasmelhorias '
i

jan/23

hcentivoscomerciais

··_-····1··--······_-
i

:Setur 1Proporparceriaspúblico privadas jan/23

ESTRATÉGIA: Aeroporto Internacional

, AÇÃO El'IIVOLVIDOS
j,' ""

ENCAMINHAMEN'l9S•

, '. . ','

, PRAZO ,"

Potencializaçõoda cadela produtiva !setur
i

! i
[Artlculor para novos negócios e fomento!
:da economia local í jul/23

ESTRATÉGIA: Centro de Informação Turística

, ,AÇÃO '
"

ENVOLVIDOS
, - '"" ,

, " ENCAMJNHI\MENlOS, ,.L, .

EstruturaçOo (Designar local(ais) que sirvam de;ireferênciapara atendimento ao Jurista abr/23

ESTRATÉGIA: Sinalização turística

AÇÃO El'IIVOLVIDOS ENCAMINHAMENlOS
", .

.Mapeamento e ImplanJaçOo ;Setur,
iBuscar cooperoçõo do Estado para!
[sotoçõo de necessidade mar/23

ESTRATÉGIA: Melhoria da mobilidade

ENVOLVIDOS
. ' " ,".

, EN9AMtNHAM~m,S '_, ,

Acessosà balsa (demanda x horórios de
,

i Propor melhorias junto às empresas;
travessia) iSetur iprivadas de concessõo jul/23

... .... .... -- . '''"1 ....., l"
Ordenamento transporte público 'Setur !Propor melhorias junto às empresas! Jul/23iprivadasde concessõo

ESTRATÉGIA: Ordenamento do transporte público e similares

, AÇÃO 8'JVOLVJDOS

Melhoria de mobilidade para comunidade eis t
~illa~. lew

!Propor melhorias junto às
i! privadas de concessão jul/23



ESTRATÉGIA: Manutenção dos acessos aos atrativos turísticos

AÇÃO ENVOLVIDOS

ReadequaçOodo murode contençOo ,SetureSMO
I

:Articular com a comunidade local e\
(viabilizarjunto Ó SecretariaMunicipal de:
iObras :

. !Artic-CI;;r~;~ ;;'-~;munidad~ loc;;I~!
iviabilizarjunto a SecretariaMunicipal de!
iObras i

••.••••• o •••••••• - •• '.~ • t,.- --... ._... -.-

!Buscarsoluções junto a comunidade que!
isejamcompatfvelscom o destino i mar/23
1 i _

abr/23

AdequaçOoda pavimentaçOo ;SetureSMO abr/23

. ·····r
Ordenamentodo trOnslto isetureSMO

ESTRATÉGIA: Ampliação da estrutura de saúde no Litoral Norte

AÇÃO

AmpfiaçOodo atendimento da UBS

I:{IJCAMINHAMENlPS

,
ISetureSMS

Absorveras necessidadesdo destino ei
articular com a SecretariaMunicipal de:
Saúde j .

abr/23

ESTRATÉGIA: Limpeza urbana

, AÇÃO

hstalaçOode rlXeiras

ENCAMINHAMENlOS PRAZO '

Melhoriada coleta (periodicidade) lseture SMMA
!

[Atucr junto a Secretaria de Meio:
:Amblente e na IdentificaçOo de pontos;
)criticos

iAcompanhar a regularidade dos serviços;
;prestadosnoscorredoresturisticos '
I _-._J.

i

abr/23

Perm.

Coletaseletivo iSeture SMMA iAuxiliarna busca de soluções Perrn,

ESTRATÉGIA: Manutenção e Limpeza dos atrativos e equipamentos turísticos

AÇÃO ENVOLVIDOS

- ,- , _

ENcAMtNHAM~1QS

fev/23.PreservaçOo e manutençOo como fatorls t
qualitativo I e ur

:Propor parceria para constância da
Imanutenção e preservaçãodosprincipal
:p°rl!o~_turist_jcc>s.

GESTÃO ESTRATÉGICA
ESTRATÉGIA: Fortalecimento do COMTUR

AÇÃO ENCAMllltHAMENlOS - _ PRAZO

RevisOodos critériosparticipação do Ira de'
poder público e terceirosetor ;Seture Sebrae

I

iReordenar de acordo com critérios dei
;partlcipação e gau de importóncia para'
.o setor '

jan/23



ESTRATÉGIA: Aprimoramento das ações cooperadas da atividade turística

• > AÇÃO , ENVOLVIDOS

jSetur

..
PRAZO

Articulação com órçõos e entidades
I
:Provocardiscussãoa questõesIrnrlw"r<nj,
iao turismo,

Jul/23

ESTRATÉGIA: Fundo Municipal de Turismo- FUNDETUR

AÇÃO ENVOLVIDOS ENCAMINHAMEN'lOS .

Açôesde fomento
,
'Setur ;Estudaro incremento de receitas e plano;

!orçamentório I
_ i_

jan/23

ESTRATÉGIA: Capacitação das lideranças e fortalecimento das entidades
associativas

AÇÃO ENVOLVIDOS
. ,

ENCAMINHAMENlOS PRAZO .

Açôesinovadoras !Seture Sebrae

,
: l

iProporsoluçõese ações inovadoraspara i
.o setor
l

abr123

ESTRATÉGIA: Integração da cultura identitária local
. .

AÇÃO , ENVOLVIDOS

. .'
c;. " '

ENCAMINHAlVIEN'IOS ,

ValorizaçOoe reconhecimento !setur, Sup. Cult.
.seoroe

'Induzir ao reconhecimento da cultura I
e'ldenmória local através de açOes de'
!v()lclri.z(]çoo i

jul/23

ESTRATÉGIA: Estratégia de preservação do patrimônio material e imaterial

.: AçAo
. . ", ,

"
ENCAMINHAMENlOS . ., ,

. . .
, PRAZO

'Culturana escola Seture Seduc
:ParticipaçOo no semana pedagógico ei
:formataçOo de ação junto à;

,.,:SU,iJerinfendíjnciade c;ultur<',eS"duc; ---;---

jul/23

.ricentlvos para as atividades culturais (ONGS·:S t S C It
Associaçõese hstitutos) I e ure up. u.

:Inventariarmanifestaçõesculturais e cnor:
editaisde incentivo mar/23

--~------~~------------~",,-,.
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ESTRATÉGIA: Observatório do turismo

AÇÃO ENVOLVIDOS ENCAMINHAMENlOS PAAZO

ParceriacomInstituiçõesde ensinosuperior iSetur :Propor parceria para mapeamento e
:levantamentodas informações jul/23

molontcçõo de sistemade pesquisa iCriarferramentaprõtica de alimentação
;Seture Ins!.de Ensino e consulta dez/23

, [Crtor rotina de atualização de dodos.:Estabelecerperiodicidade para tratamento,s t I t de Ensi , I
dosdados (tabulação) de resultados ! e ure ns. ensino ltronstorrnondo em mtcrmocoes:

! __lc()I1.'?lidadas
dez/23

COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO

ESTRATÉGIA: Aprimoramento do conceito e vocação turística do destino

AçAo ,

!

Criaçãoda Marca com desdobramentopara:
osdestinos

ENVOl..VIDOS

. .. , .
ENCAMINHAMENlOS' :':

. ,

dez/22

;Seture Sebrae
Estratégade apficaçào da Marca para itens.
promocionaisdo destino '

:Convêniode cooperação técnica

dez/22

ESTRATÉGIA: Fortalecimento do Etnoturismo

AÇÃO PAAZO

Requalificaçãodas experiênciase estudo
'novasoportunidades jul/23

ESTRATÉGIA: Fortalecimento de experiências de turismo náutico

AÇÃO ENVOLVIDOS
,. , " , ,> ,,,,-".;,

ENCAMINHAMENlOS' PRAZO

Ampliaçãode mercados
! f!Seture entidades doi Buscar ações e eventos da categoria:
isetor [para a região

···i··· __o "'Y'

dez/23

Ampliaçãode produtosofertados iSeture Sebrae
!

"f"
i Incentivar empresasde navegação à:
!exploraçãode novasexperiências jul/23
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ESTRATÉGIA: Fortalecimento da gastronomia e identidade local

AÇÃO ENVOLVIDOS PRAZO

iAbraseie Sebrae (gestoo.! nov/23Corredoresgastronómicos !Oferto de consultoríos
:operacional e de mar1<eting)

__ .... _..• ', __." ... _. .. 1- _.,.. _. __ ~.. _ .. _"0_-,- I __ ...•....•. "_... _ ...._.••.
~ I r
IAbrasel. Setur.sebrce:FormataçOodo evento e patrocfnio via:
;e Senac !FUNDETUR
, I.

jul/23Fortalecimentosdoseventosdo segmento

ESTRATÉGIA: Formatação de novos produtos e experiências

AÇÃO ENVOLVIDOS ENCAMINIiAMENJOS PRAZO

Estudode oportunidades :Seture Sebrae ;Explorar os caracferlstlcas
[potencialidades da região

e jul/23

ESTRATÉGIA: Capacitação e fortalecimento do trade

AÇÃO ENVOLVIDOS . ENCAMINHAMEN10S

Articular apoio de Instlluições que possamI
ofertar cursos de capacitação poro a iSenace Sebrae
,atividade_l(jrlstic:;a__ ___. . _

I
J Identificarnecessidadese mapear cu
:poro o regiOo

Capac~ação Institucional voltada pora
mercado

!
o'
!Setur [Desenvolvimento de opresentoçõo

iinstitucional mar/23

ESTRATÉGIA: Calendário de eventos geradores de fluxo turístico

AÇÃO ENVOLVIDOS

, ,
iMapear eventosde médio/grande porteiIe estudode cnoçoode novos ;
, I.. _....,--._... _-...- '..- ····------t-· ."'--. -_..._..... - "_.."--"_.'.. 1

ICatalogar e homologar os principaisi
ieventos .. I

ENCAMINHAMENJOS

CriaçOode calendório oficialpara o mercado! Setur fev/23

CriaçOode decreto I
iSetur
;
.:

mar/23

ESTRATÉGIA: Destino TurísticoInteligente

AÇÃO ENVOLVIDOS ENCAMINI-lAMI'NJOS PRAzO
\ ,- > )

EstruluraçOoe tecnologia .seture Sebrae
!Estudo de implantaçOo de estruturas)
lturísticos tecnológicas que auxiliem na;
!qualidade da experiência

jul/23

Ijl e
j,-~ -,,~ -- lO> 'Gl ~ _._~- ..... ~- -------- u;....._
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ACESSO AO MERCADO

ESTRATÉGIA: Ampliação da promoção no mercado nacional

, AçAo ENVOLVIDOS ~CAMINHAMENlqS PRAZO ;

i

Participação em açOese eventosnacionaisis I S b
'dosetor i e ure e rae

'1

.AçOes cooperadas com agências ei

.operadoras iSeture Sebrae

IMapear e representar o destino nos!
j principais eventos do sator j

.......1. "0 ." .. •••••• • _ :.

iProposiçãode açOescom foco em road :
ls'1ows,rodadas de negóciose reunlões'
lestr9tégcas i

mar/23

mar/23

ESTRATÉGIA: Participação em feiras e eventos do setor

AÇÃO 8IIVOLVIDOS ENCAMINHAMENroS

Representalividadedo destino [Seture Sebrae
I
iMapear e representar o destino nos!

I!principaiseventosdo setor mar/23

ESTRATÉGIA: Articulação institucional para a promoção do destino

AÇÃO

_Es,tr~l~ga~e aluação entrepoder público .setur
Inlclallvapnvada i

I

mar/23

ESTRATÉGIA: Desenvolvimento de material institucional

AÇÃO ENVOLVIDOS
>- ~ ~ • '

ENCAMINHAMENroS

mar/23:Criaçãode Campanha Promocional I
iSetur

,,
:Desenvolvimentode campanha .tll;'i'(lnn" i
idascaracterísticasde cada destinoi

-·--l--

Produçãode peças,brindese vídeos
)
.setur

i
iCriação de peças de acordo
!caracterfslicasde cada destino mar/23

.L

ESTRATÉGIA: Desenvolvimentode Capacitação Institucionalpara agentes e

operadores

:_------=~----___~--------_~4 ~~"t'i.., ~~ .... , .... _ •• " .. "_,_,,. _ e- -e- •• _,_ ... __ ........... " _ ...... I__ A_...,,~I.ft
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AÇÃO ENVOLVIDOS PRAZO ..

Conteúdodigitai voltado para omercado ~Setur abr/23
.... i.

ESTRATÉGIA: Central de mídias

AÇÃO

Desenvolvimentode perfil de cornerclcüzcçõo+, t
através do porlal : e ur

.r

.. PRAZO

iCriaçoo de portal oficiaido turismo
...... J.....

abr/23

MfdiasSociais :Setur

"···1....

!Deflnlr estrctéçío de atuaçOo e:
lalimentaçoo dasmfdiassociais

. _.~--.'-'---._-.. )...._- .. -"'- - ' ..- ---_.-.," .._._ '__ ' ...

abr/23

Bancode Imagens iSetur
;

iContratar de novo banco de imagensei
!videos i abr/23

ESTRATÉGIA: Assessoriade imprensa

AÇÃO

,
PotencializaratuaçOo em Ombno regional eis t
nacional ~e ur

ENVOLVIDOS PRAZO ..

abr/23

ESTRATÉGIA: Famtourse Presstrips

AÇÃO ENVOLVIDOS PRAZO

!
·PotencializaçOode visibifidade no mercado;Setur
,nacional '

__ o ) -

Prospectar e definir estratéga junto a,
.......ioperadoras,~rT1p~ensae cios~éreas

abr/23

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais que um documento, o Plano Municipal de Turismo de Santa Cruz

Cabrália, traz consigo um novo olhar para a atividade turística e resume o

sentimento coletivo de mudança do atual posicionamento do destino:

valorizando suas origens, mantendo viva a tradição, mas sempre com um

olhar no futuro e nas tendências do mercado.

~j' ~

ftd ,;;;.lIf> -.-



.'

Através de uma gestão efetiva da administração pública, com organização, $<

incentivos e parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil, ospróximos

dois anos seguem com o desafio de uma mudança comportamental onde o

foco na experiência do turista seja ponto convergente entre as diversas

atividades que compõe a rica indústria do turismo.

Reconhecer o Turismo como atividade principal de Santa Cruz Cabrália é

muito mais que somente oferecer apoios administrativos, é também envolver

a atividade nas rodas de conversa, no ensino público, no dia a dia da

comunidade. E esse novo modo de (re)formatar a atividade já começou,

juntamente com o trabalho desenvolvido e sempre escutando a

comunidade, seja na Sede de Cabrália ou nosoutros destinos que a compõe:

Coroa Vermelha, Santo André, Santo Antônio e Guaiú.

Os anseios por melhor infraestrutura, mobilidade urbana, segurança,

patrimônio e cultura preservada são os mesmos que unem viajantes e

moradores e, claro, dependem muito de colaboração para a execução das

mais de cinquenta ações estratégicas validadas durante o desenvolvimento

desse projeto.

Santa Cruz Cabrália precisa de um posicionamento e de uma marca forte,

que ajudem a promover o destino nacional, internacionalmente e também

que sirva de lembrança/registro de uma incrível viagem na cultura e nas

tradições do Sulda Bahia.

Rafael Fagner Barbosa Braga, consultor, ResponsávelTécnico.


