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AÇÕES PREVISTAS 

 Site Oficial do Polo de Ecoturismo de São Paulo 

 Treinamento para equipe do PAT Parelheiros 

 Curso para formação de Guias de Turismo 

 Questionário para conhecer a demanda  

 Acompanhar a execução do Plano de Turismo 

 Viabilizar cursos e palestras  

 Visita aos atrativos da região  



• Ação definida pelo Grupo de Trabalho do Polo de 
Ecoturismo de São Paulo e desenvolvida pela São Paulo 
Turismo, com apoio da SGM, SVMA, SMSP, SMC, SDTE, 
SMT/CET, SMSU/GCM, SMDU, Abast, Congetur e 
Subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro 

 
• Visa divulgar os principais atrativos da região, bem como 

os serviços de apoio ao turista (hospedagem e 
alimentação), aliado a necessidade de desenvolvimento 
econômico e social da região, com a preservação do local 

SITE DO POLO DE ECOTURISMO 



• Últimos ajustes do site (roteiros e atrativos) 
 
• Validação das informações pelo CONGETUR 
 
• Manutenção constante das informações presentes no site 

 
• Apoio de todos os envolvidos para que o site esteja 

sempre atualizado 

SITE DO POLO DE ECOTURISMO 









• Foco na qualidade do atendimento 
 

• Padronização de atendimento, materiais e planilhas 
 
• Será aplicado pela Coordenadoria de Atendimento ao 

Turista da SPTuris, responsável pela gestão das Centrais 
de Informação Turística já existentes em São Paulo 
 

• Definir os participantes e agendar o treinamento, que 
será realizado em local a ser definido. 

TREINAMENTO PARA EQUIPE DO PAT 



• Avaliar infraestrutura e o que pode ser melhorado 
 

• Alinhar demandas com Subprefeitura e AMTECI 
 
 

PROPOSTA PARA READEQUAÇÃO DO PAT 



• Levantar interessados (qtde. mínima, disponibilidade) 
 

• Buscar recurso e local para a realização do curso 
 
• Preferência para moradores da região do Polo 

 
• Idade mínima: 16 anos 

 
• Escolaridade mínima: cursando o 2º ano do Ensino Médio 

CURSO PARA FORMAÇÃO DE GUIAS 



• Conhecer as pessoas que visitam o Polo de Ecoturismo 
 

• Unificar a informação para que se tenha um panorama de 
quem é o turista da região 

 
• Informações servirão de base para um futuro plano de 

promoção 
 

• Identificar atrativos interessados em receber o 
questionário 
 

• Reunião com atrativos para explicar a metodologia 

QUESTIONÁRIO DA DEMANDA 





 



• Apoio à SGM na contratação e execução do Plano 
 

• Acompanhar a empresa contratada durante as visitas 
técnicas aos locais de interesse 

 
• Interlocução entre os agentes locais e a empresa 

 
• Previsão de duração do projeto: 6 a 8 meses 

 

PLANO DE TURISMO DO POLO 



• Temas diversos 
 

 Turismo de Aventura 
 Turismo de Base Comunitária 
 Turismo Rural 
 Slow Food 
 Outros 

 
• Demandas também podem ser apresentadas pelo 

Conselho, Secretarias ou outras entidades que atuam no 
Polo de Ecoturismo 

 
• Avaliar custo, prazo e necessidades 

VIABILIZAR CURSOS E PALESTRAS 



• Conhecer mais o trabalho para divulgar no site 
 

• Mapeamento fotográfico para manter acervo atualizado 
 

• Visita a novos espaços 
 

 

VISITA AOS ATRATIVOS DA REGIÃO 



OBRIGADA! 
www.cidadedesaopaulo.com/ecoturismo 

polodeecoturismo@spturis.com 


