


REGIONALIZAÇÃO 

CED´S 
Região 

Metropolitana 

Ministério do 

Turismo SEBRAE 

Fórum 

Regional 

Câmaras 

Temáticas 

Turismo 

sustentável CTLNSP 



Objetivo 

Apoiar e impulsionar o desenvolvimento do turismo 

sustentável do Litoral Norte, através da integração de 

programas e projetos e, da articulação do empresariado, 

poder público e terceiro setor com vistas à consolidação da 

região como destino turístico nacional e internacional. 

 



Histórico 

Fórum 

 

  Estatuto estabelecido em  setembro de 2009; 

  Instancia de Governança estabelecida em 2009; 

  Realizado evento de lançamento em Novembro de 2010; 

  Realizado evento “Oportunidades Copa 2014” e  

  “Mídias Sociais” em 2011; 

  Cadeira no Conselho Regional de Turismo. 

  Governança desarticulada 

 



Histórico 

Região Metropolitana 

 

 Câmara temática de Cultura e Turismo estabelecida 

 Reuniões do Grupo 

 Proposição de projetos  
 Plano Estratégico Regional de Turismo 

 Adequação das Trilhas 

 Sinalização Bilíngue  

 Festa Regional Caiçara 

 Pesquisa Iconográfica 

 



Histórico 

Circuito Turístico do Litoral Norte 
 

 Governança estabelecida em 2006 

 Adesão inicial de 1000 empresários  

 Adequação para 560 empresários 

 Finalizando com 150 empresários 

 Lançamento do catálogo no 1º.  semestre 2013 

 Inicio da segunda onda 1º. Semestre 2013 

 



Histórico 

CEDS 
 

 Oficinas 

 Projeto de Envolvimento  

 Plano de Comunicação 

 



Desafios 

 Governança regional única e mais ativa;  

 Participação do trade nas ações e projetos; 

 Envolvimento do poder público dos quatro municípios;  

 Verba para implantação de projetos 

 Profissionalização 

 

 



São Sebastião 

Bairro de São Francisco 



Turismo em São Sebastião 

 1 milhão de turistas/ano 

 600 mil veranistas/ano 

 16.400 residências de veranistas 

 220 hotéis e pousadas 

 11.000 leitos 

 140 bares e restaurantes 

 84% dos equipamentos turísticos na Costa Sul 

 1.761 embarcações  



Turismo em São Sebastião 

Objetivo 

 

Tornar São Sebastião um destino turístico de excelência 
através de um processo dinâmico de desenvolvimento 
sustentável.   



Turismo em São Sebastião 

Turismo no Plano de Diretor  

 

 Planejamento e Gestão 

 Estruturação da Oferta Turística 

 Infraestrutura Turística 

 Qualificação e Capacitação 

 Fomento 

 Marketing e Promoção do Destino 



Turismo em São Sebastião 

Infraestrutura 

 

2ª. Fase reurbanização da Rua da Praia 

Revitalização do Centro Histórico 

Nova Rodoviária 

Orla de Boiçucanga 

Orla da Enseada 



Turismo em São Sebastião 

Metas 2013-2016 

• Ampliar o nível de conhecimento sobre a atividade turística 
para apoio a tomada de decisão e investimentos;  

•  Assegurar a harmonização de projetos públicos que afetem 
o  turismo;  

• Dinamizar a organização de novos serviços e produtos 
turísticos;  

• Mobilizar e assegurar a formação, inovação, conhecimento e 
empregabilidade no Turismo;  



Turismo em São Sebastião 

• Dar coerência e força à construção da imagem de São 
Sebastião  como destino turístico; ( moradores, veranistas e 
turistas)  

• Desenvolver a articulação das instituições e promover a 
cooperação com outras regiões do Litoral Norte. 

 

 


