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Regras de 
convivência
1. As perguntas e considerações poderão ser feitas após a finalização da apresentação

2. Para perguntas e considerações, utilizar o ícone "levantar a mão". Os microfones 

serão abertos de acordo com a ordem de inscrição;

3. Somente serão respondidas perguntas relacionadas ao conteúdo dos diagnósticos e 

as ações do PG13.

4. Se apresente antes de fazer sua pergunta ou consideração, falando seu nome, 

município e instituição, caso esteja representando alguma.

5. Para garantir a oportunidade de participação de todos, cada participante terá 3 

minutos para fazer sua pergunta ou consideração.

6. Disponibilizaremos um documento no 

link https://www.fundacaorenova.org/programa/programa-de-turismo-cultura-

esporte-e-lazer/ com todas as perguntas não respondidas durante a nossa 

apresentação.

https://www.fundacaorenova.org/programa/programa-de-turismo-cultura-esporte-e-lazer/


Agenda

1. Retrospectiva: contexto e último encontro

2. Como o programa foi construído

3. Estrutura do Programa

4. Impactos identificados e projetos que os atendem

5. Detalhamento dos Projetos e Ações

6. Plenário para perguntas 



Porque estamos aqui hoje?

Para apresentar as soluções construídas em resposta ao que está 

disposto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC 

nas temáticas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e aos 

impactos identificados nos Municípios da área de abrangência 

socioeconômica atendida pela Fundação Renova.



Recapitulando
Contexto e último encontro



O que é o TTAC?

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC

Acordo que orienta toda a atuação da Fundação Renova

Define as ações de caráter compensatório e reparatório aos impactos 

identificados

Estabelece que à luz do diagnóstico devem ser elaboradas soluções para 

os impactos em: 

o Turismo

o Cultura

o Esporte

o Lazer 

o Pesca esportiva e amadora

o Estrada Real



O que foi apresentado no primeiro encontro

O objetivo foi apresentar como os diagnósticos foram elaborados, 
quando, porque e quais os principais resultados. Após a apresentação 
dessas informações os documentos foram enviados às prefeituras dos 
municípios e disponibilizado o acesso dos interessados a eles. Cabe 
destacar que os diagnósticos:

Foram realizados de forma participativa

As avaliações levaram em conta critérios técnicos de severidade e significância

Os impactos foram classificados de acordo com o grau de criticidade por município

Essa avaliação foi sintetizada na Matriz de Criticidade (nível crítico)



Como o programa de 
apoio ao Turismo, 

Cultura, Esporte e Lazer 
foi construído



Direcionamentos e limites do TTAC

Sistema de Governança

Manifestações via Diálogo Social e Núcleo Institucional

Análise dos diagnósticos

O que é considerado:



Sistema de governança 

As orientações, avaliações e contribuições feitas são 
organizadas e apresentadas ao Sistema de Governança da 
reparação (no caso do Programa de Apoio ao Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer, a CT-ECLET e CIF). Essas 
instâncias avaliam, aprovam, reprovam ou pedem ajustes 
às propostas elaboradas com o objetivo de orientar o 
cumprimento de ações de reparação, mitigação e 
compensação dos impactos. Ou seja, todo o processo de 
construção das soluções é coletivo e validado pelo sistema 
de governança. 



Atualizações e contribuições

As manifestações realizadas pela 
população e recebidas pelas equipes de 
Diálogo Social e do Núcleo Institucional 
foram organizadas e incorporadas às 
informações dos diagnósticos de impacto. 



Diagnóstico: Critérios de avaliação dos impactos
Consiste na categorização de cada impacto 

segundo seus atributos individuais:

Efeito

Indica a natureza 
do impacto 
analisado, se 
positivo ou 
negativo.

Origem

Indica se o impacto 
está diretamente 
associado ao Evento 
ou se está relacionado 
indiretamente 
(impacto de 2ª 
ordem).

Duração

Refere-se ao tempo 
necessário para a 
recomposição das 
condições originárias 
ou melhores do que 
as existentes antes do 
impacto ocorrer.

Essa classificação foi realizada por meio do 
preenchimento de uma matriz de avaliação de impactos



Consiste na categorização de cada impacto 

segundo seus atributos individuais:

Abrangência Severidade

Está relacionada com 
a área de ocorrência 
do impacto analisado. 
Também pode ser 
chamada de 
magnitude.

É a análise da gravidade do impacto 
decorrido em função do Evento. No 
caso deste estudo, a severidade foi 
mensurada de maneira específica 
para cada impacto de cada um dos 
setores analisados ou objetos do 
trabalho.

Diagnóstico: Critérios de avaliação dos impactos

Essa classificação foi realizada por meio do 
preenchimento de uma matriz de avaliação de impactos



A análise do diagnósticos foi consolidada 
na Matriz de criticidade:
Nível crítico dos impactos por município

Pouco Significativo Significativo Muito Significativo Crítico

Aimorés

Bom Jesus do Galho

Iapu

Ipatinga

Itueta

Marilândia

Marliéria

Raul Soares

São Domingos do 

Prata

São Pedro dos Ferros

Sobrália

Baixo Guandu

Colatina

Córrego Novo

Dionísio

Pingo D’água

Resplendor

Timóteo

Alpercata

Belo Oriente

Bugre

Caratinga

Conselheiro Pena

Fernandes Tourinho

Ipaba

Naque

Rio Casca

Santana do Paraíso

São José do Goiabal

Sem-Peixe

Barra Longa

Galiléia

Governador 

Valadares

Linhares

Mariana

Periquito

Rio Doce

Santa Cruz do 

Escalvado

Tumiritinga



Estrutura do 
Programa 13



Definição de objetivos

A versão mais recente do Programa (2020) elaborado junto 

ao Sistema de Governança definiu dois objetivos centrais: 

Melhorar a qualidade de vida de comunidades e municípios 

impactados a partir da estruturação e promoção de serviços 

de cultura, esporte e lazer.

Estabelecimento de polos turísticos para um investimento 

concentrado, integrado, efetivo e estratégico, conectando 

assim o programa aos esforços de retomada econômica.



Eixos Projetos/Processos Ações Municípios

Promoção da 

Recuperação da 

Qualidade de 

Vida

Projeto Fortalecimento de 

Relações Comunitárias, 

Valorização e Preservação 

Cultural

Projeto de Fortalecimento das 

Organizações Locais

Todos os municípios 

da área de 

abrangência de 

impacto 

socioeconômico.

Projeto Incentivo à Leitura
Processo formativo e 

modernização das bibliotecas

Todos os municípios 

da área de 

abrangência de 

impacto 

socioeconômico.

Projeto Edital Doce
Apoio a projetos culturais, 

esportivos, de lazer e turismo

Todos os municípios 

da área de 

abrangência de 

impacto 

socioeconômico.



Eixos Projetos/Processos Ações Municípios

Promoção da 
Recuperação da 

Qualidade de 
Vida

Projeto Incremento de 

Infraestrutura 

Recuperação e revitalização de 

trecho da Estrada Real

Polo Turístico de 

Mariana

Parque Urbano de Rio Doce 

(deliberação 287)
Rio Doce

Projetos da Foz
Polo Turístico Foz do Rio 

Doce

Carta de Mariana (revitalização 

da Praça Gomes Freire)

Polo Turístico de 

Mariana

Projeto Recuperação da 

Pesca Esportiva e 

Amadora – MG e ES

Torneio de Pesca
Polos Turísticos Mariana, 

e Foz do Rio Doce.

Projeto de 

Fortalecimento 

Institucional para 

Cultura e Esporte

Capacitação dos Gestores 

Públicos em Cultura e Esporte

Todos os municípios da 

área de abrangência de 

impacto 

socioeconômico.



Eixos Projetos/Processos Ações Municípios

Fomento 

ao 

Potencial 

Turístico

Projeto Fortalecimento 

Institucional para o 

Turismo

Fortalecimento do Sistema Municipal de 

Turismo - Polos Turísticos

Polos Turísticos Mariana, Médio Rio 

Doce e Foz do Rio Doce. 

Processo de Interface: 

Desenvolvimento do 

empreendedorismo 

turístico

Projeto de Capacitação dos 

Empreendedores da Cadeia Produtiva do 

Turismo

Polos Turísticos Mariana, Médio Rio 

Doce e Foz do Rio Doce.

Apoio ao desenvolvimento e 

fortalecimento do empreendedorismo 

turístico

Polos Turísticos Mariana, Médio Rio 

Doce e Foz do Rio Doce.

Processo de Interface: 

Promoção do Destino 

turístico

Apoio a eventos tradicionais e vídeo 

institucional de Mariana

Polos Turísticos Mariana e Foz do 

Rio Doce.

Plano de Promoção dos Polos
Polos Turísticos Mariana, Médio Rio 

Doce e Foz do Rio Doce.



Impactos identificados
e soluções propostas



Impactos turismo

Efeito Negativo e repercussões, de âmbito 
nacional e internacional, sobre a imagem 
do município e região após o Evento

Impacto direto sobre atrativos turísticos

Impactos diretos sobre equipamentos 
e estruturas de turismo

Impacto econômico no setor turístico

Impacto no Fluxo Turístico para 
o Município

Impacto ambiental e na paisagem

Impacto em atividades turísticas realizadas 
nos cursos d’água e imediações, tais como 
na pesca esportiva

Solução

Apoio a eventos e manifestações culturais

Apoio a recuperação de infraestruturas de 
apoio ao turismo

Projeto de Fortalecimento Institucional para 
o turismo

Programa de fomento do empreendedorismo

Programa de Promoção dos Destinos

Processos de interface com outros 
programas da Fundação

Edital Doce



Impacto cultura Solução

Perda e/ou Comprometimento de 
bens imóveis

Perda e/ou Comprometimento de 
Patrimônios Culturais Imateriais

Perda ou comprometimento de bens 
móveis

Perda ou comprometimento de locais 
de importância cultural

Alteração de Costumes Culturais

Alteração na Agenda Cultural

Apoio a eventos e manifestações culturais

Iniciativas de divulgação dos destinos

Programa de fomento do empreendedorismo

Programa de Promoção dos Destinos

Processos de interface com outros 
programas da Fundação

Projeto de Fortalecimento institucional 
para o esporte e Cultura 

Edital Doce

Projeto de Fortalecimento das 
Organizações Locais



Impacto esportes Solução

Perda e/ou Comprometimento de Recursos 
Naturais e/ou Equipamentos Sociais voltados 
a Práticas Esportivas

Alteração do Calendário Esportivo

Alteração de atividades de entidades 
esportivas

Alteração de investimento financeiro 
em atividades esportivas

Alteração em Programas e Políticas 
Públicas ou Privadas de Incentivo 
ao Esporte

Apoio a eventos esportivos e 
manifestações culturais

Edital Doce

Projeto de Fortalecimento das 
Organizações Locais

Processos de interface com outros 
programas da Fundação

Projeto de Fortalecimento institucional 
para o esporte e Cultura 



Impacto lazer Solução

Perda e/ou Comprometimento 
de Espaços de Sociabilização

Alteração do Cotidiano Comunitário

Apoio a eventos esportivos e 
manifestações culturais

Apoio a recuperação de infraestruturas
de lazer

Processos de interface com outros 
programas da Fundação

Projeto de Fortalecimento institucional 
para o esporte e Cultura

Edital Doce

Projeto de Fortalecimento das 
Organizações Locais



Projetos e ações

Detalhamento dos



Projeto Edital Doce

Objetivo: Selecionar e apoiar com recursos financeiros iniciativas 
e projetos de promoção da cultura, esporte, lazer e turismo. 
Disponibilizar esses recursos para  pessoas físicas, 
microempreendedores, coletivos e grupos informais, organizações 
sem fins lucrativos e empresas atuantes nos municípios 
impactados, fazendo com que esses recursos circulem localmente 
aquecendo a economia local. 

Status: 228 projetos aprovados e 151 projetos iniciados, sendo: 

Minas Gerais: 84

Espírito Santo: 67

Obs.: Lançamento da Segunda 
edição prevista para 2021



Fortalecimento
das Organizações Locais

Objetivo: Fortalecer organizações locais que atuem nas 
temáticas abordadas pelo programa por meio da 
capacitação em relação à elaboração de projetos, 
planejamento estratégico e comunicação; do 
desenvolvimento de um plano de ação para o 
fortalecimento da organização; realização de rodadas de 
negócios e da formação de redes colaborativas. Essas 
organizações receberão um capital semente de R$ 5 mil.

Status: 169 organizações participando do processo 
de formação e da construção dos planos de ação para 
fortalecimento, com previsão de término em 
dezembro de 2021.



Incentivo à leitura

Objetivo: Transformar as bibliotecas 
públicas municipais em espaços de acesso 
à cultura e ao lazer, por meio da 
qualificação dos profissionais que nelas 
trabalham e de investimentos que 
possibilitem melhorias na estrutura física 
desses espaços e em seu acervo. 

Status: prefeituras informadas e 
mobilizadas  para participar do projeto, 
processo formativo sendo iniciado em 
agosto de 2021. 
Em 2022 realização dos investimentos.



Fortalecimento Institucional 
da Cultura e Esporte

Objetivo: Apoiar a gestão pública dos 
municípios na promoção de políticas, 
programas e projetos de cultura e esporte 
por meio da capacitação dos gestores 
públicos dessas temáticas.

Status: previsão de início em outubro e 
finalização em dezembro de 2021



Torneio de pesca

Objetivo: Promover um processo de recuperação 
da atividade de pesca esportiva, possibilitar a 
geração de renda e desenvolvimento local por meio 
da realização de um evento central, e também da 
capacitação de condutores de turismo de pesca e 
realização de oficinas de valorização da atividade. 

Status: Duas edições previstas para 
cada estado (MG e ES), sendo uma 
em 2022 e outra em 2023. 



Fortalecimento do 
empreendedorismo turístico

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento do turismo 
regional construindo junto à cadeia produtiva do 
setor e poder público Arranjos Produtivos Locais que 
possibilitem um trabalho em rede e colaborativo 
através de uma estrutura de governança. 

Status: Foram definidos o planejamento estratégico, 
projetos estruturantes e a estrutura de governança 
dos APL’s de Mariana e Marliéria. Em Governador 
Valadares está sendo elaborado o planejamento 
estratégico e na Polo da Foz os atores locais estão 
sendo mobilizados e entrevistados.



Fortalecimento institucional
do turismo

Objetivo: Apoiar o fortalecimento e estruturação do 
Sistema Municipal de Turismo para cada um dos 
polos turísticos disponibilizando consultoria técnica 
que permita aos municípios ter instrumentos 
adequados de gestão da atividade.

Status:

Consultoria disponibilizada aos municípios, processo 
de análise e construção participativa de planos 
municipais de turismo. (2021)



Promoção dos polos turísticos

Objetivo: Apoiar os polos turísticos na recuperação 
da imagem e consolidação do mesmo como destino 
de destaque no cenário regional e estadual, 
potencializando o fluxo de visitantes.

Status: 34 eventos tradicionais apoiados, e 
um vídeo de promoção turística para Mariana.
Está sendo definido de forma colaborativa um 
plano de promoção turística junto aos grupos 
de trabalho do APL e as prefeituras que serão 
executados a partir de 2022.



Plenário para 
perguntas



Obrigado

fundacaorenova.org/fale-conosco

0800 031 2303

Ouvidoria:

www.fundacaorenova.org/

Site:


