
Turismo
Sustentável em

Brumadinho

Fortalecimento da

Governança Turística

O projeto tem como objetivo ampliar a
gestão articulada entre os diversos atores
e interesses locais, com a definição de 
 prioridades e de planejamento para o
desenvolvimento do turismo em
Brumadinho. Diversificar a participação
social e fortalecer aspirações comuns são
resultados esperados.

2021 - 2023

O Programa busca o fortalecimento do
turismo em Brumadinho, a partir da
diversificação da oferta turística, do

fortalecimento da governança local, do
desenvolvimento de eventos turísticos, do
fortalecimento do turismo rural e de base

comunitária, e da diversificação das
formas de financiamento de projetos de

turismo.  Está organizado em 5 projetos e
tem execução em 36 meses.
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Reestruturação e

Desenvolvimento dos

Eventos Turísticos de

Brumadinho
O projeto está voltado para  a
reestruturação dos eventos turísticos
existentes ou potenciais de Brumadinho,
a partir da vocação e das identidades
locais, com a valorização dos aspectos
culturais e naturais do destino, de forma a
ampliar o fluxo turístico e qualificar a
oferta turística.

Aprimoramento da

Competitividade dos

Recursos Turísticos
O projeto busca realizar o Diagnóstico da

Competitividade dos Recursos Turísticos, a
partir da Hierarquização, do Estudo da
Demanda Atual e Potencial, e do olhar

para o mercado, com análise da oferta, da
demanda e do potencial turístico. Prevê,

também, a construção de um Prognóstico
com a delimitação das linhas de produtos
turísticos e das ações necessárias para sua
inserção na cadeia produtiva do turismo. 

Fortalecimento do

Turismo Rural e de

Base Comunitária
O projeto busca desenvolver e implementar
ações para o Turismo Rural e de Base
Comunitária, com atenção também à produção
associada ao turismo. O projeto busca
contribuir para a diversificação da oferta
turística em Brumadinho. O projeto deverá
fomentar o turismo de experiência nas
comunidades e qualificar e agregar valor às
atividades produtivas locais como o artesanato,
as manifestações culturais e os produtos
agropecuários. 

Desenvolvimento do

Acesso a Recursos

Financeiros para a

Cadeira Produtiva do

Turismo 
Este projeto tem como foco desenvolver

mecanismos de financiamento para a
cadeia produtiva do turismo de

Brumadinho, com a contemplação das
várias categorias e portes existentes.  Busca,

também, a formação e capacitação para
elaboração de projetos e captação de

recursos financeiros.
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O Programa elabora News periódicas com informações e notícias sobre o turismo em

Brumadinho, no Brasil e no mundo. Acompanhe conosco!

Parceria:
www.turismobrumadinho.com


