
Programa Fomento do 
Turismo Sustentável em Brumadinho

Como melhorar o
turismo em

Brumadinho?

Diálogo e

Comunicação
Todas as opiniões importam. O
diálogo bilateral, as reuniões
coletivas, oficinas e outros espaços de
interação são fundamentais para que
boas ideias surjam e consensos sejam
formados. Os principais atores devem
estar envolvidos, com diversidade e
atuação de jovens, mulheres, com
pluralidade étnico-racial.
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Fortalecer a

Governança

Turística

Muitas cidades em Minas Gerais, no Brasil
e no mundo mudaram para melhor sua
oferta turística com a organização e
fortalecimento do setor. Empresários,
comunidades, poder público e os próprios
turistas fazem, no dia a dia, o turismo da
nossa cidade. A organização do setor, a
definição de metas e aspirações comuns
de curto, médio e longo prazo, constróem
um futuro melhor para todos e um
turismo mais sustentável.

Aspirações comuns podem criar
metas e caminhos que transformem o
turismo de Brumadinho. Saber onde
se quer chegar, apostar e trabalhar de
forma coletiva são chaves para o
sucesso. Aqui, projetos, planos e
políticas públicas fazem toda
diferença.

É importante conhecer o que já deu
certo. Destinos turísticos

inteligentes, turismo 4.0, voucher
único, moeda social, economia

solidária, são temas emergentes que
ajudam na inovação. Assistir vídeos,
webinar, participar de intercâmbios,
benchmarking e visitas técnicas são

formas efetivas de aprender com
outras experiências.

O uso de tecnologia permite
organizar e sistematizar as

diversas opiniões. Questionários,
entrevistas, grupos qualitativos e

outras formas de pesquisa
ajudam a entender a posição de
Brumadinho no cenário turístico

geral e oportunidades que
podem ser aproveitadas.

Definir Metas e

Caminhos

Dados e Fatos

Estudar Boas Práticas
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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


