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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O TURISMO DE ARARANGUÁ 
 

 
 
 
 
 

Com o objetivo de ordenar e integrar 

esforços para o desenvolvimento da atividade 

turística no município e diante do cenário de 

transformação da gestão pública municipal, que 

tem a ambição de fazer o município evoluir nos 

próximos anos da administração com foco no 

futuro, firmou-se a parceria entre a Prefeitura 

Municipal de Araranguá e o Senac Araranguá 

para elaboração do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Turismo - Uma Construção 

Coletiva.  

 O Senac SC conciliou formações e 

orientações técnicas sem ferir a autonomia em 

suas decisões políticas, proporcionado o 

fortalecimento na construção e na 

operacionalização das ações de planejamento, de 

avaliação e de acompanhamento da construção 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Turismo de Araranguá. 

Nesse sentido, a elaboração do Plano 

objetivou definir e orientar as ações para o 

turismo local através de programas e ações de 

curto, médio e longo prazos, articuladas aos 

planos e à política Federal e Estadual, levando em 

conta as peculiaridades, as vocações e os anseios 

do presente e do futuro da sociedade no 

município de Araranguá. Cabe destacar que o 

Plano foi estruturado tendo como base territorial 

o município de Araranguá, mas considerou em 

suas discussões de proposições a cooperação 

com municípios vizinhos visando à regionalização 

da atividade turística.  

O processo de ordenamento de construção 

do Plano passou por uma mobilização da 

sociedade com ações de sensibilização e 

capacitação relacionadas às atividades turísticas. 

A construção ocorreu de maneira participativa, 

contando com a contribuição do Conselho 

Municipal de Turismo de Araranguá e várias 

entidades da cadeia produtiva do turismo e da 

comunidade. 

Esse Plano é destinado à gestão pública do 

turismo e à toda cadeia produtiva que esteve 

envolvida na construção de suas proposições e 

terá responsabilidades na implantação das ações. 

A essência do Plano está na fluidez de seus 

conteúdos quando apresenta um documento 

adequado e prático, que orienta a execução do 

desenvolvimento sustentável da atividade 

turística de Araranguá para os próximos anos.

1. APRESENTAÇÃO 



1.1. Business Growth Opportunities 
is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the  

 

  

Conhecida como a Cidade das Avenidas, Araranguá pertence a Microrregião do Extremo Sul 

Catarinense e possui, segundo o IBGE/2020, 68.867 habitantes. A área urbana do município é de 759 km² 

enquanto a área rural ocupa 2135 km², totalizando 303.91 km². 

A cidade das Avenidas é cortada pelo Rio Araranguá, se divide em duas áreas distintas: o centro e 

suas proximidades, próximo a BR-101, com largas avenidas, comércio intenso, e o litoral, dotado de 

natureza privilegiada, o que faz a cidade ser conhecida por suas belezas naturais. 

Como ponto turístico e grande atrativo de turistas, o Balneário Morro dos Conventos apresenta-se 

majestoso, com praia, dunas, furnas e a foz do Rio Araranguá. Este ambiente de natureza privilegiada atrai 

também praticantes de esportes como o voo livre. Este cenário, com um importante penhasco abriga ainda 

o farol da Marinha e um mirante que atrai grande quantidade de turistas para visitação, para deslumbrar-

se com as belas paisagens e com a tranquilidade que a natureza oferece. 

Para quem deseja se aventurar, as dunas, com as areias brancas, possibilitam uma extraordinária 

caminhada, com a vantagem de apreciar a diversidade de paisagens naturais. Além do belíssimo Morro 

dos Conventos, Araranguá também é privilegiada pela presença de lagoas bem estruturadas para banho e 

os campings. 

Quem procura descanso e tranquilidade, as lagoas são excelentes atrativos. Na lagoa da Serra, com 

9 km² de águas mornas e azuis, é possível encontrar lebres, quero-queros, marrecos, garças e inúmeras 

variedades de peixes. O município conta ainda com as lagoas dos Bichos, do Cortado, Dourada, Mãe Luzia 

e o Caverá Contry Park, compondo um sistema ecológico de rara beleza. 

A Barra do Rio Araranguá também atrai turistas de todas as regiões, em qualquer época do ano. 

Outro cenário de rara beleza natural é Balneário Ilhas, principal alvo dos pescadores e turistas que desejam 

apreciar uma bela paisagem. No local, o artesanato criado pelos moradores locais, também é destaque. 

Como ponto econômico, destaca-se o turismo e o forte comércio, hotelaria, além de indústrias, 

como exemplo, a maior exportadora de mel do país, considerado melhor mel do mundo, título concedido 

para a empresa Prodapys em 2007, na Apimondia, um dos maiores congressos de apicultura do mundo. 

Considerada o paraíso do Sul, Araranguá possui gente hospitaleira, excelente infraestrutura e está 

esperando, sempre, para atender bem os visitantes. 

2. SOBRE ARARANGUÁ 
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Araranguá foi desmembrada de Laguna e elevada à categoria de município em 3 de abril de 1880, 

cuja instalação se deu em fevereiro de 1883. Localiza-se a uma latitude 28º56'05" sul e a uma longitude 

49º29'09" oeste, estando a uma altitude de 13 metros. Possui uma área de 298,42 km². É uma das cidades 

mais prósperas do Sul catarinense. 

Faz parte da 9º região turística do Estado ''O caminho dos Canyons'', e tem importância regional 

muito grande por abrigar a conhecida região do “Vale do Araranguá”. Também conhecida como ''Rainha 

do Sul Catarinense'', Araranguá é chamada de Cidade das Avenidas pelo seu traçado urbanístico de amplas 

ruas e avenidas estabelecidas no século XIX pelo idealizador da planta da cidade engenheiro Antônio Lopes 

de Mesquita. 

Possui uma localização privilegiada, às margens da BR 101, encontra-se entre as principais capitais: 

Florianópolis-SC e Porto Alegre - RS, a uma distância de 200 km de cada capital. A cidade se destaca nesta 

região, por seus altos índices de crescimento populacional e consequentemente pelo desenvolvimento 

econômico que vem apresentando nos últimos anos. 

 

A HISTÓRIA 

 

Séculos XVI, XVII e XVIII: Araranguá nos mapas – indígenas no interior 

 

  Araranguá, com grafias diferentes, como “Araringá”, “Ararunga”, “Iriringá”, entre outras, já 

aparecia em diversos mapas que sinalizavam os pontos principais no processo de reconhecimento da costa 

brasileira. O destaque, na verdade era o rio, referência que chamava a atenção dos viajantes e cartógrafos 

que passavam pelo caminho litorâneo. Pelo vasto interior habitava o indígena Guarani, depois os 

remanescentes dos Xokleng, povos que foram perseguidos, escravizados, mortos ou expulsos. Quando os 

primeiros povoadores de Araranguá tiveram contato com os indígenas, na maioria das vezes de forma 

hostil, eles já estavam em processo de desaparecimento, em busca de outras regiões mais seguras. 

 

Século XVIII e XIX: Mão de obra escrava 

 

No Brasil a escravidão indígena deu lugar ao sistema de escravização de africanos, que originários 

de diversos povos daquele continente, eram comercializados e enviados para as diversas capitanias, 
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depois províncias brasileiras. A mão de obra escrava em Araranguá é parte dos cerca dos 340 anos em que 

o sistema funcionou oficialmente no Brasil. Atualmente, grande parte dos traços que compõem a nossa 

identidade cultural têm origem na etnia afro-brasileira. 

 

1728 – 1738: Abertura do Caminho dos Conventos 

 

Ligação entre o litoral e o planalto, utilizado principalmente por tropeiros para transportar animais 

e mercadorias de um lado a outro no centro-sul do País. Essa movimentação traz consigo a necessidade 

da formação de pontos de paragem, hospedagem, comércio, suprimento de serviços para a montaria, 

entre outros. Neste contexto ganha espaço Araranguá, pertencente à Laguna, cuja formação gradativa 

torna-se um pequeno e importante povoado. 

 

Mapa Rota do tropeirismo no Sul do Brasil - Acervo - Limeira online 

 

1748 – 1756: A chegada dos Açorianos 

 

  Milhares de açorianos aportam em Santa Catarina, tendo como destino, principalmente Desterro, 

mas também diversas vilas do litoral da Província. Uma parcela do contingente e descendentes, já no 
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estágio secundário, se desloca e se fixa em outros pontos do litoral, inclusive em Araranguá, formando, 

junto a lagunenses, tropeiros, negros e os demais povoadores, a base social, familiar e cultural de 

Araranguá. 

 

1816: Criação da primeira capela e a importância histórica e cultural de Canjicas 

 

Com a chegada, fixação de moradores e a formação do povoado, surgem as demandas sociais e 

religiosas. Assim, em 1815, Canjicas, como era chamado o atual distrito de Hercílio Luz, obtém junto ao 

bispo do Rio de Janeiro, o português D. José Caetano da Silva Coutinho, a autorização para a construção 

de uma capelinha, que seria o primeiro templo religioso da região. Com o passar do tempo, o pequeno 

núcleo se estruturava socialmente, tendo na pesca e na agricultura as suas principais fontes de 

subsistência, além do comércio com tropeiros e outros viajantes, que envolvia também produtos agrícolas 

e derivados, como a principal fonte de sua pequena economia. Este período foi um dos divisores da história 

de Araranguá. Canjicas era um povoado de grande importância não só porque detinha quase toda a 

movimentação econômica, religiosa e social que precedeu o município, mas também por ser um lugar 

estratégico, próximo à foz do rio, por onde chegavam embarcações e transitam viajantes pela estrada 

litorânea, além de tropeiros nas idas e vindas serra acima, serra abaixo. Isto fortalecia a sua estrutura 

social, que aglutinava diversos elementos que comporiam alguns traços conhecidos da identidade 

araranguaense. Destacam-se como aspectos da cultura de Canjicas, marcas do modo de vida de seus 

moradores, a cultura material – com a produção de artesanato utilitário e decorativo, e a cultura imaterial 

– com causos, lendas e mitos que compõem o imaginário popular. 

 

1824 – 1920: Imigração de europeus continentais 

 

  A ocupação do imenso espaço araranguaense teve como forte componente a imigração, antes de 

açorianos, depois de europeus continentais, principalmente de italianos e alemães, e em menor número 

de poloneses. Os alemães têm seu processo imigratório iniciado na década de 1820, e Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul recebem significativa parcela do contingente. Décadas mais tarde a região de Araranguá 

receberia grupos teutos e descendentes vindos de outras partes do Estado e também do Rio Grande do 

Sul. Já os italianos, com fixação inicial em Azambuja, deslocam-se para a região por volta de 1880, 
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inicialmente formando um núcleo em Criciúma, e aos poucos com deslocamentos e fixações em outras 

áreas de Araranguá. Em menor número, outra etnia que registra a sua presença e Santa Catarina é a 

polonesa, com legado registrado também em Araranguá e região. Cada etnia teve um papel importante 

na construção da base cultural e social local. No entanto, considerando-se os povoadores e imigrantes, 

após as emancipações territoriais que formaram os municípios da AMESC e parte da AMREC, a base 

cultural predominante araranguaense é a açoriana. 

 

1848: Criação do distrito e da freguesia 

 

Quase 100 anos após a abertura do Caminho dos Conventos, são criados o distrito de Campinas e 

a freguesia (paróquia) de Nossa Senhora Mãe dos Homens a, ainda vinculados à Laguna. Outro distrito é 

também criado, o de Passo do Sertão, atual São João do Sul, ambos integrantes da imensa área da nova 

freguesia, que abrangia, então, toda a área da atual AMESC e parte da AMREC, totalizando atualmente 20 

municípios. Embora criados, a freguesia e o distrito não são instalados em Cangicas, mas onde temos hoje, 

no caso de Campinas, o atual Centro de Araranguá. A escolha da sede em outro local causou abalos em 

Cangicas, já que a movimentação social, política e econômica passaria a voltar-se para a nova sede. 

No novo espaço geográfico e social inicia-se um processo de estruturação política, administrativa 

e religiosa, com efeitos gradativos na economia de base agrícola, principalmente de subsistência, mas 

também com atividade comercial. 

 

 1880: Criação do município de Araranguá 

 

O distrito e a paróquia eram singelos, mas já possuíam uma pequena urbanidade e discreta 

movimentação de pessoas, destacando-se na paisagem o trânsito de carroças e cavaleiros, algumas casas 

de moradias e outras de comércio. Enquanto isto, no vasto interior, o que se via, além do deserto de 

imensas florestas, eram significativas áreas ocupadas por atividades de plantio e pecuária. Algumas 

ilustrações e imagens do início do século XX, ajudam a ilustrar o cenário daquela época. 
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Capela da Cangicas - Final séc.19 - início séc. 20 - Foto: Acervo AHA 

 

1886: Planificação do município de Araranguá 

 

Um dos primeiros passos na estruturação de uma cidade é a sua organização territorial, onde serão 

definidos os espaços urbanos e rurais, traçados de ruas, criação de praças, áreas comerciais, industriais e 

de moradia. No entanto, na maioria dos casos, os planejamentos, ou inexistem, ou são elaborados 

tardiamente para corrigir os problemas que a cidade enfrenta. 

Segundo Hobold (1994), Araranguá encontrou bem melhor sorte, ao receber das mãos do 

engenheiro Antônio Lopes de Mesquita, em 1º de setembro de 1886, uma planta com o título sugestivo 

de “Planta da Futura Cidade de Araranguá”, dotada de arruamento baseado em moderna urbanística, com 

amplos logradouros públicos, avenidas e ruas largas, simétricas e retilíneas. O projeto de Mesquita causou 

estranheza entre os moradores da época. Como imaginar que ruas para o tráfego de carroças e carros de 

bois tivessem um traçado tão largo, bem diferente das estreitas ruelas de Desterro e Laguna? No entanto, 

com o tempo, o que parecia ousado demais, foi ganhando destaque como exemplo de planejamento, o 

que mais tarde rendeu à cidade o sugestivo título de “Cidade das Avenidas.” 

O século XX e a consolidação do município 

  As primeiras décadas do século XX foram marcadas por importantes transformações que Araranguá 

assistiu em diversos aspectos, como no transporte, na saúde, com a criação do hospital Bom Pastor; na 

educação, com a implantação de escolas; na economia, com o desenvolvimento da agricultura e a criação 

de algumas indústrias, além da ampliação do comércio. 

As mudanças seguiram-se ao longo de todo o século, que registrou grandes transformações 

também no aspecto geográfico, com a emancipação de municípios, diminuindo drasticamente o território 

municipal. Esta dinâmica, própria de um município em crescimento e em consolidação, foi decisiva e 
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repercutiu diretamente no desenvolvimento social, econômico e cultural do município. Este processo 

resulta de caminhos com muitas curvas, numa intensa e contínua movimentação no curso do processo 

histórico, em que nada é cronologicamente exato, ao contrário, das inexatidões suscitam outras análises 

e investigações, novas, reveladoras e instigantes pesquisas. 

 

Café Brasil, esquina democrática em tempos de eleição, 1950 Foto: José Genaro Salvador 

 

Referências bibliográficas: 

Dall´Alba, João Leonir: Histórias do Grande Araranguá, 1997. 

Hobold, Paulo: A história de Araranguá, 1994/2005 

Campos, Bernardino; Dall´Alba, João Leonir (org). Memórias do Araranguá, 1987. 

JM Memória, 1998. 

Acervo do Arquivo Histórico de Araranguá 

Textos: Micheline Vargas de Matos Rocha 

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

A economia do município tem como principais atividades a agricultura, a indústria e o comércio. O 

setor agrícola é movido por aproximadamente 16% da população, que reside no meio rural. Entre os 

principais cultivos estão: o arroz, mandioca, feijão, fumo e milho. 

No setor industrial são destaques: metalurgia, cerâmica, indústria moveleira e confecções. A 

produção de mel coloca o município como o maior exportador do país, com a produção do melhor mel do 
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mundo. Título concedido à empresa Prodapys em 2007, na Apimondia, um dos maiores congressos de 

apicultura do mundo. 

No turismo e hotelaria está o grande potencial de crescimento. Por possuir inúmeras belezas 

naturais, Araranguá vem se tornando uma cidade voltada para a indústria sem chaminé, trazendo assim, 

maior qualidade de vida com crescimento sustentável para seus habitantes e visitantes. 

A boa infraestrutura está nos serviços, saúde e educação. No ensino superior a cidade é sede do 

primeiro campus da UFSC no interior do estado e o único com curso de Medicina. Conta também campus 

do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina), entre outras instituições de ensino privadas, tornando-se um 

grande polo de educação do extremo sul catarinense e norte do Rio Grande do Sul. 

 

SERVIÇO E EQUIPAMENTOS DE APOIO A ATIVIDADE TURÍSTICA 

Conforme informações da Diretoria de Turismo do municíoio de Araranguá, apontam os dados 

e números da oferta de serviços e equipamentos de apoio a atividade turisticas:  

 Agências bancárias: 08 

 Abastecimento de alimentos: 06 

 Postos de combustível com atendimento 24 horas: 06  

 Pontos de táxi: 04 

 Locadoras de automóveis: 05 

 Agências de viagens: 05 

 Guias de turismo: 01 

 Organizadoras de eventos e casa de eventos: 15  

 Meios de hospedagem (catalogados): 15 

 Meios de alimentação (catalogados): 50 
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A Metodologia da construção coletiva e colaborativa do Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Turismo teve a coordenação pedagógica do Senac/SC. A Diretoria de Inovação e Tecnologia do Senac 

possui uma metodologia exclusiva para o atendimento corporativo e a construção de políticas públicas – 

a Metodologia ACOPLAR, que se define em:  

 Análise Colaborativa; 

 Planejamento Participativo; 

 Aplicação Intermediada; 

 Retroalimentação. 

 

Para compreender o sistema turístico no município de Araranguá e elaborar o planejamento 

estratégico, foi necessária a utilização de várias ferramentas que auxiliaram na construção de um 

documento com conteúdo conciso e assertivo que atenda aos anseios da gestão pública atual e aos 

agentes do turismo local. 

As ferramentas foram aplicadas nos diversos encontros de sensibilização, workshop e validação 

das proposições.  

A perspectiva da elaboração do Plano e a sua execução nos próximos anos busca fomentar os 

seguintes resultados: 

 Fomentar parcerias entre poder público e iniciativa privada; 

 Promover o desenvolvimento regional; 

 Prover a manutenção e o fortalecimento da cultura local; 

 Cria ambiente participativo e colaborativo para o turismo; 

 Criar oportunidade de competitividade; 

 Renovar o ciclo econômico. 

 

 

 

 

3.  METODOLOGIA 
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3.1 Segmentos Turísticos  

Identificar os segmentos turísticos de um destino é essencial para a tomada de decisão estratégica 

no que se refere à estruturação da oferta turística. Essa identificação serve como subsídio para a 

elaboração das proposições do Planejamento Estratégico para o Turismo. 

Com base no levantamento e nas análises realizadas nos diagnósticos, os quais apontam para 

condição de atratividade no município de Araranguá e será trabalhado de forma prioritária, com o intuito 

de oferecer experiência completa aos que visitam o município: 

 

SEGMENTOS PROTAGONISTAS 

 Turismo Náutico 

 Ecoturismo 

 Turismo de Aventura 

 Turismo Esportivo 

 Turismo Religioso 

 Turismo de Experiência 

 Turismo de Compras 

 

3.2 Análise do Cenário   

Com base no levantamento situacional dos dados pesquisados, nas ferramentas utilizadas para 

identificar os atributos para definir posicionamento do destino, partiu-se para o planejamento estratégico 

que consiste em analisar os aspectos turísticos pertinentes ao planejamento almejado. Trata-se de “um 

retrato da realidade” e, para tanto, foi utilizada a matriz SWOT, que inclui a análise do Ambiente Externo 

e Ambiente Interno. 

A Análise SWOT do município de Araranguá mostrou Fatores Positivos que auxiliam as diretrizes 

estratégicas: união governo e trade; destino com atrativos e potencial turístico; conexão com a natureza; 

comunidade forte e trabalhadora e; comércio local. 

Dentre os Fatores Negativos, que dificultam o planejamento estratégico, identifica-se: falta 

capacitação e limpeza; falta informações no site governo, investimentos; falta marketing e produtos 

turísticos; sinalização turística e infraestrutura; faltam parcerias; despertar comunidade; Plano Diretor 

desatualizado; falta agências de turismo receptivo. 
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Com base nesse cenário, avistam-se Oportunidades, considerando: fortalecimento do turismo 

regional, alta do dólar; vendas pela internet; necessidade de contato com a natureza; proximidade com o 

Porto e Aeroporto de Jaguaruna e; destinos indutores. 

No que se refere às Ameaças, destacam-se: baixa adesão ao turismo; turista impactado pela mídia;  

turismo não é essencial; pandemia e; concorrência. 

 

3.3. Proposta de Valor 

A criação de uma proposta de valor tem como objetivo explicar as características de um município 

e salientar seus diferenciais. É essa soma de argumentos da proposta de valor que mostrará com clareza 

por que o destino se destaca. 

Foi utilizada a ferramenta Business Model Canvas, que facilita o planejamento estratégico e 

permite que os participantes tenham um mapa visual para a construção de uma Proposta de Valor. 
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3.4 Desafios Relacionados 

 

O maior desafio apresentado e acatado pelo trade recai numa possível incapacidade do Conselho 

Municipal de Turismo em gerir a execução do Plano, bem como a descontinuidade das ações em função 

de possíveis mudanças no cenário político municipal. 

O destino está na fase de reconhecimento e definição de sua identidade, e a oportunidade reincide 

sobre a necessidade de entender o turismo como uma atividade que movimentará a economia de 

Araranguá e promoverá o desenvolvimento social e a manutenção da cultura, além de tornar-se um 

destino no cenário do turismo catarinense. 

Os diversos agentes da cadeia produtiva do turismo e a atual gestão pública municipal têm 

demonstrado interesse e canalizado esforços e energias para processo de desenvolvimento do turismo no 

município. 

 

 

3.6             Futuro Desejado 

 

O destino Araranguá decidiu onde deseja chegar nos próximos anos. A originalidade do registro 

teve construção colaborativa e validada sobre o futuro pretendido. Outrossim, considera a necessidade 

de integrar esforços, estruturar a diversidade de potencias e atrativos em produtos. É certo que todas as 

proposições, fundamentadas em Objetivos e Iniciativas, propostas no planejamento, estão alicerçadas em 

argumentos coerentes, são todas exequíveis e estão de acordo com o diagnóstico e a capacidade que o 

município tem para o desenvolvimento do Turismo como implemento da economia. Como alinhamento a 

construção coletiva do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo propôs a missão e a visão do 

futuro do turismo no município de Araranguá: 

 

MISSÃO 

 

SER UM DESTINO DE BELEZAS NATURAIS, CULTURA RICA E HOSPITALEIRA, GERANDO OPORTUNIDADES 

PARA A COMUNIDADE LOCAL, PROPORCIONANDO AOS TURISTAS E VISITANTES EXPERIÊNCIAS DE LAZER, 

COMPRAS, AVENTURA E CONTEMPLAÇÃO. 
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VISÃO 

 

SER REFERÊNCIA EM TURISMO NÁUTICO, ECOTURISMO, AVENTURA, ESPORTIVO, RELIGIOSO E DE 

EXPERIÊNCIA NA REGIÃO CAMINHOS DOS CANYONS, DE FORMA QUALIFICADA E INTEGRADA POR MEIO 

DE UMA ATUAÇÃO DIFERENCIADA. 
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Para que seja possível atingir o objetivo principal do Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Turismo, que é o que se quer do turismo, faz-se necessário fixar diretrizes estratégicas que orientam o 

desenvolvimento do setor e norteiam as estratégias necessárias à consolidação do turismo em Araranguá. 

Abaixo, são apresentadas as diretrizes estratégicas elaborados pelos participantes, que subsidiaram a 

construção das proposições estratégicas. 

 

1. PROMOVER A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS, DA PRODUÇÃO 

ASSOCIADA E DOS PROFISSIONAIS DO TURISMO; 

2. ESTABELECER A INTEGRAÇÃO REGIONAL DA GOVERNANÇA DO TURISMO; 

3. FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO PRECONIZADO E ALINHADO COM AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS ESTADUAL E FEDERAL; 

4. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO;   

5. FOMENTAR A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL E SEU USO SUSTENTÁVEL 

PARA O TURISMO; 

6. FOMENTAR O TURISMO POR MEIO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA; 

7. ESTABELECER PROGRAMAS EDUCACIONAIS QUE DISSEMINEM CONHECIMENTO E O INCENTIVO A 

ECONOMIA DO TURISMO LOCAL E REGIONAL; 

8. PROMOVER AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E URBANA DO MUNICÍPIO. 

 

 

 

 

 

 

4. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 
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Como proposta metodológica do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo, foi utilizado o 

recurso pedagógico de workshops para provocar a construção coletiva de proposições de políticas públicas 

para o turismo de Araranguá. Os workshops tiveram seus temas inspirados no Plano Nacional de Turismo 

e destacam-se como momentos de diálogos e de reflexão entre os participantes do Plano e os especialistas. 

O primeiro momento dos seminários foi destinado a provocar reflexões e análises sobre os temas. O 

segundo momento foi proposto dinâmicas de cocriação para fomentar a inteligência coletiva para 

levantarem as proposições. 

 

 Workshop de Segmentação Turística e Políticas Públicas; 

 Workshop de Articulação e Fomento da Infraestrutura Turística no município; 

 Workshop para o Desenvolvimento de Produtos Turísticos e sua Promoção e Apoio à 

Comercialização; 

 Workshop de Acompanhamento e Monitoramento pelas Câmaras Temáticas. 

 

Os especialistas consideraram os dados das atividades de posicionamentos, dos segmentos 

protagonistas, a análise do cenário e as diretrizes estratégicas como premissas para a sugestão e 

elaboração das proposições. 

Para cada diretriz estratégica, foram definidos objetivos e iniciativas com o estabelecimento de 

prioridades, prazos e indicadores de realização. 

Em suma, este documento é um instrumento em constante revisão e atualização por tratar de uma 

atividade dinâmica e que responde rapidamente às mudanças globais e locais.  

 

 

 

 

 

 

5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DESTINO 
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OS 28 OBJETIVOS DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ARARANGUÁ 

 

1. Fomentar e potencializar o turismo no Projeto Orla; 

2. Articular e fomentar a implantação de portais da cidade; 

3. Fomentar a estruturação da Balsa do Rio para o Turismo; 

4. Atualizar o zoneamento para o desenvolvimento turístico; 

5. Investir em acessos ao município; 

6. Investir em infraestrutura turística; 

7. Articular e fomentar ações em prol das lixeiras; 

8. Incentivar a pavimentação da Rodovia Lagoa da Serra /Menino Jesus de Praga; 

9. Organizar e formatar city tour e roteiros receptivos (trilhas ecológicas e históricas); 

10. Incentivar o desenvolvimento do roteiro “Tour em Ilhas”; 

11. Acompanhar o projeto de interligação entre os pontos turísticos – Morro dos Conventos e Paiquerê; 

12. Desenvolver Plano de Marketing; 

13. Articular a qualificação dos meios de hospedagem; 

14. Incentivar o Turismo Receptivo; 

15. Fomentar o Turismo Gastronômico; 

16. Fomentar o Turismo de Eventos; 

17. Fomentar o cicloturismo no munícipio; 

18. Estimular a comunicação (meios digitais) com os visitantes e turistas; 

19. Incentivar o funcionamento da Feirinha da Praça; 

20. Participar do processo de revitalização da Beira Rio; 

21. Criar condições para utilização da Beira Rio; 

22. Articular e fomentar a Água Termal do Paiquerê; 

23. Promover as lendas e histórias do município de Araranguá e outros; 

24. Fomentar um Produto Turístico Morro da Cruz – 100 anos; 

25. Contribuir com a criação do Programa de Turismo nas Escolas; 

26. Criar lei específica para parcerias público-privadas; 

27. Estimular a adoção de espaços públicos; 

28. Sensibilizar e informar as comunidades sobre a importância do turismo. 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 
para o turismo; 

ATENDE AOS ODS 9 e 14 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

FOMENTAR E POTENCIALIZAR O TURISMO 

NO PROJETO ORLA 

- Formar uma comissão 

técnica para articular 

conscientizar os órgãos 

competentes e as 

comunidades sobre a 

importância do turismo; 

- Conhecer e analisar o Projeto 

Orla e o Plano Diretor; 

- Articular uma reunião com 

técnico para explicar sobre o 

Projeto Orla no COMTUR; 

- Propor e encaminhar a 

revisão e atualização do Plano 

Diretor para conectá-lo com o 

Turismo; 

- Buscar dados e indicadores 

de demanda das 

comunidades; 

2 anos Alta 
Diretoria de 

Turismo 

Secretaria de 

Planejamento 

COMTUR 

Procuradoria do 

Município 

Secretaria de 

Administração 

Conselho da 

Cidade 

Câmara de 

Vereadores 

- Comissão formada; 

- Projeto Orla e Plano Diretor 

analisado; 

- Atas das reuniões; 

- Parecer de revisão e atualização 

do Plano Diretor encaminhado; 

- Dados e indicadores de 

demandas levantados; 

- Leis de incentivo a Planos de 

Manejo alinhadas; 

- Cadeira do turismo no Conselho 

da Cidade; 

- Resolução encaminhada ao 

legislativo. 

6. PROPOSIÇÕES DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 



 
 
 

                                       
 

 

 

- Articular Leis para a 

realização de Planos de 

Manejo; 

- Articular para ter um 

representante do turismo no 

Conselho da Cidade; 

- Encaminhar uma Resolução 

para o Legislativo. 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
8. Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; 

ATENDE AOS ODS 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ARTICULAR E FOMENTAR A 

IMPLANTAÇÃO DE PORTAIS DA CIDADE 

- Realizar levantamento dos 

locais para implantação dos 

portais; 

- Desenvolver uma pesquisa de 

percepção turística sobre os 

portais; 

- Desenvolver projeto dos 

portais da cidade; 

- Fortalecer e fomentar os 

portais de divisas de bairro; 

4 anos Alta 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Secretaria de 

Planejamento 

Secretaria de 

Administração 

Iniciativa 

privada 

SANTUR 

- Mapa de instalação dos portais; 

- Projeto desenvolvido; 

- Continuidade do projeto dos 

portais de divisas de bairro; 

- Parcerias formalizadas. 



 
 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

- Buscar parceiros para a 

implantação dos portais. 

Câmara de 

Vereadores 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 

para o turismo; 

6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

8.Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 

município; 

ATENDE AOS ODS 
8, 9 e 14 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

FOMENTAR A ESTRUTURAÇÃO DA BALSA 

DO RIO PARA O TURISMO   

- Realizar reuniões para 

verificar as possibilidades de 

utilização para o Turismo; 

- Desenvolver o projeto;  

- Realizar reuniões com órgãos 

do governo municipal para 

viabilizar os 

encaminhamentos; 

- Buscar parcerias para a 

estruturação. 

 

04 anos Baixa 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

DEMUTRAN 

Secretaria de 

Planejamento 

Secretaria de 

Administração 

- Atas das reuniões; 

- Projeto elaborado; 

- Parcerias formalizadas. 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 8. Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; 

ATENDE AOS ODS 8, 9 e 

11 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ATUALIZAR O ZONEAMENTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

- Realizar reunião com os 

órgãos municipais; 

- Realizar reuniões de 

conscientização junto às 

comunidades; 

- Buscar parceiros para 

desenvolver pesquisa e 

levantamento junto às 

comunidades. 

 

04 Anos Alta 
Diretoria de 

Turismo 

UAMA 

COMTUR 

Secretaria de 

Infraestrutura 

ou a que 

contemple o 

zoneamento) 

Comunidades 

turísticas 

- Atas das reuniões; 

- Eventos criados; 

- Parcerias formalizadas. 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
8. Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 

município; 

ATENDE AOS ODS 
8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

INVESTIR EM ACESSOS AO MUNICÍPIO - Realizar reuniões com o 

legislativo estadual e federal 

para articular recursos para a 

melhoria dos acessos. 

 

04 anos Alta 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Secretaria de 

Planejamento 

- Atas das reuniões; 

- Recursos articulados. 



 
 
 

                                       
 

 

 

 Secretaria da 

Administração 

Deputados 

Estaduais 

Deputados 

Federais 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
8. Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; 

ATENDE AOS ODS 
9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

INVESTIR EM INFRAESTRUTURA 

TURÍSTICA 

- Portais de entrada para atrair 

o turista com dois portais nas 

entradas principais da cidade 

- Investir em infraestrutura e 

acessos, falta Lixeiras. 

- Retirar lixeiras dos canteiros 

centrais das avenidas 

- Manter a limpeza no Morro 

dos Conventos e praias (VTP – 

Vassoura, tinta e Pincel) 

- Estimular a implantação de 

Programa para reciclagem e 

coleta seletiva.   

2 anos 

 

Alta 

  

Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Secretaria de 

Planejamento 

Secretaria da 

Administração 

Secretaria de 

Meio Ambiente 

Conselho da 

Cidade 

- Portais de entrada construídos; 

- Infraestrutura fomentada e 

implantada; 

- Lixeiras removidas; 

- Limpeza no Morro dos 

Conventos organizada; 

- Programa de reciclagem e coleta 

seletiva implantado. 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
8. Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; ATENDE AOS ODS 9, 13 e 

15 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ARTICULAR E FOMENTAR AÇÕES EM PROL 

DAS LIXEIRAS  

- Realizar reuniões com os 

órgãos municipais 

competentes para a retiradas 

das lixeiras dos canteiros 

centrais das avenidas; 

- Desenvolver proposta de 

instalação de lixeiras em 

pontos estratégicos e 

necessários; 

- Apresentar proposta aos 

órgãos competentes. 

01 ano Alta 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Secretaria de 

Planejamento 

Secretaria da 

Administração 

- Atas das reuniões; 

- Proposta de instalação das 

lixeiras desenvolvido; 

- Proposta apresentada. 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
8. Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; 

ATENDE AOS ODS 
8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

INCENTIVAR A PAVIMENTAÇÃO DA 

RODOVIA LAGOA DA SERRA /MENINO 

JESUS DE PRAGA 

- Realizar reuniões para 

sensibilizar a comunidade e 

junto aos órgãos municipais 

competentes 

02 anos  Média 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

- Atas das reuniões; 

- Parcerias formalizadas. 



 
 
 

                                       
 

 

 

- Promover a aproximação com 

o grupo da Rota Turística Rota 

da Lagoa da Serra. 

 

 

Secretaria de 

Planejamento 

Secretaria de 

Administração 

AMESC 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
2.Estabelecer a integração regional da governança do turismo; 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 
para o turismo; 
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

ATENDE AOS ODS 

8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ORGANIZAR E FORMATAR  CITY TOUR E 

ROTEIROS RECEPTIVOS (TRILHAS 

ECOLÓGICAS E HISTÓRICAS) 

- Fazer o levantamento e 

registro da história e de 

contos e lendas do município; 

- Buscar agências parceiras 

para auxiliar no 

desenvolvimento e promoção 

de roteiros; 

- Realizar um roteiro teste e 

organizar um FAMTOUR; 

 

6 meses   Alta 

 

Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

ABAV/SC 

Agências de 

viagens e 

turismo 

Iniciativa 

privada 

Aécio Boeira 

- Levantamento realizado; 

- Parcerias formalizadas; 

- Roteiro teste estruturado. 

 



 
 
 

                                       
 

 

 

OBS: Conhecendo o centro a 

pé com Guia ou condutor local 

(Free Walking Tour) 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
2.Estabelecer a integração regional da governança do turismo; 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 
para o turismo; 
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

ATENDE AOS ODS 

8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO 

ROTEIRO “TOUR EM ILHAS” 

 

- Realizar reuniões com a 

comunidade local e FAMA; 

- Fomentar a realização de um 

roteiro teste; 

- Realizar reuniões com 

agências de viagens e turismo 

para comercializar o produto. 

02 anos Média 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

ABAV/SC 

Agências de 

viagens e 

turismo 

Iniciativa 

privada 

- Atas das reuniões; 

- Roteiro teste estruturado. 

 

 

 

DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

ATENDE AOS ODS 
8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 
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ACOMPANHAR O PROJETO DE 

INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PONTOS 

TURÍSTICOS – MORRO DOS CONVENTOS E 

PAIQUERÊ 

 

 

- Solicitar parecer ao órgão 

responsável e comunicar o 

colegiado. 

01 ano Baixa 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

- Parecer  

- Atas das reuniões. 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
7.Estabelecer programas educacionais que disseminem conhecimento e o 
incentivo a economia do turismo local e regional; 

ATENDE AOS ODS 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

DESENVOLVER PLANO DE MARKETING DO 

DESTINO 

- Buscar parceiros para o 

desenvolvimento do Plano; 

- Realizar pesquisa de 

mercado; 

- Desenvolver a identidade e 

logo (DNA da Marca 

Araranguá) 

- Mapear possibilidades para 

novos produtos turísticos; 

- Incentivar novos 

investimentos e 

empreendimentos para o 

mercado turístico local. 

01 ano  Alta 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Agências de 

publicidade 

Senac 

Sebrae 

- Parcerias formalizadas; 

- Pesquisa de mercado realizada; 

- DNA da Marca desenvolvido; 

- Mapeamento realizado. 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
1.Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos produtos e serviços, da 

produção associada e dos profissionais do turismo; 

ATENDE AOS ODS 
4 e 8 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ARTICULAR A QUALIFICAÇÃO DOS MEIOS 

DE HOSPEDAGEM  

- Fazer um Inventário 

atualizado dos meios de 

hospedagem; 

- Incentivar a qualificação RH 

nos meios de hospedagem; 

-Conectar os meios de 

hospedagem com calendário 

de Eventos. 

 

01 ano Baixa 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Instituições de 

ensino 

- Inventário atualizado; 

- Ações de incentivo 

desenvolvidas; 

- Calendário de eventos 

conectados. 

1 

 

14 

DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
3.Fortalecer o sistema municipal de turismo preconizado e alinhado com as 
políticas públicas estadual e federal; 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 
para o turismo; 

ATENDE AOS ODS 

8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

Incentivar o Turismo Receptivo  - Incentivar a construção do 

CAT - Centro de Atendimento 

ao Turista; 

01 ano 

 

 

Baixa 

 

  

Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

- CAT construído; 

-  Formalização das parcerias; 

-  Atas das reuniões; 



 
 
 

                                       
 

 

 

-Estimular investimentos em 

cursos específicos para 

qualificação profissional junto 

ao Trade Turístico; 

-Incentivar a revitalização do 

paisagismo (plantio de novas 

árvores como o Ipê Amarelo 

árvore símbolo). 

  Iniciativa 

Privada 

Senac  

- Revitalização do paisagismo 

articulada. 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
3.Fortalecer o sistema municipal de turismo preconizado e alinhado com as 
políticas públicas estadual e federal; 
4. Fomentar o desenvolvimento do turismo;   

ATENDE AOS ODS 8, 9 e 

12 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZO PRIORIDADE RESPONSÁVEIS INDICADORES 

Fomentar o Turismo Gastronômico - Incentivara a criação de 

prato típico local ou que 

represente nossa cultura 

como pastel de marisco/papa- 

terra/pirão/tainha; 

- Realizar reuniões com 

restaurantes e chefs locais 

para organizar um concurso; 

- Realizar parcerias para 

realizar cursos; 

01 ano 

 

 

Média 

 

 

Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Departamento 

de Cultura 

Conselho de 

Cultura  

Senac 

- Prato típico criado; 

- Formalização das parcerias; 

- Atas das reuniões; 

- Cursos ofertados. 



 
 
 

                                       
 

 

 

 

- Ofertar cursos sobre 

culinária local; 

- Fomentar o 

empreendedorismo para 

gastronomia em mais locais. 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
3.Fortalecer o sistema municipal de turismo preconizado e alinhado com as 
políticas públicas estadual e federal; 
4. Fomentar o desenvolvimento do turismo;   

ATENDE AOS ODS 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

FOMENTAR O TURISMO DE EVENTOS - Incentivar um calendário de 

eventos integrado no site; 

- Realizar reuniões para 

incentivar a organização de 

área para esportes e eventos 

no Morro dos 

Conventos/feiras e exposições 

(Beco das Dunas);   

- Valorizar as agências de 

turismo e empresas 

organizadoras de eventos. 

 

4 anos  Alta 

 

Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Departamento 

de Esportes 

Secretaria de 

Planejamento 

Secretaria de 

Obras 

C&VB 

- Calendário de eventos 

estruturado; 

- Atas das reuniões; 

- Eventos articulados. 



 
 
 

                                       
 

 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
3.Fortalecer o sistema municipal de turismo preconizado e alinhado com as 
políticas públicas estadual e federal; 
4. Fomentar o desenvolvimento do turismo;   

ATENDE AOS ODS 8, 9 e 

15 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

FOMENTAR O CICLOTURISMO NO 

MUNÍCIPIO 

- Buscar dados e indicadores 

em prol do cicloturismo; 

- Realizar reuniões de 

articulação para fomentar a 

atividade; 

- Desenvolver projeto para 

investimento em ciclovias e 

sinalização; 

- Buscar parceiros para 

organizar roteiros regionais de 

cicloturismo. 

04 anos Alta Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

Iniciativa 

privada 

Empresas e 

operadora do 

setor 

Grupos de 

ciclistas 

- Dados e indicadores levantados; 

- Atas das reuniões; 

- Projeto desenvolvido; 

- Parcerias formalizadas. 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

ATENDE AOS ODS 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ESTIMULAR A COMUNICAÇÃO (MEIOS 

DIGITAIS) COM OS VISITANTES E 

TURISTAS 

- Estruturar a atualizar dados e 

informações no site; 

01 ano Alta 

 

Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

-  Site atualizado; 

- Divulgação estruturada; 



 
 
 

                                       
 

 

 

 

 

- Organizar e fomentar a 

divulgação pelas mídias 

sociais; 

-Canais de atendimento on-

line. 

Iniciativa 

privada 

- Canais de atendimento on-line 

criados. 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 
para o turismo; 

ATENDE AOS ODS 8, 9 e 

12 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

INCENTIVAR O FUNCIONAMENTO DA 

FEIRINHA DA PRAÇA  

- Buscar parcerias e 

investimentos no espaço; 

- Motivar o pessoal da 

agricultura familiar a formar a 

cooperativa; 

- Contribuir no Projeto ônibus 

Cultural. 

1 ano Alta 

 

Diretoria de 

Turismo 

Departamento 

de Cultura 

COMTUR 

Iniciativa 

privada 

(participantes) 

- Parcerias formalizadas; 

- Atas das reuniões; 

- Participação no Projeto Ônibus 

Cultural. 



 
 
 

                                       
 

 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 8.Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; 

ATENDE AOS ODS 8, 9, 11 

e 14 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

PARTICIPAR DO PROCESSO DE 

REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

-  Conhecer o Projeto 

existente; 

- Participar e encaminhar 

sugestões para revitalização 

da Beira Rio. 

 

 

04 anos Alta 
Diretoria de 

Turismo 

Secretaria de 

Obras 

COMTUR 

- Ciência do projeto de 

revitalização; 

-  Atas das reuniões; 

- Parecer encaminhado. 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 8.Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; 

ATENDE AOS ODS 8, 9, 11 

e 15 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

CRIAR CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

BEIRA RIO 

- Definir/mapear extensão 

para uso do rio; 

- Definir áreas para exploração 

gastronômica, de lazer e 

esportes (extensão); 

02 anos Alta 
Secretaria de 

Planejamento 

Diretoria de 

Turismo 

Comunicação 

- Extensão do Rio mapeado; 

- Áreas de exploração delineadas; 

- Estudo realizado; 

- Monumento criado; 

- Recursos captados; 



 
 
 

                                       
 

 

 

- Realizar estudo aprofundado 

do motivo da troca de cor do 

rio; 

- Criar monumento para 

divulgação da 

pesquisa/estudo; 

- Viabilizar recursos por meio 

de editais (federal e estadual); 

- Promover a exploração 

econômica dos espaços 

definidos por meio de edital 

específico; 

- Revitalizar acesso/ área. 

Procuradoria 

COMTUR 

- Revitalização realizada. 

1 

 

22 

DIRETRIZ ESTRATÉGICA 8. Promover ações de melhoria da infraestrutura turística e urbana do 
município; 

ATENDE AOS ODS 8, 9 e 

11 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ARTICULAR E FOMENTAR A ÁGUA 

TERMAL DO PAIQUERÊ 

- Conhecer a situação da 

propriedade particular (área 

de marinha) do Sr. Pedro Biff 

sobre possibilidades de 

melhorias no atrativo; 

01 ano Baixa 
Diretoria de 

Turismo 

COMTUR 

SAMAE 

-  Atas das reuniões; 

- Estudo realizado; 

- Levantamento analisado; 

- Análise da legislação vigente. 



 
 
 

                                       
 

 

 

- Analisar situação com a 

SAMAE; 

- Relatar informações 

levantadas e estudo qualidade 

da água; 

- Ver legislação e 

regularização. 

Pedro Biff 

Humberto 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
2.Estabelecer a integração regional da governança do turismo; 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 
para o turismo; 
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 
7.Estabelecer programas educacionais que disseminem conhecimento e o 
incentivo a economia do turismo local e regional; 

ATENDE AOS ODS 

4, 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

PROMOVER AS LENDAS E HISTÓRIAS DO 

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ E OUTROS 

- Organizar a Ambientação 

com Jesuítas; 

- Resgatar naufrágio de 

Giuseppe Garibaldi (foi feito 

um filme no Morro dos 

Conventos sobre a Tomada de 

Laguna direção de Rolando 

Christian Coelho); 

Permane

nte 

Média 

 

Diretoria de 

Turismo 

Departamento 

de Cultura 

COMTUR 

- Atas das reuniões; 

- Ambientação organizada; 

- Levantamento realizado; 

- Revistas elaboradas. 



 
 
 

                                       
 

 

 

 

 

- Realizar reunião com o Sítio 

Arqueológico ao lado do 

Caverá; 

- Resgatar história do Iraci 

Luchina heróis da segunda 

guerra mundial; 

- Realizar o levantamento e 

organização das lendas e 

histórias (engenheiro 

Mesquita); 

- Revistas contando a história 

de Araranguá. 

- História da Cobra da 

Itoupava; 

-  Estudos e pesquisas 

científicas sobre o Turismo 

Arqueológico; 

- Elaborar um documento com 

resumo das lendas e histórias. 



 
 
 

                                       
 

 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
5.Fomentar a valorização do patrimônio natural e cultural e seu uso sustentável 
para o turismo; 
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

ATENDE AOS ODS 
8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

FOMENTAR UM PRODUTO TURÍSTICO  

MORRO DA CRUZ – 100 ANOS 

- Organizar lendas e histórias 

(7 setembro de 2022); 

- Formatar um produto 

turístico; 

- Organizar um evento 

Comemorativo; 

- Buscar investimentos; 

- Restaurar o Monumento; 

- Investir em acessibilidade. 

1 ano Alta 
Diretoria de 

Turismo 

Departamento 

de Cultura 

COMTUR 

Secretaria de 

Obras 

- Lendas e histórias organizadas; 

- Produto formatado; 

- Evento organizado; 

- Recursos captados; 

- Monumento restaurado; 

- Acessibilidade estruturada. 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
1.Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos produtos e serviços, da 
produção associada e dos profissionais do turismo; 
7.Estabelecer programas educacionais que disseminem conhecimento e o 
incentivo a economia do turismo local e regional; 

ATENDE AOS ODS 
4, 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 



 
 
 

                                       
 

 

 

CONTRIBUIR COM A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA DE TURISMO NAS ESCOLAS 

- Resgatar o projeto turismo 

nas escolas que já existe no 

Governo do Estado; 

- Realizar reunião com a 

Secretaria de Educação para 

verificar a aplicabilidade; 

- Encaminhar Projeto de Lei na 

Câmara Municipal; 

- Anexar conteúdos 

programáticos. 

02 anos Baixa 
Departamento 

de Cultura 

Diretoria de 

Turismo 

Secretaria de 

Educação 

COMTUR 

Procuradoria 

Câmara de 

Vereadores 

- Projeto resgatado; 

- Atas das reuniões; 

- Projeto de Lei encaminhado. 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

ATENDE AOS ODS 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

CRIAR LEI ESPECÍFICA PARA PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS 

- Elaborar resolução sobre lei 

de parceria público-privada e 

políticas públicas de turismo 

urbano e rural, agro; 

- Elaborar a lei de parceria 

público-privada para o 

desenvolvimento turístico; 

01 ano Baixa 
Diretoria de 

Turismo 

Secretaria de 

Planejamento 

COMTUR 

Câmara de 

Vereadores 

Procuradoria 

- Projeto de Lei elaborado; 

- Projeto de Lei encaminhado. 

 



 
 
 

                                       
 

 

 

- Aprovar  a lei de parceria 

público-privada para o 

desenvolvimento turístico. 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
4.Fomentar o desenvolvimento do turismo;   
6.Fomentar o turismo por meio de parcerias público privada; 

ATENDE AOS ODS 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

ESTIMULAR A ADOÇÃO DE ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

- Mapear espaços públicos da 

cidade e averiguar o interesse 

da comunidade. 

- Definir locais públicos 

(canteiro, rótulas, praças, etc.); 

- Realizar audiências públicas 

para sensibilizar e 

conscientizar a comunidade; 

- Criar edital para formalização 

(regramento); 

- Implantar  ferramenta 

informativa (padrão) do 

espaço adotado. 

01 ano Baixa 
Diretoria de 

Turismo 

Secretaria de 

Obras 

Secretaria de 

Planejamento 

COMTUR 

Câmara de 

Vereadores 

Conselho 

Cultura 

Procuradoria do 

Município 

Departamento 

de Trânsito 

- Relatório e mapa; 

- Calendário, reuniões realizadas 

e relatório; 

- Espaços mapeados; 

- Audiência pública realizada; 

- Edital criado; 

- Ferramenta informativa 

implantada. 



 
 
 

                                       
 

 

 

 

 

1 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 
1.Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos produtos e serviços, da 
produção associada e dos profissionais do turismo; 
7.Estabelecer programas educacionais que disseminem conhecimento e o 
incentivo a economia do turismo local e regional; 

ATENDE AOS ODS 
4, 8 e 9 

OBJETIVO INICIATIVAS PRAZOS PRIORIDADES RESPONSÁVEL INDICADORES 

SENSIBILIZAR E INFORMAR AS 

COMUNIDADES SOBRE A IMPORTÂNCIA 

DO TURISMO 

- Realizar reuniões itinerantes 

do COMTUR; 

- Tomar conhecimento do 

artesanato/cultura de cada 

comunidade; 

- Promover campanhas para  

material promocional nas 

comunidades, escolas, 

segmentos de serviços; 

- Promover palestras de 

comercialização. 

Permane

nte 

Alta 
COMTUR 

Senac 

Associação de 

Moradores 

Secretaria de 

Educação 

Departamento 

de Cultura 

Diretoria de 

Turismo 

Área de 

Comunicação 

Parceria 

público-privada 

- Ata, lista de presença; 

- Pesquisa de campo; 

- Branding; 

- Relatório; 

- Fluxograma e calendário. 



 

 

 

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the  

 

  

1) O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo trata-se de um documento de planejamento 

estratégico e de uma política pública de estado de responsabilidade do Conselho Municipal de Turismo e 

de toda coletividade que participou direta e indiretamente de sua elaboração.  Sendo assim, recomenda-

se que sejam criadas ações de fortalecimento e reuniões periódicas e que estejam incluídas em suas pautas 

o monitoramento do Plano. 

2) A periodicidade dos encontros para articular a execução e o monitoramento do Plano deverá 

acontecer mensalmente a partir da aprovação do plano pela Câmara de Vereadores como Lei Municipal 

com a validade de 4 anos. Todos os participantes do Plano, mesmo que não sejam membros do COMTUR, 

poderão participar dos encontros de monitoramento. 

3) Este trabalho deverá ser mantido em caráter permanente pela gestão pública municipal a fim de 

alcançar todos os objetivos propostos, com a finalidade última de consolidar Araranguá como um Destino 

Turístico. 

4) A promoção, a aproximação e a integração permanente com a iniciativa privada, agentes locais do 

turismo, sociedade civil organizada e comunidade para a execução e manutenção do Plano. 
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