
PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 
O FOMENTO E FORTALECIMENTO DE 
aTIVIDADES PRODUTIVAS
Litoral Sul Paraibano

Alhandra, Caaporã,
Conde e Pitimbu 



PLANO DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 
PARA O FOMENTO E 
FORTALECIMENTO DE 
ATIVIDADES PRODUTIVAS

Alhandra, Caaporã, 
Conde e Pitimbu

LITORAL SUL PARAIBANO

AGOSTO DE 2017



FICHA 
TÉCNICA
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA 
PARAÍBA
Av. Josefa Taveira, 1.350 - Mangabeira, 
João Pessoa-PB, CEP 58055-000

PRESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
Francisco de Assis Benevides Gadelha

DIRETOR SUPERINTENDENTE
Walter Aguiar

DIRETOR TÉCNICO
Luiz Alberto Gonçalves de Amorim

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Joao Monteiro de Franca Neto

GERENTE DA UNIDADE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL
Franco Fred Cordeiro Tavares

GERENTE DA ARSL – AGÊNCIA REGIONAL 
SUL
Cláudio Antônio Correia Soares

GESTOR DO PROJETO DET NA AGÊNCIA 
SEBRAE DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUL
Lhano Nishio Osawa

EMPRESA EXECUTORA
Instituto SOMA Consultoria Projetos e 
Treinamentos LTDA
Consultor Arnaldo Júnior Farias



SUM
ÁRIO

05

06

08

10

18

20

29

30

Apresentação

Introdução

Contextualização da Estratégia DET 
Sebrae

Caracterização do Território

Análise de Ambiência Interna do 
Território

Plano de Ações Estratégicas

Referências

Anexos



Apresentação

A estratégia SEBRAE de Desenvolvimento Territorial 
tem como foco a promoção do desenvolvimento 
econômico de um território, por meio do fomento 

e fortalecimento de atividades produtivas geradoras 
de emprego e renda, com o objetivo de dinamizar a 
economia deste território, através do incentivo ao 
empreendedorismo e da melhoria do ambiente de 
negócios, visando contribuir para o desenvolvimento 
econômico e a transformação da realidade territorial.

O presente documento se constitui num plano de 
ações estratégicas para o fomento e fortalecimento 
das atividades produtivas prioritárias no território 
Litoral Sul da Paraíba, compreendido pelos municípios 
de Conde, Pitimbu, Alhandra e Caaporã, e surge 
como resultado do exercício da etapa “Assumir” da 
estratégia de desenvolvimento territorial que visa o 
despertar, a articulação, a integração, o envolvimento, 
a corresponsabilidade, a missão das lideranças e 
organizações representativas, na decisão e no papel do 
assumir a promoção do desenvolvimento econômico e 
transformação positiva do território a que pertencem.

O Plano se insere como um instrumento de orientação 
e direcionamento para atuação do Sebrae Paraíba, 
instituições parcerias, lideranças e organizações diversas, 

na formulação e execução de projetos, programas, 
termos de cooperação e ações de intervenções que visem 
à promoção do desenvolvimento territorial sustentável 
do litoral sul, tendo, ainda, como propósito, estimular a 
participação e o debate das lideranças públicas, privadas 
e da sociedade civil do Litoral Sul, despertar e promover 
uma chamada para ação entre os diferentes agentes e 
instituições, estabelecer pensamento cooperativo e 
ações compartilhadas, onde todos possam formular 
alianças estratégicas para promoção de um ambiente de 
ações modernas, fortalecidas e eficientes na promoção 
do desenvolvido territorial.

O Plano de Ações Estratégicas para o Fomento e 
Fortalecimento das Atividades Produtivas Geradoras 
de Emprego e Renda do Litoral Sul faz parte de um 
esforço integrado do SEBRAE PB e de toda sua estrutura 
de execução dos projetos DET SEBRAE, na busca da 
excelência na implementação das ações que gerem 
impactos positivos no cenário econômico e social dos 
territórios objetos de intervenção.

Pitimbu



IN
TR

OD
UÇ

ÃO
Este documento apresenta o Plano de Ações Estratégicas para o 

Fomento e Fortalecimento das Atividades Produtivas geradoras 
de emprego e renda do Litoral Sul da Paraíba, desenvolvido 
através do Projeto de Desenvolvimento Econômico Territorial - 

DET do SEBRAE PB. 

O objetivo principal deste trabalho é fornecer uma visão sobre o 
atual contexto de desenvolvimento dessa região e, por conseguinte, 
orientar o direcionamento para atuação de lideranças e instituições 
diversas, na formulação e execução de ações que visem à promoção do 
desenvolvimento sustentável do Litoral Sul.
 
Além desta introdução, este documento é composto por mais quatro 
capítulos. O próximo trata de uma contextualização da Estratégia 
SEBRAE de Desenvolvimento Econômico Territorial. O terceiro 
capítulo compreende uma caracterização do território envolvendo as 
dimensões, história e formação econômica, delimitação geográfica, 
indicadores demográficos, indicadores de desenvolvimento, estrutura 
econômica, pequenos negócios e articulação público e privado. O 
quarto capítulo, por sua vez, é dedicado a uma análise de ambiência 
interna do território. Por fim, no quinto e último capítulo, é apresentado 
um planejamento de ações estratégicas que compreende como etapas, 
visão de futuro, diretrizes do desenvolvimento econômico territorial, 
linhas estratégicas, objetivos e proposições, considerando um espaço 
temporal de curto e médio prazo. 

O planejamento de ações estratégicas foi orientado observando a 
relevância de setores produtivos. A priorização dos setores produtivos 
principais teve por base um Estudo de Conhecimento e Informação 
Qualificada e análise de ambiência do território. Destacaram-se as 
cadeias produtivas referentes ao turismo e a agricultura familiar.
 
A metodologia utilizada em todas as etapas do processo que resultou 
na construção do presente plano, desde as abordagens iniciais através 
de visitas, reuniões e seminários de sensibilização e mobilização nos 
municípios, as capacitações de agentes de desenvolvimento, as análises 
de ambientes até os eventos territoriais e temáticos, seguiu o caminho 
da busca do positivo, do melhor das pessoas e das organizações, 
do comportamento inovador e empreendedor, pela construção da 
mudança transformadora. 

Todo o esforço foi dirigido no sentido de introduzir formas e atitudes 
positivas de pensar, acreditar e agir, de adotar pensamento sistêmico, 
gerar ambiência de integração, cooperação e corresponsabilidade, 
diante do reconhecimento do estágio atual de desenvolvimento do 
Litoral Sul, do seu potencial e da decisão de construção do seu futuro 
desejado. 

A dinâmica de formulação do plano utilizou-se de conceitos, métodos 
e ferramentas de planejamento estratégico participativo e inclusivo. 
Foram realizados seminários nos 04 municípios, 02 workshops e 
04 seminários territoriais temáticos, envolvendo em torno de 500 
participantes de segmentos diversos dos setores público, produtivo 
e civil, entre Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários, Vereadores, 
Produtores, Empresários, Dirigentes, Técnicos e representantes de 
Associações, Cooperativas, Fóruns, Conselhos, Entidades de Classes, 
Instituições de Ensino, Bancos e Empresas Técnicas. 
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A estratégia de ação que presidiu o processo que resultou na formulação do Plano pode ser visualizada na figura a 
seguir:

O exercício do planejamento é um processo técnico, político e cultural. Articular vontades e desejos (o político), as 
soluções mais adequadas (o técnico), os costumes e formas de pensar e agir (o cultural) representa um processo 
complexo e absolutamente indispensável para comandar o destino de uma realidade como o desenvolvimento de um 
território. Pode-se dizer que o planejamento contido neste documento, resultante deste processo de articulações, 
retrata o nível da região e de seus agentes na organização e na prática do planejar. 

A cultura de planejar é ainda incipiente. Faz-se necessário, portanto, que o processo de planejamento seja contínuo, 
onde o amadurecimento dos envolvidos cresça e atinja níveis superiores de organização e decisão. O esforço feito para 
elaboração deste plano deve ser compreendido como um passo de um processo pouco exercitado, e por isso mesmo 
significativo, para enveredar por um novo caminho. Esse caminho se construirá caminhando passo a passo, mas sem 
nunca deixar de prosseguir.

Em última análise, é de se ressaltar que o presente plano se constitui num instrumento, e como toda ferramenta, 
para surtir os efeitos desejados, é preciso ser “manuseada”. Para tanto, é necessário ação, decisão! Assim, se faz 
imperativo o fomento ao processo de articulação e apoio a organização de líderes e instituições, através da Rede 
de Cooperação Público e Privada incentivada pelo projetos de Desenvolvimento Territorial SEBRAE, para que estes 
assumam a corresponsabilidade na geração de forças e recursos necessários à concretização do almejado.

1. Elaboração de estudos de
conhecimento e informação
qualificada do território

3. Seminário de ar�culação e integração territorial com lideranças dos setores
público, privado e civil dos municípios e organizações parceiras. Formação inicial
de Grupo de Trabalho com foco na atuação em rede pelo desenvolvimento da região

5. Workshops temá�cos de planejamento estratégico

7. Evento de apresentação do
plano ao território

2. Visitas aos municípios com reuniões
de ar�culação e sensibilização de lideranças

e reconhecimento do território

4. Reunião de planejamento do Grupo de Trabalho
para estruturação de uma Rede de Cooperação público

e privado para o desenvolvimento do Litoral Sul

6. Sistema�zação do Plano de Ações Estratégicas  e workshops de 
revisão/validação do Plano com integrantes da Rede de Líderes 



03. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Plano de Ações Estratégicas para o Fomento e Fortalecimento 
das Atividades Produtivas Geradoras de Emprego e Renda surge 
como resultado do exercício das etapas conhecer e assumir 
da estratégia DET SEBRAE no Litoral Sul, através de estudos 
de conhecimento e informação qualificada do território e 
do processo de mobilização e articulação de uma Rede de 
Cooperação Público e Privada. 

A estratégia para atuação do SEBRAE no desenvolvimento 
territorial está prioritariamente focada no aspecto econômico. 

Coerente com a missão e visão do SEBRAE, essa estratégia tem 
como foco a promoção do desenvolvimento econômico de um 
território, por meio do fomento e fortalecimento de atividades 
produtivas, geradoras de emprego e renda. 

Tem como objetivo principal dinamizar a economia do 
território por meio do atendimento aos pequenos negócios, 
visando contribuir para o desenvolvimento econômico e a 
transformação da realidade territorial. 

E tem como objetivos específicos desenvolver e fortalecer as 
atividades produtivas locais, geradoras de emprego e renda; 
fomentar o empreendedorismo baseado no potencial de 
oportunidades e vocações locais, de maneira a contribuir com 
a inclusão produtiva e a geração de novos negócios; promover 
um ambiente de negócios favorável por meio da Lei Geral – 
implementar ou potencializar seus eixos de atuação. 

Sua estrutura metodológica está organizada em três etapas: 
Conhecer, Assumir e Agir que por sua vez, foram estabelecidas 
a partir de seis eixos norteadores que a fundamentam, que 
serão alvo de detalhamento mais adiante. 

A experiência acumulada pelo SEBRAE no trabalho com 
desenvolvimento territorial aponta que alguns fatores, quando 
presentes, favorecem as iniciativas de promoção deste tipo de 
desenvolvimento: 

• Informação de qualidade sobre o território, disponível e 
atualizada; 

• Lideranças públicas e privadas trabalhando conjuntamente 
em prol do alcance de objetivos comuns que promovam o 
desenvolvimento do território; 

• Ambiente legal favorável ao surgimento e desenvolvimento 
de empresas e empreendedores; 

• Recursos do território retidos nele próprio; e 
• Pessoas dedicadas a executar os planos elaborados para 

promoção do desenvolvimento do território. 

De posse dessa compreensão e aprendizado, a estratégia DET 
elegeu seis temas que são seus eixos norteadores.

CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO 
QUALIFICADA SOBRE O TERRITÓRIO 

Análise sócio econômica do território. 
Identificação das potencialidades e 
oportunidades econômicas internas e externas, 
bem como estrangulamento e ameaças. 
Pesquisas quantitativas e qualitativas, a partir 
de bases primárias e secundárias, diagnósticos 
e análises. Este eixo tem papel preponderante 
ao êxito de todo o processo de desenvolvimento 
territorial e deve ocorrer de forma contínua. 

Uma boa base de conhecimento e informações 
qualificadas do território será decisiva para 
um bom plano de ação estratégica, para a 
estruturação de uma boa rede de cooperação, 
para contribuir com a melhor escolha das 
soluções e produtos do SEBRAE e dos seus 
parceiros e para implementação eficiente das 
ações. 

ARTICULAÇÃO DE REDES DE 
COOPERAÇÃO PÚBLICO E PRIVADA 

Movimento de articulação e envolvimento 
de atores e organizações do poder público, 
empresariado e sociedade civil, num movimento 
local e territorial em rede, com o propósito de 
transformação produtiva do território. Sugere-
se o caráter de informalidade para não se 
confundir com a ideia de um Conselho a mais, 
de um Fórum a mais, de um CNPJ a mais, de 
uma diretoria a mais. A definição de papéis e 
responsabilidades dos atores e instituições 
envolvidas na concepção do projeto deve ser 
clara e o número de envolvidos deve ser enxuto. 
Sugere-se uma articulação inicial com um grupo 
reduzido, que poderá vir a ser ampliado a partir 
das sugestões e articulações do próprio grupo, 
integrado por representantes do Poder Público 
Municipal, de CDL, Associações Comerciais, 
Cooperativas, Associações de produtores e 
representantes de instituições de apoio. 

ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DE 
SETORES EMPRESARIAIS PRIORITÁRIOS 

Foco nos pequenos negócios como principais 
geradores de emprego e renda e mais 
importantes dinamizadores da economia local. 
Fomentar e fortalecer as atividades produtivas 
geradoras de emprego e renda. Observar as 
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ações e metas previstas no projeto DET e quais ferramentas e 
outros insumos o SEBRAE já detém que pode ser envolvido no 
processo. A partir dessa identificação preliminar, inicia-se um 
processo continuado de fomento e apoio ao empreendedorismo, 
facilitando o acesso a serviços de desenvolvimento empresarial 
voltados especificamente para a gestão e competitividade dos 
negócios. 

CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
FAVORÁVEL A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 
GERAL 

Articulação, acompanhamento e execução das atividades 
de aprovação e implementação da Lei Geral nos municípios, 
visando à melhoria do ambiente de negócios, com racionalização 
das obrigações burocráticas empresariais, da facilitação do 
registro, da legalização de negócios além da adoção de rotinas 
de atendimento ao MEI por parte da prefeitura. Os eixos de 
“uso do poder de compras” e “agentes de desenvolvimento” 
serão trabalhados de forma específica. Nesse eixo, sugere-
se a replicação pura e simples do processo de implementação 
já utilizado pelo Sistema SEBRAE, focado em 4 eixos de 
implementação da Lei Geral.
 

CRIAÇÃO DE UMA REDE DE AGENTES DE 
DESENVOLVIMENTO 

Numa primeira análise este eixo poderia ser tratado como 
integrante do eixo de implementação da Lei Geral da MPE, mas 
devido à importância estratégica do Agente de Desenvolvimento a 
todo o processo da estratégia DET, foi tratado de forma específica. 
Busca-se instituir o Agente de Desenvolvimento em todos os 
municípios do território, envolvê-lo no apoio a articulação da 
Rede de Cooperação Territorial Público/Privado; na aceleração 
do processo de implementação dos benefícios da Lei Geral da 
MPE no território. Sugere-se que o processo de capacitação e 
acompanhamento dos ADs ocorra de forma contínua, além das 
soluções de formação de AD básica e avançada.

ACESSO A MERCADOS - USO DO PODER DE COMPRA 
PÚBLICO E PRIVADO 

Proporcionar ao empresariado local uma apropriação dos 
recursos investidos pelo município, a partir do que prevê a 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Da mesma forma, 
trabalhar possíveis encadeamentos produtivos com grandes 
empreendimentos ou a própria formação de APL. Explorar 
também o senso de pertencimento a partir de possíveis 
potenciais turísticos e, por fim, estimular o consumo de produtos 
e de serviços locais por parte da população e empresas.

Conde
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04. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

SOCIEDADE E DEMOGRAFIA

4.1 POPULAÇÃO

Em 2010, os 4 municípios da região respondiam por 
2,0% da população total do Estado da Paraíba , com 
aproximadamente 76 mil habitantes.

4.3 EDUCAÇÃO

Segundo dados do DataSebrae, em 2010, em torno de 70,0% da população dos municípios estavam situados na faixa 
de escolaridade sem instrução e fundamental incompleto , e apenas 2,0% possuem ensino superior completo.

4.2 POPULAÇÃO POR SEXO

A população da região é composta em sua maioria por 
mulheres  (50,1%). Porém, nos municípios do Conde e 
Pitimbu, a quantidade de homens é maior.

Pitimbu

Alhandra

Caaporã

Conde

10.536 2.043

2.676

2.760

1.583

1.742 172

332

449

263

2.139

2.432

1.731

11.169

11.630

9.877

Sem instrução e fundamental incompleto

Fundamental completo e médio incompleto

Médio completo e superior incompleto
Superior completo

Pitimbu 17.024

18.007

20.362

21.400

Alhandra

Caaporã

Conde
Pitimbu

Alhandra

Caaporã

Conde

49,2%

49,6%

50,3%

50,6%

50,8%

50,4%

50,3%

49,4%

Homem Mulher

Fonte: Datasebrae, ano de referência 2010.
Fonte: Datasebrae, ano de referência 2010.

Fonte: Datasebrae, ano de referência 2010.
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4.4 RENDA

População por Faixa de Renda (salário mínimo)

De acordo com dados do Datasebrae, em 2010, aproximadamente 84 % da população da região tinham renda de até 1 
salário mínimo e apena 4% tinham rendimentos superiores a 2 salários mínimos.

Massa Salarial (R$ MI)

Em 2013 , as MPE contribuíram com cerca de 16,8% da massa salarial total da região. Pitimbu (28,7%) é o município 
onde as MPE apresentam maior representatividade nesse quesito e Caaporã (4,2%) o menor.

Renda per Capita

A renda per capita  média da região é cerca de R$ 262,29, 
sendo os municípios do Conde (R$ 316,81) e Caaporã (R$ 
268,46) os que apresentam os maiores produtos por 
habitante.

FAIXA ALHANDRA CAAPORÃ CONDE PITIMBU TOTAL %

Sem rendimento 6.207 7.061 7.092 5.238 25.598 41,5%

Até 1 6.425 6.806 6.857 6.716 26.804 43,4%

Mais de 1 a 2 1.535 1.756 2.394 1.118 6.803 11,0%

Mais de 2 a 3 266 304 350 216 1.136 1,8%

Mais de 3 a 5 112 252 301 166 831 1,3%

Mais de 5 a 10 40 120 228 55 443 0,7%

Mais de 10 a 20 8 8 49 10 75 0,1%

Mais de 20 0 15 29 10 54 0,1%

Pitimbu

236,14

268,46

316,81

227,76

Alhandra

Caaporã

Conde

6,80

1,44

0,31

1,33

0,41

7,27

5,23

1,42

PitimbuAlhandra Caaporã Conde

21%

4%

25%

29%

Total
MPE

Fonte: Datasebrae, ano de referência 2010.

Fonte: Datasebrae, ano de referência 2013.

Fonte: Atlas Brasil, ano de referência 2010.
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4.5 DESENVOLVIMENTO HUMANO

Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é a 
média geométrica dos índices das dimensões Renda, 
Educação e Longevidade, com pesos iguais.

Nenhum município da região possui IDH caracterizado 
como alto. Caaporã e Conde têm IDH  entre 0,600 e 0,699, 
sendo caracterizados como IDH médios. Já Pitimbu é o 
município menos desenvolvido, com IDH de 0,570.

4.6 BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS

Número de Famílias Inscritas no Bolsa Família e no Cadastro Único

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é uma ferramenta de identificação e 
seleção de famílias de baixa renda para inclusão em ações e programas sociais.

O Bolsa Família é um programa social do governo federal, com o objetivo principal de garantir que as famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza tenham acesso a itens básicos de subsistência.

Na região, em 2016 , havia cerca de 20 mil famílias inscritas no Cadastro Único e mais de 14 mil no bolsa família.

Índice de GINI

O Índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na 
distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 
capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade 
(a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem 
o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima 
(apenas um indivíduo detém toda a renda). O universo 
de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 
particulares permanentes.

Os municípios que apresentam menor desigualdade são 
Alhandra e Caaporã .

Pitimbu

0,582

0,602

0,618

0,570

Alhandra

Caaporã

Conde

Pitimbu

0,45

0,47

0,52

0,51

Alhandra

Caaporã

Conde

3.319

5.137

3.515

5.507

3.797

6.393

3.495
4.327

PitimbuAlhandra Caaporã Conde

Número de Famílias Inscritas no Bolsa Família
Número de Famílias Inscritas no Cadastro Único

Fonte: Atlas Brasil, ano de referência 2010.

Fonte: Atlas Brasil, ano de referência 2010.

Fonte: DataSebrae, ano de referência 2016.
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4.7 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS

Segundo dados do Datasebrae, em 2014, os municípios da região arrecadaram um montante de R$ 195,81 mi em 
impostos. Desse total, R$ 46,26 foram referentes ao ICMS e R$ 8,02 ao ISS. O município de Alhandra é responsável pela 
maior parte do imposto arrecadado na região (35%) e já Pitimbu a menor, apenas 3%.

4.8 EMPREGO

Em relação ao número de empregados dos municípios estudados, observa-se que em 2013, a região tinha 14.411  
empregados formais e as MPE eram responsáveis por 17% desse total. É possível verificar também que nos municípios 
de Alhandra e Conde as MPE são mais representativas nesse quesito, comtemplando 24% dos empregados.

4.9 PIB

PIB a Preços Correntes (R$ Mil)

Segundo dados do DataSebrae, em 2014, o município 
que obteve o maior PIB Nominal  foi Alhandra (715,0 
milhões). Enquanto, o município de Pitimbu apresentou 
o menor PIB Nominal (137,3 milhões).

Pitimbu

715.033

400.550

178.808

137.298

Alhandra

Caaporã

Conde

67,92
60,34 61,18

6,37
0,26 0,58

10,97
3,51

17,45

2,55

17,58

1,38

PitimbuAlhandra Caaporã Conde

Arrecadação total
ICMS
ISS

4.117

1.002

293

1.008

144

4.955

4.228

1.111

PitimbuAlhandra Caaporã Conde

24%

6%

24%

13%

Total
MPE

ECONOMIA

Fonte: DataSebrae, ano de referência 2014.

Fonte: DataSebrae, ano de referência 2013.

Fonte: DataSebrae, ano de referência 2014.
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Valor Adicionado por Setor

Em relação ao valor adicionado do PIB por setor, em 2014, comércio e serviços  é o setor econômico com o maior 
destaque e importância para a economia local, representando 46% do valor adicionado da região, seguido pelo setor 
industrial 24%.
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A

G
R

O
P

E
C

U
Á

R
IA

C
O

M
É

R
C

IO
 E

 
SE

R
V

IÇ
O

S

IN
D

Ú
ST

R
IA

SE
TO

R
 P

Ú
B

LI
C

O

TOTAL

Alhandra 19.711 405.732 60.750 91.426 577.619

Caaporã 19.882 75.798 155.043 97.694 348.417

Conde 19.184 196.742 150.597 105.544 472.067

Pitimbu 34.081 26.087 4.388 52.233 116.789

4.10 OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Os 4 municípios da região apresentam densidade empresarial de 1.994 empresas optantes pelo Simples Nacional, 
sendo 1.316  Microempreendedores Individuais (MEI) e 678 como Micro e Pequenas Empresas (MPE), de acordo 
com os dados divulgados pela Receita Federal do Brasil em junho de 2017. Nos municípios de Caaporã e Pitimbu os 
Microempreendedores Individuais representam mais de 70% das empresas.

PEQUENOS NEGÓCIOS

Pitimbu

Alhandra

Caaporã

Conde

37% 63%

72%

59%

74%

28%

41%

26%

MPE MEI

5 CNAES MAIS REPRESENTATIVOS

143 MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

124 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

88 CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE

72 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

72 RESTAURANTES E SIMILARES

Fonte: DataSebrae, ano de referência 2014.

Fonte: Sinac (Receita Federal), ano de referência 2017.
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A implementação da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Estado é uma iniciativa que visa 
o aprimoramento do ambiente legal relacionado às empresas no Estado, derivando em consequências positivas para 
atratividade de investimentos, abertura de empresas e melhoramento nos indicadores de longevidade empresarial. 
Assim, se trata de modo diferenciado de favorecer as MPEs com relação à apuração e recolhimento dos impostos, 
mediante um regime único de arrecadação, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e ao acesso a 
crédito e ao mercado. Na região, os 4 municípios já possuem Sala do Empreendedor, Lei Geral das MPE implementada 
e fazem uso de licitação exclusiva para MPE .

Nota-se que entre 2009 e 2013, o crescimento do número de Microempreendedores Individuais (MEI) foi o mais 
representativo entre os pequenos negócios da região , evoluindo de 0 em 2009 para 1.190 em 2014. O segundo porte 
que obteve maior crescimento foram as Empresas de Pequeno Porte (71%), saindo de 52 em 2009 para 89 em 2014.

AMBIENTE LEGAL

MEI

EPP

ME

2009

327
421 438

496

435
424

1.990

856

509

312120
52

60 83
66 8989

0
2010 2011 2012 2013 2014

Lei Geral Implementada

Sala do Empreendedor

Licitação Exclusiva para 
MPE

Fonte: DataSebrae, ano de referência 2014.

Fonte: Painel Regional Sebrae Paraíba, Agência Sul, ano de referência: 2016.
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PERFIL DOS
MUNICÍPIOS

COMÉRCIO INTERNACIONAL (2016)

Principal Produto por Valor 
Total Importado
POLIACETAIS
USD 1,23 Milhão

Total de Importações
USD 4,58 Milhões

SALÁRIO E EMPREGO (2014)

Principal atividade econômica
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
1,23 Mil

Principal Ocupação
VENDEDORES
503

Renda Mensal Média
R$ 1,84 Mil

Total de Empregos
4,25 Mil

OPORTUNIDADES ECONÔMICAS (2014)

Atividade Econômica 
com Menor Distância
CULTIVO DE FRUTAS DE 
LAVOURA PERMANENTE
0,88

Produto com Maior Ganho
de Oportunidade
HALETOS
0,59

Atividade Econômica com Maior
Ganho de Oportunidade
BANCOS DE INVESTIMENTO
0,69

Alhandra
fonte: Data viva

SALÁRIO E EMPREGO (2014)

Principal atividade econômica
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL
2,17 Mil

Principal Ocupação
AGRICULTORES DE GRAMÍNEAS
1,41 Mil

Renda Mensal Média
R$ 1,57 Mil

Total de Empregos
4,53 Mil

OPORTUNIDADES ECONÔMICAS (2014)

Atividade Econômica 
com Menor Distância
AQÜICULTURA EM 
ÁGUA SALGADA
0,92

Produto com Maior Ganho
de Oportunidade
HALETOS
0,59

Atividade Econômica com Maior
Ganho de Oportunidade
BANCOS DE INVESTIMENTO
0,74

caaporã
fonte: Data viva
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PERFIL DOS
MUNICÍPIOS

COMÉRCIO INTERNACIONAL (2016)

Principal Produto por Valor 
Total Importado
FILAMENTOS ELÉTRICOS
USD 804 Mil

Total de Importações
USD 980 Mil

SALÁRIO E EMPREGO (2014)

Principal atividade econômica
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
1,18 Mil

Principal Ocupação
ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS
1,27 Mil

Renda Mensal Média
R$ 1,56 Mil

Total de Empregos
4,30 Mil

OPORTUNIDADES ECONÔMICAS (2014)

Atividade Econômica 
com Menor Distância
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EM GERAL
0,82

Produto com Maior Ganho
de Oportunidade
HALETOS
0,59

Atividade Econômica com Maior
Ganho de Oportunidade
BANCOS DE INVESTIMENTO
0,67

Conde
fonte: Data viva

COMÉRCIO INTERNACIONAL (2016)

Principal Produto por Valor 
Total Importado
MAQUINAS PARA PROCESSAR ROCHAS
USD 281 Mil

Total de Importações
USD 912 Mil

SALÁRIO E EMPREGO (2014)

Principal atividade econômica
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
715

Principal Ocupação
PROFESSORES DO ENSINO FUND. 1
159

Renda Mensal Média
R$ 1,72 Mil

Total de Empregos
973

OPORTUNIDADES ECONÔMICAS (2014)

Atividade Econômica 
com Menor Distância
CULTIVO DE FRUTAS DE
LAVOURA PERMANENTE
0,94

Produto com Maior Ganho
de Oportunidade
HALETOS
0,59

Atividade Econômica com Maior
Ganho de Oportunidade
BANCOS DE INVESTIMENTO
0,77

pitimbu
fonte: Data viva



05. ANÁLISE DE AMBIÊNCIA INTERNA DO 
TERRITÓRIO 

AMBIENTE INTERNO
SEGMENTOS AGRÍCOLAS

FORÇAS FRAGILIDADES

Foram realizados dois workshops territoriais de planejamento com foco nos segmentos produtivos priorizados, turismo 
e agricultura familiar, com a participação de lideranças dos setores público, produtivo e da sociedade civil. Nesses 
eventos foram realizadas atividades de análise de aspectos que podem favorecer ou dificultar o ambiente para o 
desenvolvimento do Litoral Sul, cujo resultado integra a seguir o presente documento.

Na análise de ambiente interno do território, considerando os principais recursos, principais atividades econômicas e 
vantagens competitivas que favorecem o desenvolvimento do Litoral Sul, na visão dos representantes dos segmentos 
agrícolas, foi destacado como Forças e Fragilidades da região:

• Proximidade do mercado 
consumidor;

• Abundância de recursos 
hídricos;

• Diversidade de produtos 
agrícolas;

• Organização social dos 
produtores;

• Geração de trabalho e renda 
através do acesso à terra.

• Produção agrícola;
• Escoamento das rodovias 

estaduais que interligam os 
municípios (008, 034, 018, 004, 
101);

• Diversificação econômica;
• Feiras da agricultura familiar, 

feiras livres/agroecológicas.
• Preocupação com meio 

ambiente;
• Produtos da agroecologia.
• Localização (escoamento de 

produção);
• Mercado;
• Políticas públicas e sociais 

voltadas à agricultura
• Agricultura familiar;
• Fertilidade dos solos e 

diversidade de produtos 
agrícolas;

• Polo turístico.

• Agressão ao meio ambiente;
• Violência na zona rural;
• Dificuldades de acesso à 

políticas públicas;
• Especulações imobiliárias;
• Assistência técnica limitada.
• Dificuldades na 

comercialização;
• Falta de planejamento de 

produção;
• Uso excessivo de agrotóxicos;
• Escoamento da produção das 

estradas nos municípios;
• Falta de apoio dos gestores 

para comercialização da 
agricultura familiar/feiras.

• Falta de comunicação entre os 
municípios;

• Muita burocracia ao acesso ao 
crédito;

• Ausência de escola agrícola;
• Atravessador (ganha mais que 

o produtor);
• Estradas e rodagens (melhor 

acesso);
• Mão de obra (imigração do 

pequeno produtor para a 
rede hoteleira, indústria e 
construção civil);

• Avanço industrial nas áreas 
rurais de forma desordenada, 

poluidora das nascentes e do 
ar.

• Ausência de infraestrutura 
adequada para as feiras locais;

• Falta de políticas 
intermunicipais e falta de 
incentivo à agroindústria;

• Falta de parceria com as 
instituições de ensino superior.
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AMBIENTE INTERNO
TURISMO

FORÇAS FRAGILIDADES OPORTUNIDADES

Na análise de ambiente interno do território, considerando os principais recursos, principais atividades econômicas 
e vantagens competitivas que favorecem o desenvolvimento do Litoral Sul, na visão dos representantes do turismo, 
foi destacado como Forças, Fragilidades e Oportunidades da região:

• Diversidade cultural;
•  Festas municipais;
•  Recursos naturais;
•  História local;
•  Localização estratégica.
•  Ativos ambientais (eco turismo, 

praias, natureza);
•  Cultura (indígena, pescas, 

gastronomia, agricultura, 
danças);

•  Meios de hospedagem;
•  Natureza (conservada);
•  Hospitalidade (acolhimento);
•  Cultura e arte (artesanato, 

indígenas e quilombolas);
•  Clima (regular o ano inteiro, 

águas mornas);
•  Gastronomia (forte);
•  Área rural (estruturada e 

organizada).
•  Manifestações culturais;
•  Práticas esportivas;
•  Acessos estaduais e federais.
•  Praias, sol, mar;
•  Comunidades tradicionais;
•  Proximidades da capital;
• União das 4 cidades.

• Acessibilidade viária;
•  Divulgação;
• Acessibilidade digital;
•  Descontinuidade de projetos;
•  Falta de articulação 

intermunicipal.
•  Falta de mão de obra 

qualificada;
• Falta de cooperação política;
•  Marketing/identidade visual - 

sinalização;
•  Estrutura local (acesso à 

transporte e saúde);
•  Limpeza urbana/orla.
•  Infraestrutura (precária, lixo, 

saneamento, bancos);
•  Turismo de passagem;
•  Falta de segurança;
•  Preços abusivos (bares em 

praias);
•  Falta de qualidade no comércio 

para serviço;
•  Comunicação;
•  Eventos.
•  Capacitação/informações de 

atendimento ao turismo;
•  Pouca valorização da cultura 

indígenas/quilombolas;
•  Falta de uma operadora;
•  Proximidade com a capital;
•  Falta de plano diretor de 

turismo.

• Ciclo junino;
•  Desenvolvimento naturista;
•  Recursos naturais;
•  Turismos (experiência);
•  Participações de feiras;
•  Apoio das instituições (SEBRAE 

E SENAI);
•  Eco turismo;
•  Eventos culturais;
•  Turismo de esportes náuticos.
•  Novo produto no mercado 

(área pouco conhecida);
•  Concorrência baixa e 

estruturação mais fácil;
•  Gestores públicos interessados 

em se entregar para o 
desenvolvimento do turismo 
no litoral sul;

•  Estruturação de roteiros 
existentes integrados;

•  A presença de indústrias.
•  Pesca;
•  Agricultura familiar;
•  Localização;
•  Geografia.
•  Marketing forte;
•  Criação de centro de 

informação e capacitação;
•  Festival de culturas;
•  Valorização de nossas culturas 

(museu, casa cultural).
•  Reativação da balsa;
• Turismo rural;
•  Eventos integrados.
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06. PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
O Plano de Ações Estratégicas a seguir compreende as 
etapas da Visão de Futuro, Diretrizes do Desenvolvimento 
Econômico Territorial, Linhas Estratégicas, Objetivos e 
Proposições, considerando um espaço temporal de curto 
e médio prazo. 

O Plano Estratégico, como é sabido, só tem sentido se 
servir como ferramenta para ação. Somente poderá ser 
consolidado a partir da correta implementação e gestão 
dos seus projetos estruturantes. Todo esforço de produzir 
ideias poderá cair no vazio se não resultar em realizações 
efetivas. 

O presente Plano Estratégico deverá se completar, então, 
com um PLANO DE AÇÃO, onde se detalhe projetos, 
objetivos, agentes envolvidos, metas, ações, prazos e 
indicadores de controle, necessários a concretização das 
proposições aqui formuladas.

Através de atividades em grupo durante workshops 
realizados, a partir da análise de ambiente do território 
e, orientados por metodologia caracterizada pela ênfase 
no positivo e reconhecimento das forças e capacidades 

de todos e da região, os participantes desses diversos 
eventos foram estimulados a estabelecer visões de um 
futuro ideal desejado, num cenário de ações inovadoras 
em prol do desenvolvimento do Litoral Sul e dos seus 
setores produtivos, onde as diferentes lideranças e 
organizações possam trabalhar juntas em direção ao 
mesmo objetivo de incentivar a promoção da agricultura 
e turismo, como importantes alternativas para o 
desenvolvimento econômico e social da região.

A visão síntese de todos os agentes interessados no 
desenvolvimento econômico e social do Litoral Sul é a 
seguinte:

Ter um território com economia mais competitiva, 
diversificada, fortalecida e organizada, com geração 
de trabalho e renda e melhoria dos indicadores sociais 
e econômicos. Com representantes públicos, empresários 
e produtores mais conscientizados, articulados e 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável da 
região.

“ “
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6.1 VISÃO DE FUTURO

Foram realizados dois eventos temáticos destinados ao público de empresários, gestores públicos, representantes 
de entidades, produtores e técnicos dos segmentos da agricultura e do turismo do Litoral Sul, com o propósito de 
contribuição participativa ao Plano de Ações Estratégicas para o Fomento e Fortalecimento das Atividades Produtivas 
Geradoras de Emprego e Renda da região. 

Durante o workshop da agricultura, realizado na cidade de Alhandra, os agentes representativos desse segmento 
formularam a seguinte visão de futuro:

“A região do litoral sul será o principal pólo da Paraíba, a referência no desenvolvimento sustentável 
para o futuro comum”.
 
“Um futuro onde a sociedade civil organizada e autônoma, possa unificar-se ao poder público para que 
a agricultura familiar venha combater a fome e a miséria neste país, conservando o meio ambiente.”

“Ter uma agricultura familiar desenvolvida com um eficaz planejamento de produção, livre de 
agrotóxicos, respeitando o meio ambiente”.

“Uma região com a garantia da introdução de agricultores em espaços de protagonismo social, não 
havendo descriminação com a profissão”.

Durante o workshop participativo do turismo, realizado no Conde, os agentes representativos desse segmento do 
território, de forma compartilhada, definiram a seguinte visão de futuro:

“Ser uma região alavancada pelo turismo e ter melhorias do IDH, sendo procurada pela qualidade de vida, 
prevenção ambiental e riqueza cultural, opção para empreender com sustentabilidade.”

“Ser um destino turístico consolidado, que o forte seja a preservação da natureza e das raízes culturais. 
Que os visitantes sintam-se acolhidos e que se torne conhecido nacionalmente e internacionalmente.” 

“Desejamos que o nosso litoral sul seja reconhecido no estado, no Brasil e no mundo como melhor destino 
turístico por suas atrações naturais e atrativos culturais, com respeito e proteção ao meio ambiente.” 

“Litoral sul ser a região da Paraíba, referência em turismo rural e de experiências, em harmonia com 
meio ambiente e o progresso, resultando em geração de renda.”

“Ser referência mundial no turismo sustentável, seguindo os valores como: ética, confiança, 
sustentabilidade, determinação, valorização da cultura local, hospitalidade, união, organização, 
valorização do conhecimento e do planejamento”.

“

“
“

“



22 PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O FOMENTO E FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
LITOTAL SUL

6.2 DIRETRIZES DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO TERRITORIAL

• A região do Litoral Sul da Paraíba, compreendido 
nestedocumento pelos municípios de Conde, 
Pitimbu, Alhandra e Caaporã, deverá buscar, de 
forma obstinada, pelos caminhos da cooperação e 
gestão compartilhada, a sua transformação positiva, 
a fim de tornar-se uma comunidade com boa 
qualidade de vida, dinâmica produtiva e econômica, 
sustentabilidade e competitividade, no contexto das 
demais regiões do Estado da Paraíba. 

• Deverá proporcionar um ambiente de oportunidades 
a todos os seus habitantes para crescer, prosperar e 
usufruir um nível de qualidade de vida compatível 
com parâmetros de aferição internacionalmente 
satisfatórios. 

• O Litoral Sul deverá agir como uma região 
comprometida com a prosperidade econômica, 
devidamente balanceada com um ambiente natural 
restaurado e protegido.

6.3. LINHAS ESTRATÉGICAS

• Concentrar esforços nos segmentos de maior impacto 
para o desenvolvimento do território considerando 
o equilíbrio entre dinamismo econômico, melhoria 
de indicadores sociais e sustentabilidade ambiental. 

• Orientar as intervenções no território adotando 
modelos de planejamento e gestão compartilhada, 
promovendo a integração das diversas esferas de 

governos, setor privado e sociedade civil. 
• Adotar visão e atitudes inovadoras e empreendedoras 

na formulação e implantação de programas e 
projetos, considerando as dimensões econômicas, 
sociais, tecnológicas e ambientais.

• Fomentar a dinamização da economia do território 
através do incentivo ao empreendedorismo, 
melhoria do ambiente de negócios e atendimento 
aos pequenos negócios. 

•  Promover o incentivo e fortalecimento das cadeias 
produtivas referentes aos segmentos do turismo e  
agricultura familiar.

6.4. OBJETIVOS

• Promover o desenvolvimento econômico e a 
transformação da realidade territorial, por meio do 
fomento e fortalecimento de atividades produtivas, 
geradoras de emprego e renda. 

•  Impactar na melhoria dos indicadores econômicos 
e sociais do território, a fim de tornar-se uma 
região com boa qualidade de vida, compatíveis com 
parâmetros internacionalmente satisfatórios. 

•  Desenvolver entre os agentes públicos e privados 
a cultura da integração, atuação em rede e 
corresponsabilidade pelo desenvolvimento do 
território.

• Usar de forma eficiente os recursos naturais e 
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ambientais de forma a garantir o desenvolvimento 
sustentável e oportunidades para as gerações 
futuras. 

6.5. PROPOSIÇÕES (PROPOSTAS DE AÇÕES)

As propostas de ações apresentadas a seguir para os 
setores da agricultura e do turismo, foram formuladas 
através de atividades participativas em grupos de 
trabalhos, durante os seminários e oficinas realizadas, 
envolvendo a participação de agentes públicos, técnicos, 
produtores, empresários e agentes da sociedade civil dos 
quatro municípios do Litoral Sul.
 
As propostas foram orientadas a partir do reconhecimento 
de aspectos considerados como fortes e oportunidades 
para o desenvolvimento desses setores econômicos no 
Litoral Sul, e através de eixos temáticos estabelecidos de 
acordo com as linhas estratégicas e objetivos formulados. 

Para o setor da agricultura, foram utilizados os eixos 
temáticos: Fortalecimento Institucional (governança, 
organização, planejamento), Infraestrutura 
(armazenagem, beneficiamento, estradas, recursos 

hídricos, energia), Inovação e Tecnologia, Acesso a 
Mercado, Promoção, Fortalecimento da Estrutura 
Humana/Social (qualificação profissional, assistência 
técnica), e Sustentabilidade (gestão ambiental).

Para o setor de Turismo, os seguintes eixos temáticos: 
Fortalecimento Institucional (governança, organização, 
planejamento), Infraestrutura (básica estruturante e 
macro estruturante), Estruturação do Produto Turístico 
(qualificação dos atrativos e serviços turísticos), 
Comercialização (informação, promoção, marketing, 
acesso a mercado) e Sustentabilidade (gestão ambiental). 

As proposições estão reproduzidas conforme 
formuladas e apresentadas pelos participantes nos 
grupos de trabalhos.

Caaporã
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ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO)

• Políticas de isenção de dívidas impostas as associações de agricultores 
(receita);

•  Assessoria jurídica e contábil pública para as entidades sociais 
(associações);

•  Consórcio intermunicipal com comarcas setoriais; 
•  Parcerias público-privado;
• Prioridade nas políticas agrícolas e nos investimento direcionados.
•  Descentralização das máquinas do PAC para CMDRS.
• Fortalecimento do associativismo/cooperativismo;
•  Projeto da lei que torne as secretarias de agricultura demandadoras de 

despesas;
•  Fortalecimento aos grupos informais (formalizando esse trabalho) da 

agroindústria familiar;
•  Projeto de lei que crie o fundo municipal de agricultura;
•  Fortalecimento do CMDRSS (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Solidário); 

INFRA-ESTRUTURA.  (ARMAZENAGEM, BENEFICIAMENTO, 
ESTRADAS, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA, ENTRE OUTROS)

• Garantia de redes trifásicas de energia;
•  Garantia de saneamento básico para as áreas rurais;
•  Revitalização das redes de abastecimento hídrico e de energia elétrica;
•  Revitalização das vias agrícolas.
•  Melhoria da malha viária municipal;
•  Fortalecimento da agroindústria na região;
•  Construção de viveiro intermunicipal.
•  Programas de melhorias nas estradas vicinais para escoamento da 

produção;
•  Implantação de banco de sementes (Cará, inhame da costa).
•  Reativação do CIAF (Centro Integrado da Agricultura Familiar);
•  Fortalecimento dos bancos municipais de alimentos;
•  Monitoramento das nascentes pelos CODEMAS;
•  Acessibilidade do agricultor à energia solar;
•  Criação do banco de projetos para captação de recursos.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

• Política de construção de biodigestores para escolas e creches;
•  Implantação de telecentros comunitários;
•  Introdução de tecnologias adequadas ao homem do campo;
•  Capacitação em novas experiências tecnológicas sociais;
•  Biotecnologia na produção de alimentos.
•  Incentivar e possibilitar o acesso à energia alternativa;
•  Tecnologia para saneamento básico de baixo impacto ambiental;
• Aplicativos de gestão para agricultores.
•  Programa de controle fitossanitário para controle de sementes de 

inhame;
•  Implantação de sistema de irrigação eficiente;
• Capacitação tecnológica;
•  Capacitação em processos sintrópicos; 
• Mais acessibilidade à tarifa verde;
•  Capacitação de gerenciamento por sistema de informações.
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ACESSO A MERCADO E PROMOÇÃO

•  Processamento e agregação de valor aos produtos 
de agricultura familiar;

•  Marketing;
•  Garantir a comercialização direta e justa (agricultor e 

consumidor);
•  Manter a política pública de comercialização de 

agricultura familiar (PAA – PNAE).
•  Certificação de qualidade orgânica de forma 

regionalizada.
•  Acesso ao crédito para aquisição de transporte para 

escoamento de produção;
•  Programa de marketing/propaganda ativo dos 

produtores da agricultura familiar;
•  Desburocratizar o processo de certificação para o 

pequeno agricultor.
•  Promoção de feiras livres agroecológicas;
•  Desburocratização do PNAE;
•  Fortalecimento da CECAF (Central de Comercialização 

da Agricultura Familiar);
•  Estudo de mercado;
•  Fortalecimento da CIAF (Centro Integrado de 

Agricultura Familiar).

FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA HUMANA/
SOCIAL (QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA).

• Assistência técnica;
•  Escola técnica inserida na zona rural (educação do 

campo para o campo);
•  Saúde básica que se adéqua a área rural;
•  A inserção na grade curricular da rede municipal de 

ensino das cadeiras técnicas agrícolas.
•  Organização de extensão rural.
•  Campanhas de capacitação, educação, 

conscientização e pertencimento;
•  Priorização nas compras de produtos locais.
•  Realização de cursos, palestras, capacitações visando 

o fortalecimento dos produtores rurais;
•  Instalação de escola técnica agrícola;
•  Programa de mobilização integrada entre 

associações/sindicatos e o poder público na 
valorização dos agricultores.

•  Implantação do ITOG (Investimento Tecnologia 
Organização e Gestão)

•  Mais acompanhamento em assistência técnica para 
a AF.

SUSTENTABILIDADE (GESTÃO AMBIENTAL)

• Uso consciente e sustentável dos recursos hídricos;
•  Tratamento hídrico nas águas de áreas rurais;
•  Fortalecer o programa do bolsa verde;
•  Incentivar as propriedades rurais ao modelo de 

produção agrossilvipastoril.
•  Incentivar e fortalecer a produtividade orgânica;
•  Proteção e revitalização das nascentes;
•  Escolas técnicas ambientais e agrícolas;
•  Implantação de sistema de qualidade da água;
•  Crédito verde para recuperação de mata ciliar nas 

nascentes;
•  Implantação de pontos acessíveis de coleta de 

resíduos agrotóxicos. 
•  Criação/fortalecimento dos CODEMAS (Conselho 

Municipal do Meio Ambiente);
•  Campanhas de educação ambiental;
•  Reflorestamento das matas ciliares;
•  Conscientização do correto descarte das embalagens 

de agrotóxicos;
•  Perseguir as metas do plano municipal de 

saneamento básico.

Alhandra
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ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO) 

• Criar uma marca regulatória comum;
•  Criação/fortalecimento de, pelo menos, um departamento e conselho 

municipal de turismo; 
•  Criação do fórum de turismo da região do Litoral Sul;
•  Definição de orçamento para pasta de turismo;
•  Plano estratégico: orientadora, reguladora, fiscalizadora;
•  Turismo à frente do imobiliário;
•  Políticas públicas para turismo;
•  Coordenação/integração das políticas para o turismo;
•  Líderes preparados e capacitados;
•  Fórum do turismo na região;
•  Acompanhamento e prestações de conta aos setores envolvidos com 

turismo. Das ações desenvolvidas pelas instituições que representa os 
setores de turismo;

•  Criação de um fundo municipal de turismo de cada município do 
território;

•  Fomentar as parcerias público/privada para o setor;
•  Elaborar plano diretor de turismo como parte do plano diretor do 

município, mas destacado;
•  Extrair o orçamento do turismo, com metas e prazos a serem atingidas;
•  Coordenação e integração das políticas para o turismo.

INFRA-ESTRUTURA (BÁSICA E MACRO ESTRUTURALMENTE).

• Sinalização, internet, banco;
•  Pavimentação, telefonia, saneamento, transporte;
•  Construção de aterro sanitário da região;
•  Ordenamento do uso da orla (implantação do PBI do projeto orla);
•  Criação do centro cultural municipal (municípios);
•  Reativar o CIAF (Centro de Distribuição da Agricultura Familiar);
•  Melhoria do acesso viário;
•  Sinalização (praias, estradas etc) e acesso;
•  Criação de atrativos turísticos;
•  Segurança em geral;
•  Limpeza urbana/orla;
•  Segurança/bancas/criação de moeda social;
•  Saúde, educação/transporte;
•  Vias de acesso de qualidade;
•  Internet gratuita (banda larga);
•  Sinalização turística municipal e regional;
•  Fundação do centro de arte, cultura e turismo;
•  Construção/ordenamento da Orla turística;
•  Melhorias de acessos municipais e intermunicipais;
•  Estruturação das propriedades rurais;
•  Melhoria e sinalização das estradas, iluminação, coleta de lixo e 

segurança;
•  Centro cultural e comercial para o produto cultural e tangível local, bem 

como para outros produtos e serviços; 
•  Operadora de telecomunicação para implementar rede de fibra ótica. 
•  Feiras (agricultura familiar, gastronômicas, artesanatos etc);
•  Sinalização (constitucional e local);



ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO 
(QUALIFICAÇÃO DOS ATRATIVOS E SERVIÇOS 
TURÍSTICOS)

• Ampliar opção de atividade – diversificação do 
produto;

• Melhoria de hotéis e restaurantes;
• Centro de cultura e comércio local (bancos, 

farmácias, mercados etc);
•  Programa de incentivo à produção de grupos de 

cultura: teatro, música, artes plásticas, artesanatos, 
vídeos;

•  Biblioteca pública para levantar e classificar a 
produção cultural para depois colocar à disposição 
(pinacoteca, videoteca etc);

•  Curso de melhoria do equipamento turístico;
•  Visitas técnicas e missões técnicas;
•  Participação em eventos temáticos;
•  Implantar e fomentar o turismo de experiência; 
•  Diversificar os atrativos turísticos e identificar 

clientes potenciais.
•  Formação de pessoas, empresários e colaboradores;
•  Parceria entre indústria e comércio;
•  Fomentar eventos turísticos e Identidades turísticas; 
•  Incentivar o Ecoturismo/esportes náuticos
•  Criar pacotes turísticos;
•  Diversificar os atrativos turísticos e identificar 

clientes potenciais.
•  Incentivar o cooperativismo e controlar padrão de 

qualidade;
•  Diversificar os atrativos turísticos e identificar 

clientes potenciais.
•  Passeios, festivais culturais, guias e orientações 

turísticas;
•  Melhorar a organização das festas carnavalescas;
•  Reativar a festa do inhame e o festival da lagosta;
•  Criação do um banco de dados para o cadastro geral 

de turismo (inventariado da oferta turística);
•  Calendário de eventos regionais;

COMERCIALIZAÇÃO (INFORMAÇÃO, 
PROMOÇÃO, MARKETING, ACESSO A 
MERCADO)

• Plano de Marketing;
•  Desenvolver uma identidade turística para a região;
•  Promover eventos regionais;
•  Criação de material impresso para divulgação do 

território;
•  Desenvolver um portal de turismo regional;
•  Criação dos centros de informações turísticas 

municipais;
•  Comidas, produtos da região e artesanatos;
•  Site para o Litoral Sul;
•  Identidade visual;
•  Centro de informação turística;
•  Publicidade dirigida para clientes potenciais;
•  Definição precisa do tipo turista;
•  Projeto de divulgação e marketing;

Conde
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•  Rodada de negócios;
•  Fantour e Fanpress;
•  Participação em feiras/eventos temáticos;
•  Plano estratégico de marketing com foco em mídias 

digitais, catálogo eletrônico.
•  Site (e-gov) que permita a oferta, serviços públicos e 

a fiscalização pela sociedade. Nele deve ter base de 
dados também para pesquisadores e investidores;

•  Produtos ecoturismo em excelente qualidade;

FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA HUMANA/
SOCIAL (QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

• Fortalecimento das escolas de educação básica e 
fundamental;

•  Qualificação técnica;
•  Cursos de qualificação em atendimento;
•  Programa de certificação de qualidade;
•  Cursos de qualificação em gestão;
•  Cursos preparatórios;
•  Faculdades com nível internacional, dando uma 

qualidade de ensino fora do país;
•  Escolas técnicas;
•  Qualificação profissional;
•  Educação e conscientização da população voltada 

para o turismo; 
•  Capacitação para assistência ao turismo;
•  Representatividade do SEBRAE em cada região para 

o desenvolvimento da cidade;
•  Educação sobre o desenvolvimento sustentável e o 

valor cultural da história de cada região;
•  Capacitação dos agentes de turismo;
•  Inserção na grade curricular da rede de ensino 

municipal a disciplina de turismo (curso 
profissionalizante);

•  Capacitação da mão de obra especializada quanto 
ao atendimento ao cliente;

•  Maior apoio ao agente de desenvolvimento;
•  Usar SEBRAE;
•  Implantar escola de hotelaria na região;
•  Efetuar treinamento em inglês.
•  Curso de formação para gestores públicos em 

parceria com o ESPEP;

SUSTENTABILIDADE (GESTÃO AMBIENTAL)

• Tratamento seletivo de lixo;
•  Campanha de conscientização nas escolas e 

comunidade (quanto dinheiro entra no seu bolso);
•  Campanhas de conscientização ambiental;
•  Reflorestamento das matas ciliares;
•  Implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos;
•  Implantar programa de energia renovável;
•  Elaboração do plano municipal de saneamento 

básico;
•  Conscientizar a população a cuidar do seu 

patrimônio;
•  Alianças entre governo, comerciantes e população 

em prol da promoção do turismo;
•  Ações transformadoras e organizadas em prol do 

desenvolvimento de cada região (de acordo com 
cada necessidade);

•  Comprometimento de todas as partes, 
disponibilizando os recursos necessários;

•  Políticas e educação ambiental;
•  Usina para tratamento do lixo das residências, das 

empresas etc.
•  Turismo sustentável e preservação das restingas;
•  Fiscalização dos negócios e residências com base na 

legislação ambiental;
•  Utilização sustentável dos recursos naturais;
•  Marco regulatório;
•  Centro integrado de reciclagem e reaproveitamento 

de lixo;
•  Reaproveitamento de matérias para nos funções 

(ex: paletes);
•  Programas de certificação de qualidade ambiental;
•  Projetos de educação ambiental;
•  Projeto de controle e qualidade das águas;
•  Usina para tratamento do lixo das residências, das 

empresas etc.

Pitimbu
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