Câmara Técnica de Turismo Náutico
Município de Angra dos Reis / RJ
Reunião Julho/2015
Relatório de Reunião
Data: 15/07/2015
Hora: 15H ÀS 18H
Local: Sede do Sebrae Costa Verde

PARTICIPANTES:
Amanda Salazar – TURISANGRA
Daniel Amorim – CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Rita de Cássia – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Amanda Hadama – TURISANGRA
Cipriano Feitosa – AGÊNCIAS, OPERADORAS DE TURISMO NÁUTICO E GUIAS DE TURISMO
Klauber Carvalho – TURISANGRA
Rafael Andreguetto – CREDENCIADO SEBRAE/RJ

PAUTA:
APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DEFINIÇÃO DE VISÃO
DEFINIÇÃO DE TEMPO (CURTO, MÉDIO, LONGO PRAZO)
PLANO DE AÇÃO
RELATO MATÉRIA FLEXBOAT ILHA DO GOVERNADOR
1º LABORATÓRIO NÁUTICO

RESUMO
APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Foi realizada pelo consultor Rafael Andreguetto a apresentação do Relatório da Oficina de
Planejamento Estratégico que foi enviado antecipadamente a todos os membros da Câmara Técnica
para apreciação e apresentado os encaminhamentos previstos ao final do mesmo.

1

Câmara Técnica de Turismo Náutico
Município de Angra dos Reis / RJ
Reunião Julho/2015
DEFINIÇÃO DE VISÃO
Com base nas atribuições previstas no Planejamento Estratégico foi definido pelos presentes a visão de
destino que será trabalhada pela Câmara Técnica em consonância com o papel do Conselho Municipal
de Turismo.
Desta forma a visão estabelecida pelos presentes será: “Tornar-se Pólo de Turismo Náutico que seja
modelo de Sustentabilidade e Ordenamento”

PLANO DE AÇÃO /DEFINIÇÃO DE TEMPO (CURTO, MÉDIO, LONGO PRAZO)
Em conjunto com os presentes foi apresentado modelo de Plano de Ação com priorização para que os
presentes definissem objetivos e estabelecessem ações para consecução dos mesmos. Por falta de
quórum de representantes da sociedade civil e setor privado na reunião ficou estabelecido que todos
deverão construir o plano de ação e farão a apresentação do mesmo para deliberação no dia 13 de
agosto às 14 horas em nova reunião da Câmara.
Foi estabelecido, no entanto a delimitação temporal de curto, médio e longo prazo e que deverá ser
aplicado para estabelecimento das ações a serem desenvolvidas.
CURTO – 8 MESES (Prioridade GUT entre 125 a 76 pontos)
MÉDIO – 16 MESES (Prioridade GUT entre 75 e 36 pontos)
LONGO – 24 meses (Prioridade GUT entre 35 e 0 pontos)

RELATO MATÉRIA FLEXBOAT ILHA DO GOVERNADOR
O presidente da TurisAngra fez relato de matéria acerca de empresa de Angra dos Reis que atua no Rio
de Janeiro realizando transporte de passageiros da Ilha do Governador para o Centro do Rio de Janeiro.

1º LABORATÓRIO NÁUTICO
Devido a necessidade de adiamento do 1º Laboratório Náutico que seria realizando no dia 14 de julho,
definiu-se em conjunto com o proprietário da embarcação Angra Ocean a data de 12 de agosto para
realização do evento e também o horário das 9h00 às 12h30, local de embarque Cais do Shopping
Piratas e desembarque Cais de Santa Luzia, bem como a realização do roteiro comercial ofertado pela
empresa para análise e trabalhos que serão apresentados pelos palestrantes.
O presidente da TurisAngra apresentou a possibilidade de pagamento de combustível utilizado pela
embarcação durante o evento como forma de ressarcimento e que este item deverá ser acordado em
conjunto com o SEBRAE.
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ENCAMINHAMENTOS
PLANO DE AÇÃO
Todos os componentes da Câmara deverão redigir e estabelecer ações para as prioridades conforme
trabalhado durante a Oficina de Planejamento Estratégico e apresentar na reunião do dia 13 de agosto.
Após a aprovação e validação, o Plano de Ação, Planejamento Estratégico, Visão e Missão serão
apresentados por Relator da Câmara a ser definido na reunião do COMTUR no dia 20 de agosto.
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