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Plano Municipal de Turismo de Vila Velha

1 - Apresentação

Este Plano Municipal de Turismo está sendo sistematizado em pleno período de apreensão

social provocada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), evento que se abate sobre toda

a humanidade, e que já marca uma linha divisória na história das nações, dos estados, das

cidades, das instituições e das pessoas.

O principal reflexo deste acontecimento é a já constatada, profunda recessão econômica,

com todos seus impactos na qualidade de vida e no desenvolvimento social e políticos de

nossas sociedades.

Outro reflexo marcante é o controle sanitário ao qual devemos nos adaptar imediatamente,

tanto para controle desta epidemia, que até o surgimento de uma vacina ou remédio, durará

ao menos um ano, e até por conta eventualmente do surgimento de novos vírus.

Estes reflexos serão duradouros e alguns permanentes, obrigando-nos a repensar toda a

política pública que terá de se adaptar a esta nova realidade. E em função deles os

indicadores que até então nos balizavam para a elaboração de um Plano Municipal de

Turismo estão todos relativizados, alguns mesmos já não fazem mais sentido.

Além da diminuição brutal do número de turistas devido á crise econômica, teremos também

maiores e rígidos controles nas fronteiras, especialmente nas viagens aéreas e nos

aeroportos. Todas estas alterações levarão a uma mudança no padrão do turista e novos

critérios pesarão na escolha de seu destino turístico.

O asseio e ações de prevenção de contaminação sanitária serão fundamentais para os

hotéis, casas de divertimento e pontos turísticos exigindo uma mudança de paradigma e

comportamento. Eventos, perfil de taxa de ocupação de hóspedes, tudo terá que ser

repensado para se evitar aglomeração, garantir distâncias mínimas sanitárias em salas de

refeição, auditórios, pontos de visitação, entre outras medidas.

Os sistemas de saúde de cada cidade se tornarão critério de definição quanto á segurança

do turismo, de acordo com sua capacidade de responder a estes momentos. Cidades com



sistemas de saúde mais eficientes e seguros darão mais conforto psicológico para o

desenvolvimento do turismo e para o turista.

Enfim, todos os setores deverão se adaptar. Da educação que deverá desde já ensinar ás

nossas crianças como viver numa situação de pandemia, preparando uma nova geração

responsável sanitariamente; aos transportes públicos, aos serviços urbanos, ao

recolhimento do lixo; enfim, quanto mais eficientes forem estas respostas melhor nos

preparamos para um salto qualitativo em nossas comunidades e em nosso turismo para

quando pudermos retomar um momento de desenvolvimento econômico futuro.

Vejamos o que podemos fazer neste novo cenário pelo desenvolvimento do turismo em

nossa cidade.

2 - Introdução

Antes do advento deste novo cenário, o perfil da avaliação diagnóstica apontava para um

quadro de expectativa positiva, no qual as ações tinham por parâmetro a consolidação de

políticas públicas já elaboradas, com desafios que indicavam para um incremento do turismo

na cidade, calcado numa expectativa, embora tímida, de retomada de crescimento

econômico.

Agora as expectativas se inverteram. Em vez de pensar em crescimento de demanda temos

que nos preparar para um cenário de contração desta demanda, sendo necessário elaborar

um plano de sobrevivência e de manutenção dos negócios atuais voltados ao turismo.

Esse cenário recessivo e instável não nos permite o luxo de planejamento de grandes

horizontes, sem a necessária revisão constante de meios e procedimentos para se chegar

aos objetivos e metas almejados.

Assim, este plano atual, embora com previsão de ações permanentes, deve ser revisto já no

prazo de três anos, quando o cenário atual altamente instável acreditamos que possa já ter

se estabilizado.

3 - Metodologia



A participação, sobretudo neste momento, se torna de extrema necessidade para se elaborar

um Plano Municipal de Turismo que faça uma conexão entre as ações públicas e privadas,

voltado ao delicado cenário atual.

Continua sendo fundamental e orientador uma metodologia participativa ouvindo a

sociedade civil, principalmente por parte de suas instituições, órgãos de representação, em

especial do Conselho Municipal de Turismo, que inclui representantes da sociedade civil

provenientes dos setores privados.

Igualmente, é necessário o levantamento de dados estatísticos e de opinião que deem

parâmetros à elaboração deste plano, já antecipando a crítica de que esses dados em

grande maioria já não guardam relações críveis com a nova realidade em que vivemos.

A utilização de dados resultantes de pesquisa realizada recentemente em plena pandemia

pelo Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo^ além de outros estudos e

pesquisas realizadas em anos anteriores, foi de suma importância para a instrumentalização

deste plano.

4 - Conceituando o Turismo

O Turismo é o setor econômico que atende ao cidadão que se desloca para outras regiões

ou países com a finalidade de passar momentos de lazer, conhecer outras culturas, visitar

lugares específicos, que estão ausentes na região da sua residência e que pernoita fora de

casa e/ou passa o período de 24 horas fora da sua cidade.

O desafio deste setor hoje é desvendar e atender à mudança constante do perfil, do desejo

e da mentalidade do turista, sempre em constante mutação, principalmente frente a

acontecimentos de impactos como o que vivemos atualmente.

Assim, é preciso estar atento a tendências que afetarão o turismo de massa, o crescimento

do turismo em áreas livres e de pouca aglomeração, os protocolos sanitários de transporte,

as dificuldades que se imporão aos longos traslados, os impactos dos procedimentos

^ Indicadores produzidos pelo Boletim Economia do Turismo no Espírito Santo, resuitado de uma parceria entre
o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR-ES) e a Fundação de
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (PAPES). Disponível em:
<https://observatoriodoturismo.es.gov.br/ecomomia-do-turismo>. Acesso em: 19 jun 2020.
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sanitários, a possível preferência pelos trajetos curtos; enfim, uma série de questões que

afetarão o mercado e o setor econômico do turismo no Brasil e, consequentemente, no

município.

5 - Contextualizando o município de Viia Veiha

Vila Velha está localizada quase ao meio do imenso litoral brasileiro de praias voltadas ao

sul do atlântico. É um dos nacos de terra que pela primeira vez^ recebeu a chegada de

portugueses que aqui fizeram a terceira mais antiga cidade do BrasiP, com a igreja mais

antiga ainda em atividade no país'^.

^ Em 23 de maio de 1535 a caravela "Glória" de Vasco Fernandes Coutinho aportou com cerca de sessenta
pessoas, em uma enseada próximo à entrada da baía da então undécima capitania de colonização portuguesa,
na Praia de Piratininga, aos pés do morro que viria a se denominar Morro do Moreno. Vasco Fernandes
desembarcou em um domingo de Pentecostes, quando pela tradição católica comemora-se o Divino Espírito
Santo. Em virtude disso, o local passou a ser a vila do Espírito Santo, nome também dado à capitania. Tendo
iniciado o povoamento, foram construídos um fortim na Praia de Piratininga, que viria a ser o Forte São
Francisco Xavier da Barra; uma capela, que posteriormente veio a ser a Igreja Nossa Senhora do Rosário; e
quatro engenhos de açúcar.
3 Há um debate entre os historiadores quanto à afirmação de ser a terceira vila fundada, sendo considerada
por alguns a quarta vila. Segundo informações retiradas do site do IPHAN, constata-se como a terceira mais
antiga. De qualquer forma, constitui-se como uma das cidades mais antigas do país. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em: 22 jun 2020.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi fundada em 1535, mesmo ano da chegada do Donatário Vasco

Fernandes Coutinho á capitania do Espírito Santo. Primeiro foi construída como capela e em 1551, com a ajuda
dos jesuítas, foi configurada para sua forma atual. É a igreja mais antiga do Espírito Santo e a mais antiga do
Brasil a realizar atividades litúrgicas. Foi tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico em 1950, e pelo
município de Vila Velha, em 2015.
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Figura 1 - Mapa de Vila Velha
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Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. Governo do Estado do Espírito Santo.

Com 32 quilômetros de litoral com lindas praias, ilhas, bem como lagoas, rios e meio

ambiente belíssimo, com antigo patrimônio histórico e cultural material e imaterial simbólicos

da formação da civilização brasileira. Vila Velha possui 210,225 km^ de extensão territorial®

® o município de Vila Velha possui 210 km^ de extensão territorial, dividido em cinco Regiões Administrativas
e 92 bairros. Estas regiões correspondem a cerca de 32% da área territorial do município. As demais áreas
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que abriga uma população de quase meio milhão de habitantes®, plasmados em uma rica

camada de consumidores em bairros com infraestrutura de qualidade, bem como classes

populares que formam áreas urbanas periféricas^.

Localizada na Região Metropolitana da Grande Vitória, Vila Velha dista apenas cinco

quilômetros da capital, tendo toda a sua dinâmica urbana, bem como a sua estrutura de

serviços urbanos públicos e economia integrada ao desenvolvimento histórico dos

municípios que nos avizinham®.

A economia está ligada a uma especialização no setor terciário onde se destaca a cadeia de

serviços do comércio exterior. Não por acaso, a cidade detém a maioria dos berços de

atracação da região metropolitana, sendo a área portuária, portanto, a principal fonte de

receitas municipais. Além dos serviços de exportação/importação, destacam-se a cadeia de

serviços do turismo, da educação e da saúde, bem como dos serviços públicos.

Tabela 1 - Composição da Receita Municipal

Setor Ano 2015 (R$ 1.000,00) Participação
Agro 17.743 0,2

Indústria 1.711.786 18,9

Serviços 5.671.560 62,7

Adm. Pública 1.650.528 18,2

Total 9.051.618 100

Fonte: Elaboração própria com base na PMW.

68% são rurais. Disponível em; <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-velha/panorama>. Acesso em: 17jun
2020.

® No seu último censo o IBGE constatou 414.586 habitantes, estimando para 2019 493.838 pessoas, o que faz
do município o 2° mais populoso do Espírito Santo. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-
velha/panorama>. Acesso em: 17 jun 2020.
^ O IDHM é feito de 10 em 10 anos, então os dados utilizados atualmente são referentes ao ano de 2010,
quando foi realizado o último censo. O município de Vila Velha apresenta o IDHM de 0.800, ocupando a 40°
posição no ranking federal, sendo considerado um índice muito alto a faixa entre 0,800 -1,000. Disponível em:
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking>. Acesso em: 29 maio 2020.
® A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) é a principal região do Espírito Santo na composição dos
indicadores socioeconômicos, como por exemplo, o PIB em que, mais de 50% é decorrente da RMGV.
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-velha/pesquisa/38/47001 ?tipo=ranking>. Acesso em:
17 jun 2020.
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Este perfil econômico corresponde a uma riqueza acumulada que é a terceira maior da

Grande Vitória e que corresponde a um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$

22.605,19 reais^.

Gráfico 1 - PIB dos municípios da Grande Vitória

PIB DOS municípios DA GRANDE
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Fonte: Elaboração própria com base no IBGE/2017.

Este alto PIB per capita corresponde a uma cidade pujante, mas com desigual distribuição

de riqueza entre seus moradores onde 96,41% deles se concentram nas classes CDE,

conforme podemos observar nas tabelas 2 e 3 abaixo.

Tabela 2 - Faixa de renda no município

Faixa de Renda IBGE 2010

Sem Rendimento 32,45

Até 1/2 salário mínimo 1,81

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 15,93

Mais de 1 a 2 salários mínimos 22,35

Mais de 2 a 5 salários mínimos 16,92

Mais de 5 a 10 salários mínimos 6,95

Mais de 10 a 20 salários mínimos 2,63

Mais de 20 salários mínimos 0,96

Fonte: Elaboração própria com base no IBGE/2017.

® Conforme dados de 2017 do IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/vila-
velha.html>. Acesso em: 28 ago 2020.
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Tabela 3 - Rendimento médio per capita dos domicílios particulares permanentes de

Região Administrativa/

Locaiidade
Bairro Valor em R$

Praia da Costa 2.959,84

Praia de Itaparica 2.385,27

Itapuã 2.117,35

Praia das Gaivotas 1.686,13

Olaria 1.483,91

Centro de Vila Velha 1.476,66

Coqueiral de Itaparica 1.234,39

Jockey de Itaparica 931,12

Glória 879,49

1 - Centro Ilha dos Ayres 831,34

Residencial Coqueiral 760,12

Soteco 704,49

Cristóvão Colombo 680,19

Divino Espírito Santo 679,82

Boa Vista II 677,16

Jaburuna 565,27

Vista da Penha 510,63

Boa Vista 1 504,28

Tòtãr da região 1.680,72

Região Administrativa/

Localidade
Bairro Valor em R$

Araçás 1.095,30

Jardim Asteca 1.029,20

Vila Nova 1.010,01

Ilha dos Bentos 1.006,58

Novo México 979,09

Járdim Colorado 939,49

Brisamar 925,33

Santa Mônica 907,87

11 - Grande Ibes Cocai 894,34

Santos Dumont 892,66

Ibes 889,24

Jardim Guadalajara 881,81

Santa Inês 875,18

Nova Itaparica 806,42

Santa Mônica Popular 796,70

Guaranhuns 794,56

Nossa Senhora da Penha 768,69
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Vila Guaranhuns 557,08

Jardim Guaranhuns 517,38

Pontal das Garças 488,32

Darly Santos -

Tòtai da região 890,60

Região Administrativa/ Bairro Vaior em R$

Localidade

111 - Grande Aribiri Vila Batista 702,66

Aribiri 695,12

Ataíde 676,35

Paul 670,95

Garoto 626,17

Cavalieri 594,53

Ilha das Flores 580,20

Vila Garrido 506,09

Argolas 505,75

Santa Rita 494,26

Pedra dos Búzios 466,43

Sagrada Família 460,80

Ilha da Conceição 443,63

Chácara do Conde 418,74

Dom João Batista 401,27

Zumbi dos Palmares 332,90

Primeiro de Maio 327,55

Totaida região ' 550 76

Região Administrativa/ Bairro Vaior em R$

Localidade

IV - Grande Cobilândia Planalto 850,66

Industrial 848,48

Nova América 782,86

Alvorada 767,86

Cobilândia 717,82

Jardim do Vale 682,43

São Torquato 630,96

Rio Marinho 621,61

Jardim Marilândia 596,06

Cobi de Cima 560,65

Vale Encantado 554,86

Alecrim 519,51

Pólo Empresarial Novo México 477,78

Santa Clara 464,27
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Cobi de Baixo 391,81

Tòtal da região ^ 632,69

Região Administrativa/ Bairro Valor em R$

Localidade

V - Grande Jucu Interlagos 1.828,38

Morada do Sol 1.703,29

Barra do Jucu 1.012,27

Ponta da Fruta 953,15

Nova Ponta da Fruta 854,55

Praia dos Recifes 741,99

Santa Paula 1 741,10

Morro da Lagoa 651,17

Balneário Ponta da Fruta 564,32

Santa Paula II 553,21

São Conrado 501,33

Riviera da Barra 465,89

Jabaeté 413,28

Vinte e Três de Maio 385,27

Terra Vermelha 377,28

Cidade da Barra 373,14

Ulisses Guimarães 367,88

Normília da Cunha 367,35

Barramares 335,94

João Goulart 292,20

Morada da Barra 281,50

Total da região 506,02;

Rural Rurai 389,93

Total da região ; 389,93

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. Elaboração com base no Vila Velha em Números - Diagnóstico
Mun/bpa/2018, PMW/SEMPLA.

Não obstante esta enorme variação de renda entre os munícipes, a cidade tem um bom

índice de desenvolvimento humano, que vem crescendo nos últimos anos.

Tabela 4 - Dados de PIB e índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Grande
Vitória - Vila Velha-2019

CIDADE PIB IDHM

Vitória R$ 23.041.070.000,00 0.845

Serra R$ 17.791.955.000,00 0.739

Vila Velha R$ 11.116.467.000,00 0.800

Cariacica R$ 8.088.270.000,00 0.718

Guarapari R$2.041.157.000,00 0.731

Viana R$ 1.807.661.000,00 0.686
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Fonte: Elaboração própria com base no Atlas Brasil/2013.

Os serviços públicos federais e estaduais atingem todo o município sendo os serviços

públicos municipais satisfatórios, principalmente frente à expressão orçamentária relativa em

relação aos demais municípios da Grande Vitória^°.

Tabela 5 - Orçamento dos municípios da RMGV - 2020

Orçamento dos munjcípios da RMGV

Vitória R$ 1.989.984.062,00

Serra R$ 1.597.890.000,00

Vila Velha R$ 1.162.946.470,00

Cariacica R$ 688.741.625,00

Guarapari R$519.150.116,40

Viana R$ 273.518.960,02

Fundão R$ 70.928.027,00

Fonte: Elaboração própria com base nos orçamentos publicados por cada município.

Apesar de sua contribuição no setor terciário, o turismo ainda tem uma influência sazonal,

sendo maior no período de verão e de férias escolares, tendo ainda uma enorme

possibilidade de crescimento podendo ter um impacto muito maior e mais positivo na

composição da riqueza do município. Não obstante, ele emprega expressivo número de

profissionais, além de ser um vistoso marketing positivo da cidade, que reflete, este sim, na

atratividade de novos negócios em outros setores da economia que não o turismo.

Assim, o objetivo do Plano Municipal de Turismo é de desenvolver o setor e torná-lo

economicamente expressivo na receita municipal, cristalizando-se como um dínamo de

10 Tabela com quadro comparativo dos orçamentos para 2020 dos municípios da Grande Vitória. Orçamento
de Vitória. Disponível em:
<http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/image/L96042019.pdf>. Acesso em: 17
Jun-" 2020. Orçamento de Serra. Disponível em:
<http://transparencia.serra.es.gov.br/MostraArquivo.ashx?Arquivold=1043>. Acesso em: 17 jun 2020.
Orçamento de Vila Velha. Disponível em: <https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2019/09/orcamento-do-
municipio-para-2020-tem-crescimento-real-de-mais-de-3-27148>. Acesso em: 17 jun 2020. Orçamento de
Cariacica. Disponível em:
<http://www.camaracariacica.es.gov.br/uploads/filemanager/controladoria/LOA/LOA_2020.pdf>. Acesso em:
17 jun 2020. Orçamento de Guarapari. Disponível em: <https://www.cmg.es.gov.br/noticia/ler/2050/camara-
aprova-orcamento-para-2020>. Acesso em: 17 jun 2020. Orçamento de Viana. Disponivei em:
<https://s3.amazonaws.eom/el.com.br/portal/uploads/2038/arquivos/F811A8D4073F48ECF494405B9102B2B
4.pdf>. Acesso em: 17 jun 2020. Orçamento de Fundão. Disponivei em:
<http://www.legislacaocompilada.com.br/fundao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L12012019.html>.
Acesso em: 17 jun 2020.
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desenvolvimento econômico e social, contribuindo com vigor na recuperação econômica de

Vila Velha.

6 - Contextualizando o Turismo no município: Um Diagnóstico

6.1 - Mercado Turístico

Para caracterizarmos o Mercado Turístico em Vila Velha o principal dado é medir a

quantidade de turistas que nos visitam anualmente. E a partir deste dado influir o perfil deste

turismo, principalmente quanto ao seu gasto e permanência na cidade.

Contudo, este dado carece de precisão e de constância. São poucas as pesquisas que

medem este fluxo turístico sazonalmente. Registre-se que pesquisas desse perfil deveriam

ser feitas todos os anos, em todos os períodos de alta e baixa temporada ao menos, para

garantir com sua periodicidade um monitoramento que permitisse empreender avaliações

conclusivas e a elaboração de políticas públicas cujos impactos pudessem ser medidos em

pesquisas posteriores.

Entretanto, esse tipo de pesquisa é realizado esporadicamente no Espírito Santo, cabendo

a  iniciativa, devido ao seu alto custo, ao Governo do Estado e/ou a agências de

desenvolvimento como o SEBRAE, por exemplo.

Assim, as últimas pesquisas realizadas com este objetivo de estimar o total de turistas que

nos visitam data de 2016/2017, tendo sido realizada por meio de big data avaliando o

deslocamento por meio do sinal de telefonia móvel no país.""^

A considerar estes dados vemos que em 2017, Vila Velha recebeu o total de 185.632 turistas

divididos nos períodos de Verão/Janeiro, Abril/Festa da Penha, Inverno/Julho,

Primavera/Outubro e no período de Carnaval.

Tabela 6 - Turistas em Vila Velha em 2017

A pesquisa foi realizada por meio do registro de dados do sinal de telefonia móvel, garantindo o sigilo dos
usuários com o objetivo de coletar informações sobre os perfis dos Turistas e Excursionistas do Espírito Santo,
suas características socioeconômicas, tempo de permanência e locais de origem, entre outras. Cf. Espírito
Santo (Estado). Secretaria de Estado do Turismo. Observatório do Turismo. Pesquisa de Fluxo Turístico Por
Big Data - Festa da Penha 2017. Disponível em: <https://observatoriodoturismo.es.gov.br/eventos-2017>.
Acesso em: 14 fev 2020.
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PERÍODO-. 2017 TURISTAS ; %
Janeiro/Verão 58.682 31,61

Carnaval 11.347 6,11

Abril/Festa da Penha 32.093 17,29

Julho/Inverno 42.711 23,01

Outubro/Primavera 40.799 21,98

TOTAL 185.632 100
Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo - Pesquisa por Sinai de telefonia Móvel

2019/2017.

A comparação com os dados do ano de 2016 fica prejudicada, pois não há dados referentes

ao período Janeiro/Verão de 2016.

Porém se compararmos por períodos vemos que no Carnaval, no período Abril/Festa da

Penha e no período Inverno/Julho de 2016 para 2017 o total de turistas em Vila Velha caiu

em média 18,07%; e no período Outubro/Primavera teve um surpreendente acréscimo de

67,16% saltando de 27.402 turistas em 2016 para 40.799 em 2017 no mesmo período,

conforme tabela abaixo.

Tabela 7 - Turistas em Vila Velha 2016/2017

períodos TURISTAS %

2016 2017

Janeiro/Verão 58.682

Carnaval 13.891 11.347 vl, 22,42

Abril/Festa da Penha 36.922 32.093 vi. 15,05

Julho/Inverno 49.867 42.711 sl, 16,75

Outubro/Primavera 27.402 40.799 t 67,16

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo - Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel
2016/2017.

Como tivemos uma retração econômica forte no ano de 2015, de -3,5% no PIB e no ano de

2016, de -3,6%, podemos supor que este dado de Outubro/Primavera ao fim do ano de 2017

apresentava uma retomada, pois neste ano o PIB voltou a subir, embora pouco mais de 1%.

Se considerarmos os dados do PIB de 2018 e 2019 que apontam crescimento em média de

1,1% ano, podemos supor que o total de turistas na cidade nestes anos não deve ter variado

muito do registrado em 2017 na faixa dos 185.632 e que o mesmo tenderia a se estabelecer

em 2020.

No site do Observatório do Turismo - ES para este período se repetem os dados referentes ao Carnaval.
Disponível em: <https://observatoriodoturismo.es.gov.br/>. Acesso em: 14 fev 2020.
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Contudo, o cenário de crise de pandemia com certeza já contraiu estes números para o ano

de 2020. Basta citar a não realização da Festa da Penha neste ano para ilustrar esta queda.

Neste caso, não vale como parâmetro a crise anterior de 2008, pois além do turismo não ter

sido tão abalado como os demais setores da economia, ele conseguiu se recuperar nos anos

posteriores. E também não vale como experiência, pois ao abalar o deslocamento mundial

das pessoas, essa crise sanitária de 2020 projeta um impacto muito mais profundo e

duradouro no setor.

Portanto, a primeira reação é de manter e reforçar as apostas em nosso nicho tradicional

visando não expandir, mas manter a clientela que nos visita, e a partir deste perfil tentar de

novo retomar um crescimento. Dessa forma, é importante se conhecer o perfil deste

mercado, como veremos abaixo, e trabalhar neste momento de crise para cristalizar este

turista como um demandador de nossos serviços, visando garantir que cheguemos ao

menos a manter a performance deste período 2017/2019 em 2021/2022. Nesse sentido, o

perfil deste mercado turístico pós pandemia carece de novos estudos e monitoramento para

traçar suas características.

Assim, algumas premissas se impõem. Primeiro, é necessária a realização de pesquisas de

fluxo turístico que meçam esta queda e tracem tendências. Segundo, é necessária uma ação

conjunta urgente com os municípios da Grande Vitória. Se pegarmos os dados de turistas

nos quatro municípios turísticos da Região Metropolitana da Grande Vitória vemos que a

região recebeu em 2017, considerando os cinco períodos em análise, um total de 896.585

turistas. ''2

Este contingente, principalmente o que se hospeda nas cidades em torno da capital, chega

a 569.198 turistas, que circulam entre os pontos turísticos destes três municípios, conforme

se observa na tabela comparativa abaixo. Estratégias conjuntas qualificam o produto de

todos, minimizam custos e aumentam os ganhos, possibilitando inclusive saltos mais

ousados como a realização de pesquisas mais caras e promoções mais vistosas e de maior

alcance do destino turístico.

Tabela 8 - Comparação entre alguns municípios da RMGV - 2017

2017 Viia Velha Vitória Serra Total

Na região metropolitana a pesquisa foi realizada nos municípios de Vila Velha, Vitória, Serra e Guarapari.
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Carnaval 11.347 8.904 10.744 30.995

JaneiroA/erão 58.682 58.125 53.637 170.444

Abril/F. da Penha 32.093 43.006 32.025 107.124

Julho/Inverno 42.711 51.092 43.167 136.970

Outubro/Primavera 40.799 51.144 31.722 123.665

Total 185.632 212.271 171.295 569.198

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo - Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel
2017.

6.2 - Perfil/Demanda

O perfil de nosso turista visitante de acordo com a pesquisa por sinal de telefonia móvel

indica que a sua grande maioria tem por origem o Estado do Espírito Santo, sendo quase

50% neste ano de 2017, dado que é corroborado por pesquisas de perfil posteriores, como

vemos na tabela abaixo.

Tabela 9 - Estado de origem do turista

2017 ES MG RJ SP BA DF PR

Carnaval 45,12 20,71 12,69 6,11 3.8 1.6 1,37

JaneiroA/erão 30,25 26,69 22,25 5,92 7,24 1.77 0,66

Abril/Festa da Penha 56,1 13,09 12,67 4,19 5,9 1,23 1,33

Julho/Inverno 56,08 12,59 11,39 6,31 6,14 1,14 0,97

Outubro/Primavera 59,7 15,3 10,97 3,12 4,86 0,72 0,69

Média % 49,45 17,68 13,99 5,13 5,59 1,29 1

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo - Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel
2017.

Baseando-se na mesa pesquisa, as cidades no estado que mais nos demandam são;

Guarapari, com a imensa maioria de 33,8% dos turistas, seguidos de Cachoeiro do

Itapemirim, Colatina, Linhares, Aracruz e São Mateus.

Tabela 10 - Cidade capixaba de origem do turista

■  r2017: Guarapari Cachoeiro Colatina Linhares Aracruz

Carnaval 18 9 7 5 4

Janeiro/Verão 33 9 10 5 4

Abril/Festa da Penha 33 9 7 5 3

Julho/Inverno 45 4 4 3 2

Outubro/Primavera 40 4 3 4 4

Média % 33,8 7 6,2 4,4 3.4

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo - Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel
2017.
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Seguindo ao Espírito Santo, os estados que mais demandam turistas à Vila Velha são: Minas

Gerais com 17,68%, do qual se destacam as cidades de Belo Horizonte, Governador

Valadares, Contagem e Ipatinga; o Estado do Rio de Janeiro com 13,99% cujas principais

cidades emissoras são a capital e Campos dos Goytacazes; o Estado da Bahia com 5,59%

vindos de cidades como Salvador e Teixeira de Freitas e de São Paulo com 5,13% onde se

destacam a capital e Campinas.

Tabela 11 - Cidade nacional de origem do turista

2017 Rio de Belo São G. Valadares Brasília Campos dos
Janeiro Horizonte Paulo Goytacazes

Carnaval 10 8 6 4 3 2

JaneiroA/erão 12 6 5 6 3 3

Abril/F. da

Penha 15 5 4 4 0 3

Julho/Inverno 10 4 6 3 3

Outubro/Prim

avera 10 4 3 3 2

Média % 11,4 5,4 4,8 4 2,2 1.6

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo - Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel
2017.

Embora o Distrito Federal apareça com apenas 1,29% dos turistas do período, é significativa

a quantidade de turistas de Brasília que chega a 2,2% dos visitantes.

As mulheres formam uma ligeira maioria de 52,45%, de nossos turistas, cuja maioria se situa

na faixa etária dos 18 aos 49 anos perfazendo 71,02% do total.

Tabela 12 - Composição por Faixa Etária

Ano Faixa Etária

2017 18/29 anos 30/39 anos 40/49 anos 50/59 anos 60 + anos

% Turistas por faixa 29,29 22,12 19,61 14,69 14,15

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo - Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel
2017.

Quanto á faixa de renda, a maioria pertence á classe C com 44,81% do total, seguido da

classe DE com 26,73%.

Tabela 13 - Composição por Faixa de Renda

Ano Faixa de Renda

2017 A B C DE

22



I % Turistas por faixa 14,43124,03144,81 126,731

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo Pesquisa por Sinai de telefonia Móvel

2017.

A enorme maioria de 67,05% permaneceu até três dias na cidade, seguido dos que

permaneceram até uma semana com 20,46% do total.

Tabela 14 - Tempo de Permanência

Ano Tempo de Permanência
2017 03 DIAS 01 SEMANA 02 SEMANAS 01 MES

% Turistas por faixa 67,05 20,46 6,82 5,67

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel
2017.

Uma pesquisa feita de forma direta pela Prefeitura Municipal de Vila Velha em 2019"''^

corrobora e confirma este perfil acima de 2017, e acrescenta outras informações que

melhoram sua visibilidade. Enquanto o perfil do público continua levemente feminino, a faixa

etária apresenta o mesmo perfil de composição, com destaque para a faixa dos 15 aos 44

anos com 68%.

Tabela 15 - Comparação por Faixas Etárias Pesquisas 2017/2019

Comparação Faixas Etárias - Pesquisa 2019

Faixa Etária - 2016 18/29 30/39 40/49 50/59 60 + —

Resultado 29,29 22,12 19,61 14,69 14,15 —

Faixa Etária - 2019 15/25 26/34 35/44 45/54 55/64 65 +

Resultado 21,0 22,7 24,3 16,1 12 3,6

Fonte: Elaboração própria com base no Observatório do Turismo Pesquisa por Sinal de telefonia Móvel 2017
e Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PM\/V/2019.

Também a faixa de renda se situa no mesmo perfil da pesquisa de 2016, sendo que 61,80%

recebiam até R$ 4.800,00.

Tabela 16 - Composição por Faixa de Renda - 2019

Ano Faixa de Renda'

2019 Mais de

10 mil

De

4.801/10.000

De

2.701/4.800

De

1.801/2.700

De

1.001/1.800

Até

1.000

% por faixa 10 18 17,2 13,4 18,6 12,6

Prefeitura Municipal de Vila Veltia. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Pesquisa Perfil do Turismo
Verão Alta Temporada, 2019.
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Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMW/2019.

Quanto ao nível de Instrução, dado importante para se traçar o perfil do turista que nos visita,

a pesquisa revela que 70,2% possuem nível superior.

Tabela 17 - Composição por Nível de Instrução - 2019

Ano Nível de Instrução
2019 Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Pós Graduação

% por faixa 6,8 22,4 41 29,2

Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMVV/2019.

Quanto aos estados que mais demandam turistas para Vila Velha, os resultados de 2019 se

assemelham aos de 2017, com a maioria dos turistas vindo do Espírito Santo, seguido dos

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A partir daí se igualam os estados da

Bahia, do Paraná, e do Distrito Federal.

Tabela 18 - Comparação de Estado de Origem Pesquisas 2017/2019

Ano Estados

ES MG RJ SP BA DF PR

2017 49,45 17,68 13,99 5,13 5,59 1,29 1

2019 24 22 21 14 1 1 6

Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMVV/2019.

Sobre as motivações que trouxeram os turistas para Vila Velha a maior parte assinalou por

Lazer/passeio, equivalente a 72,9%, seguida da opção "Visitar Amigos ou Familiares",

equivalente a 21,3%.

Gráfico 2 - Quanto ao motivo da viagem a Vila Velha
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Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMVV/2019.

24



Quanto ao local de hospedagem, a maioria ficou em hotéis (29%), seguido dos que

permaneceram em casa de familiares (27,6%). Casas ou apartamentos alugados

representam 13,4% das respostas.

Gráfico 3 - Quanto ao local de hospedagem em Vila Velha
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Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMW/2019.

Em relação à forma como os turistas souberam sobre a cidade: 37,2% responderam pelos

amigos, e 34,8% por familiares. Em seguida, destaca-se a importância das redes sociais,

compreendendo 16,5% das respostas.

Gráfico 4 - Quanto ao melo de Informação/conhecimento sobre Vila Velha
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Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMVV/2019.

Já quanto ao gasto estimado com hospedagem, 56,3% gastaram até R$ 400,00, ao passo

que 20,9% gastaram acima de R$ 400,00.

Gráfico 5 - Quanto ao gasto estimado com hospedagem em Vila Velha
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Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMW/2019.

Dos pontos turísticos de Vila Velha, temos dentre os mais visitados os patrimônios

arquitetônicos históricos como o Convento da Penha (84,4%), entre outros, e o patrimônio

ambiental expresso principalmente nas praias.

Gráfico 6 - Quanto aos pontos de visitação em Vila Velha
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Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Perfil do Turismo Verão Alta Temporada. PMVV/2019.

6.3 - infraestrutura
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Em relação ao transporte, o principal acesso ao município de Vila Velha é por meio

rodoviário^®. O município conta com um Terminal Rodoviário''®, que, no entanto, recebe

poucas linhas sendo atendido também pelo Terminal Rodoviário administrado pelo Estado e

que funciona na capitaP^.

Por via aérea o aeroporto mais próximo do município também está localizado em Vitória^®,

é o maior do estado do Espírito Santo, e opera voos nacionais e internacionais para cargas

e voos nacionais para passageiros.

A cidade conta com um aeroclube de alta qualidade, o Aeroclube do Espírito Santo, que

funciona para cursos teóricos e práticos e que pode receber pequenas aeronaves

particulares, além de poder oferecer voos de passeio e outras atividades de caráter aéreo.

Figura 2 - Aeroclube do Espírito Santo

O
9^ AEROCLUae

ESPinrro santo

S !

Fonte: Site do Aeroclube do Espírito Santo.

Vila Velha não possui ferrovias para o transporte de pessoas. Para aqueles que possuem

interesse em visitar o município e realizar a experiência de viajar de trem, a cidade conta

■1® As principais vias que cortam o município são as avenidas Carlos Lindenberg, Carioca (Terceira Ponte),
Jerônimo Monteiro, a Estrada de Capuaba, a Rodovia do Sol/ES-060, a Rodovia Darly Santos/ES-471, Rodovia
Leste-Oeste e Estrada Ayrton Senna/ES-388 e BR-101 (em área pertencente ao perímetro rural do município).
1® Localizado ás margens da Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica.
" Localizado no limite da cidade com a capital, o Terminal Rodoviário Carlos Alberto Vivácqua Campos possui
28 companhias de ônibus rodoviários e intermunicipais, que são capazes de transportar mais de dois
milhões de passageiros por ano.
■1® Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, localizado às margens da Avenida Roza Heiena Schorling Aibuquerque,
Vitória.
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com serviço de trem de passageiros ligando Minas Gerais ao Espírito Santo por meio da

Estação Pedro Nolasco''^.

A cidade não conta com um serviço de transporte marítimo regular. Apesar de sua boa

infraestrutura portuária para o comércio e seu enorme litoral, não há marinas públicas ou

privadas que recebam turistas por este modal, nem sistema aquaviário com os demais

municípios limítrofes tanto para transporte público, como para passeio turístico.

Figura 3 - Baía de Vitória

m

Fonte: Portal G1/Globo. Foto: Yuri Barichivich/On Filmes.

Na cidade, o Sistema Municipal de transporte coletivo^^, roda em mais de 1.427 km de vias

e é bem servido de uma frota de ônibus que conta com 35 linhas que ligam os principais

bairros do município e transportam aproximadamente 600 mil passageiros por mês. O

Sistema TranscoF'' liga Vila Velha a todos os outros municípios da Região Metropolitana da

Grande Vitória.

Contudo, quando se trata da promoção dos destinos turísticos da cidade, o sistema não

possui indicativos turísticos, não possui informações em língua estrangeira e os profissionais

19 Operado pela empresa Vale, o terminal ferroviário está localizado no município de Cariacica, que faz divisa
com Vila Velha.

20 O transporte urbano é realizado pela empresa Sanremo.
21 O sistema é operado pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) e possui 340
linhas que atendem a RMGV, com uma frota de 1.608 veículos. Do total de linhas 85 (32,3% da rede) trafegam
em Vila Velha, nos 4 Terminais Urbanos de Integração (Terminais de Vila Velha, de São Torquato, de Itaparica
e do Ibes). O serviço é realizado por meio de ônibus do tipo micro-ônibus, padron e articulados.
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não estão preparados para atender aos turistas, além da qualidade dos autos ser

insuficiente.

A cidade é bem atendida por inúmeros serviços de aplicativos de transporte, além da frota

regular de táxis. Outro meio de transporte muito utilizado nas atividades cotidianas no

município são as bicicletas. Em 2016 eram 46,72 km de extensão total de ciclovias e

ciclofaixas no município. Recentemente a cidade é bem atendida pelo sistema e

compartilhamento de bicicletas denominado Bike VV, que opera 20 estações com 200

bicicletas^^.

Um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento do turismo é a educação do

povo visitado. Vila Velha tem uma taxa de analfabetismo bem mais baixa quando em relação

com o Espírito Santo e o BrasiP. Além disso os indicadores referentes ao nível de ensino

alcançado são superiores em todas as faixas, com o destaque para quase 20% com ensino

superior completo.

Tabela 19 - Comparação de taxas de alfabetização

INSTRUÇÃO VILA VELHA RMGV ES BRASIL

Analfabetos (25 anos ou +) 4,3 5,9 10,2 11,8

Fundamental Completo (18 anos ou +) 71,8 65,2 55,2 54,9

Médio Completo (18 anos ou +) 54,8 47,7 38,7 37,9

Superior Completo (25 anos ou +) 18,5 15,1 11,1 11,3
Fonte: Elaboração própria com base no PNUD 2010.

Atualmente, para garantir o atendimento à população, a educação pública municipal atende

quase 50 mil estudantes^"* no ensino fundamental até os 16 anos com unidades de

ensino e mais de cinco mil profissionais, uma estrutura que atinge no IDEB notas de

qualidade abaixo da meta, mas crescente^®. Para tanto há estímulo à capacitação de

professores e investimento na cultura e na tecnologia via editais, festivais escolares e uma

linha de trabalho na área da robótica.

22 O serviço é oferecido pela PMW em conjunto com uma concessionária e parceiros. Via internet os usuários
podem verificar quais estações possuem bicicletas disponíveis para retirada e quais possuem vagas livres para
devolução.
23 Os dados da tabela foram retirados do PNUD 2010. Disponível em:
<https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-
do-desenvolvimento-humano-200010.html>. Acesso em: 22 jun 2020.
2"* Conforme tabela 18 com dados sobre alunos matriculados no Ensino Fundamental.

25 São 37 Unidades Municipais de Ensino infantil (Umei), sendo 1 Umei de tempo Integral, e 61 Unidades
Municipais de Ensino Fundamental (Umef), sendo 3 dessas Umefs de tempo integral.
26 Conforme tabela 21 com dados sobre a evolução da nota do IDEB, observados de 2005 a 2017. Disponível
em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=2045681>. Acesso em: 17 jun 2020.
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Tabela 20 - Alunos matriculados no Ensino Fundamental

Total de Alunos Matriculados

Ano 2016 2017

Total 46130 49349
Fonte: Elaboração própria com base na PMW.

Tabela 21 - Evolução da nota do IDEB

ANO 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Séries Iniciais 4,3 4.5 5,0 4,9 5,2 5,3 5,5

Séries Finais 3,6 3.8 4.0 4,0 3,7 4,0 4,4
Fonte: Elaboração própria com base no IDEB/INEP 2005-2017.

A rede privada^^ também conta com inúmeras escolas de qualidade, tanto nos níveis médios

e fundamentais como também no ensino superior^®, que é oferecido por universidades, ^
centros universitários, faculdades. Institutos superiores e centros de educação tecnológica

privados e públlcos^^.

Este sistema precisa ser Incrementado visando melhorar sua qualidade articulando as

estruturas públicas e privadas da cidade na área da educação com políticas de Inovação e

economia criativa, visando a geração de novos negócios e joint vèntures. O ambiente escolar

acadêmico científico também será um diferencial e um produto a qualificar Vila Velha como

um destino de qualidade, podendo Inclusive tornar-se um produto turístico.

A cidade conta ainda com um excelente sistema privado de saúde^° de Inúmeras empresas

que reúnem diversas especialidades, equipamentos e profissionais que fazem deste setor

um possível produto de venda turística da cidade, se aliar o seu tratamento médico com o ^
lazer histórico cultural.

São 60 escolas privadas no município, sendo que no ES existem 352 escolas privadas, sendo essas: no
ensino infantil regular, 47 escolas; no ensino fundamental regular, 46 escolas, no ensino médio regular: 22
escolas; na educação especial substitutiva, 37 escolas; e na educação de jovens e adultos, 2 escolas. Dados
retirados do Censo Escolar/INEP 2018. Disponível em: <https://www.qedu.org.br/cidade/2730-vila-
velha/censo-escolar?year=2018&localization=0&dependence=4&education_stage=0&item=dependencias>.
Acesso em: 18 jun 2020.
28 Vila Velha possui 13 estabelecimentos de ensino superior privado, dentre os quais constam uma
universidade e dozes faculdades, com ensino presencial e polos de ensino à distância.
2® O município também conta com um campus do Instituto Federai do Espírito Santo, que oferece cursos
técnicos, de especialização, de graduação e de pós-graduação.
Dados de 2009 do IBGE mostram 135 estabelecimentos de saúde privada no município, desses 61 são com

especialidades. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-velha/pesquisa/32/28163>. Acesso
em: 19 jun 2020.
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Este sistema está ao lado do sistema público de saúde que conta com uma rede de 31

unidades destinadas ao atendimento da população^^ e desenvolve mais de 15 programas,

serviços, campanhas e políticas específicas de prevenção e promoção da saúde e da

qualidade de vida. Uma rede satisfatória, mas ainda insuficiente e que está em expansão^^.

A solidez deste setor público e privado é importante, pois os sistemas de saúde serão fator

de desenvolvimento e competitividade do turismo. A crise sanitária revela a fragilidade

humana e a necessidade de estarmos sempre prontos a sua emergência. Contar com um

bom sistema de saúde público e privado, com técnicos e equipamentos preparados, com

protocolos de procedimentos sanitários rígidos em espaços de visitação e lazer, dará uma

maior sensação de segurança e conforto ao local como destino turístico. Será preciso ter e

divulgar protocolos de orientações que espaços públicos e turísticos devam adotar sendo

estes reconhecidos por meio de Selo de Responsabilidade Sanitária, entre outras ações.

Quanto ao saneamento básico cerca de 97,2% do total de habitantes e 97,7% do total de

habitantes em área urbana^^, e 98,6% do total de moradores em domicílios particulares

permanentes^'^ moram em residências com acesso à rede de abastecimento de água da

rede geral.

Como em todo o Brasil o esgotamento sanitário não acompanha o mesmo desempenho

acima. O ano de 2016 fechou com 398,57 km de rede de esgoto em Vila Velha,

contemplando a aproximadamente 48% da população. Ele atinge quase a universalidade

nos bairros mais abastados, mas ainda é insuficiente nos bairros populares e atinge mesmo

alguns pontos turísticos, como o Parque da Prainha^®.

Vila Velha tem um relevo predominantemente plano e boa parte abaixo da linha preamar,

com diversas áreas de alagados em sua extensão, na qual se cruzam quatorze bacias

hidrográficas. Neste cenário a ocupação urbana desordenada leva a um estrangulamento

3'' São 19 Unidades Básicas de Saúde, 02 Pronto Atendimentos, 01 Policíínica, 04 Centros de Especialidades,
01 Hospital Geral, e 04 Unidades de Vigilância.
32 Foram construídas 3 Unidades Básicas de Saúde e 1 Unidade de Pronto Atendimento novas no município.
33 Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Disponível em:
<http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores/web/agua_esgoto/mapa-agua>. Acesso em: 19 jun 2020.

Prefeitura Municipal de Vila Velha. Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos. Núcleo de
Informações Estratégicas. Vila Velha em Números - Diagnóstico Municipai 2018.
35 O percentual de cobertura de esgoto na cidade, segundo dados de 2019 da CESAN (Companhia Espírito-
santense de Saneamento), é de 62,6%, e de atendimento é de 55,4%. Disponível em:
<https://www.cesan.com.br/wp-content/uploads/2020/02/POP_COBERTA_MUNICIPIO_2018_2019.pdf>.
Acesso em: 19 jun 2020.
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do escoamento da água da chuva, que causam alagamentos crônicos e históricos em

diversos pontos da cidade.

E em que pese uma rede pluviométrica e de canais, que com manutenção são eficientes, o

sistema precisa ser acrescido de uma rede robusta de estações de bombeamento^® para

enfrentar as chuvas que se tornam cada vez mais volumosas e intensas, e que se tornam

um problema maior quando coincide com a maré cheia, impedindo seu escoamento^^.

A segurança no município, além da polícia militar do Estado, conta com a guarda municipal

que tem tido um papel exemplar na cidade, apesar de seu pouco efetivo. Há, como em todo

o Brasil, uma insegurança sazonal principalmente na alta temporada, época de maior

demanda de turistas em locais como as praias, onde difunde-se um sentimento maior de

insegurança, apesar de estas regiões receberem um incremento de efetivos neste período.

Um reforço para a segurança será a adoção de máquinas de filmar inteligente que permitirá

o monitoramento remoto de lugares de concentração de pessoas.^® Outro reforço

fundamental à segurança é a iluminação pública que, como veremos abaixo, passará por

uma total reformatação na cidade.

A iluminação púbiica, fator fundamental para a segurança, está passando por processo de

contratação de um novo Parque que vai trazer várias vantagens ao município. De imediato

haverá uma economia da conta de energia, pela substituição das lâmpadas de vapor pela

tecnologia LED, além de um ganho substancial na qualidade da iluminação que terá muito

mais luminosidade eliminando pontos escuros e mal iluminados.

O novo sistema vai aumentar em 40% o parque de iluminação®® e propiciará uma iluminação

monumental com cores e planejamento diferenciado para parques públicos, monumentos

históricos e culturais.

Atualmente a cidade conta com três Estações de Bombeamento das Águas Pluviais (EBAP's), a do Canal
da Costa, a do Sítio Batalha e do canal de Guaranhuns.
O Governo do Estado está investindo na construção e instalação de 10 Estações de Bombeamento de Água

Pluviais; a construção de 02 diques e 02 comportas reguladoras de vazão; a construção de 03 comportas de
maré; galerias de macrodrenagem em 4 bairros; e a ampliação indireta da calha do Canal Aribiri.
38 Vila Velha conta atualmente com 70 cãmeras analógicas, e 34 cãmeras digitais inteligentes serão instaladas,

começando pelo litoral.
39 Os pontos de iluminação vão passar de 35 para 49 mil locais.
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Além disso, a rede elétrica inteligente, junto com outras medidas como a implantação da

rede de fibra ótica para a circulação de grandes dados e a sensorialização dos serviços

públicos da cidade, dará base para fazer de Vila Velha uma cidade inteligente, podendo esta

tornar-se um produto turístico.

A sinalização turística existente é a de padrão internacional, por placas de trânsito em fundo

marrom com linhas brancas, que está desatualizada e com manutenção precária. Contudo,

há uma demanda por uma sinalização diferenciada que caracterizasse a cidade como um

destino turístico com cores padrões e formas próprias calcadas nos elementos da identidade

cultural local. Para tanto, é necessário criar um perfil para a sinalização turística da cidade,

associando-a a sinalização padrão.

A rede hoteleira é incipiente. Temos uma oferta diminuta de leitos e mesmo assim não

temos dados confiáveis. Há bons hotéis de qualidade, embora não tenhamos resorts, mas

há também muitas pousadas e hostels que ainda não estão associados á Associação

Brasileira de Hotéis que centralizam estas informações''^. E há ainda o fenômeno do Airbnb,

que, sem um compromisso em se cadastrar em qualquer setor que centralize informações,

passam além das políticas públicas que sejam definidas.

Também as agências de viagem são insuficientes no aspecto de vender os pontos turísticos

da cidade e do estado. Carecem por vezes de informação qualificada da história e tradição

local para se trabalhar a criação de um produto e o estabelecimento de roteiros, que possam

ser vendidos pelas agências em todo o país.

A vida noturna da cidade é de qualidade em termos de bares e restaurantes, com diversas

opções de qualidade. A gastronomia é de qualidade e variada, há uma excelente qualidade

da música local e certa diversidade de alternativas de espaços. Mas há espaço para o

surgimento de novas casas, de espetáculos e de shows.

40 De acordo com os dados atualizados da ABIH-ES (Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis), entre os
associados há cerca de 813 leitos em Vila Velha, 4.624 em Vitória, e 511 na Serra. Entretanto, dos dados
informados no "Seminário Turismo como fator de desenvolvimento de Vila Velha", ocorrido em 30 de outubro
de 2019, realizado pela ASSEVILA em parceria com a PMW e com a Secretaria de Estado do Turismo, há
cerca de 1.515 leitos disponíveis no município, tendo como fonte o Censo Hoteleiro do ES/2017. Disponível
em:

<https://observatoriodoturismo.es.gov.br/Media/observatorio/Turismo%20em%20N%C3%BAmeros/Censo%2
0Hoteleíro/Relat%C3%B3rio_Anal%C3%ADtico_Regi%C3%A3o_Tur%G3%ADstica_Metropolítana.pdf>.
Acesso em: 22 jun 2020.
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o setor de eventos ainda é fraco, mas tem crescido nos últimos tempos com a organização

de atividades de perfis variados, tantos nos espaços públicos como principalmente no

Parque da Prainha'^'', como nos estacionamentos dos shoppings da cidade que tem recebido

eventos gastronômicos e culturais, entre outros.

Estes dois setores acima, devem estar aliados ao setor cultural, que precisa se

profissionalizar no ramo da economia criativa e ter um papel fundamental na consolidação

do turismo na cidade.

Vila Velha tem uma vida associativa, cultural e artística rica em todos os seus bairros, que

se expressa em dezenas de entidades, grupos culturais, associações, academias e

coletivos, entre tantas outras que produzem eventos e atividades de qualidade na cidade.

Esse setor tem que se consolidar num calendário municipal que dê previsibilidade ao produto

difusor de eventos e de promoção do turismo. Este calendário tem que ter um impulso

municipal via editais para a contratação de músicos e artistas para feiras comunitárias de

cunho turístico, para datas como réveillon, carnaval e verão, de editais de apoio à

preservação do patrimônio material e imaterial e ações de educação patrimonial, entre

outros, que, junto com as ações públicas tradicionais e iniciativas privadas, irá dotar a cidade

de um pujante calendário cultural ofertado ao lazer do cidadão e do turista que visita a

cidade, podendo inclusive se tornar em um produto turístico próprio.

O patrimônio cultural material e imaterial têm reconhecimento da coletividade, e apoio do

poder público, embora esteja aquém do necessário. O patrimônio imaterial expresso

principalmente na cultura popular precisa ainda ser alvo de uma política integral que articule

o apoio aos grupos e manifestações com o calendário cultural, turístico e escolar,

transformando este ativo de valores em produto cultural.

Tabela 22 - Bens tombados e não tombados em Vila Velha

PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL EM VILA VELHA

Municipal Estadual Federal

Bem Tombado
Processo

Aberto
Tombado

Processo

Aberto
Tombado

Processo

Aberto

Academia de Letras X

"■i Nos últimos anos o Parque tem recebido diversos eventos, tais como o Oktuberfest, o Tutti Buona Gente, o
Vila Velha 360°, o Festival de Cerveja Artesanal, o AssadorES, entre outros como encontro de motociclistas,
que dinamizam o setor.
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Alto Relevo (Natureza -
Barra do Jucu)

X

Âncora Praça Almirante
Tamandaré

X

Área dos Pescadores
Artesanais de Ponta de

Itapuã
X

Bonde 42 X

Busto de Almirante

Tamandaré
X

Busto de Américo

Bernardes
X

Busto de Duque de
Caxias

X

Busto de Vasco

Fernandes
X

Canhão do Convento da

Penha
X

Canhão Quinhentista -

Casa da Memória
X

Capela Sr.^ dos
Navegantes

X

Capela São Francisco de
Assis

X

Casa da Memória X X

Centro Cultural Dom

João Batista da Mota e

Albuquerque
X

Congo X

Convento da Penha X X

Estação Ferroviária
Leopoldina (Argolas)

X X

Estação Pedro Nolasco X

Estátua de Frei Pedro

Palácios
X

Farol de Santa Luzia X X

Festa da Padroeira de

Vila Velha (Nossa
Senhora do Rosário)

X

Festa da Penha X

Fincada de Mastro de S.

Benedito
X

Fonte de Inhoá X

Forte São Francisco

Xavier da Barra
X X

Gruta do Frei Pedro

Palácios
X
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igreja do Rosário X X

Igreja Nossa Sr.° da
Glória

X

Imagem da Penha X

Ladeira das Sete Voltas X

Mercado de Peixe da

Prainha
X

Morro da Concha, na
Barra do Jucu

X

Morro da Igreja de Ponta
da Fruta

X

Morro do Penedo X

Morro Pedra das Cabritas X

Museu Homero Massena X X

Nave da Casa de São

Vicente de Paula
X

Paróquia N^ Sr.^ Da
Glória

X

Ponte da Madalena X

Praia do Ribeiro X

Prédio da Academia de

Letras Humberto de

Campos
X

Reserva Ecológica de
Jacarenema

X

Ruínas Jesuítas X

Santuário Divino Espírito
Santo

Sítio Histórico da Prainha X

Teatro Municipal Eiio de
Almeida Vianna

X

Fonte: Elaboração própria com base na SEMCULT/PMW.

O patrimônio material edificado é alvo de políticas públicas como de tombamento, bem como

o de posse privada como a Igreja Nossa Senhora do Rosário'^^ e o Convento de Nossa

Senhora da Penha que contam com o apoio da prefeitura em suas atividades. Além disso

há uma política própria para o Sítio Histórico da Prainha para consolidar o local como distrito

criativo.

Figura 4 - Igreja Nossa Senhora do Rosário no Sítio Histórico da Prainha

'♦2 A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi fundada em 1535, mesmo ano da chegada do Donatário Vasco
Fernandes Coutinho á capitania do Espírito Santo. Primeiro foi construída como capela, e em 1551, com a
ajuda dos jesuítas, foi configurada para sua forma atual. É a igreja mais antiga do Espírito Santo e a mais
antiga do Brasil a realizar atividades litúrgicas. É patrimônio cultural tombado a nível federal pelo IPHAN em
1950, e a nível municipal em 2015.
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•r e I a

Nossa Sr®.

1

te

Foto: Félix Falcão. Comunicação/PMW.

O meio ambiente do município é um excelente ativo para o desenvolvimento do turismo na

cidade. Na verdade, ele já é o principal ativo, já que as pesquisas demonstram que junto ao

Convento da Penha as praias são o nosso principal atrativo turístico. Nossas praias de mar

aberto têm na maioria dos meses do ano ótima balneabilidade'*^.

A política ambiental do município está alinhada aos projetos econômicos, tendo como

destaque o desenvolvimento do turismo balneário da cidade, com cerca de dezessete praias,

nas quais, semanalmente é verificada a balneabilidade. Essa rotina garante aos visitantes

água de excelência, o que incentivou ao município a apoiar a candidatura ao Programa

Bandeira Azul'*'*. Vale ressaltar que o objetivo do Programa é a integração das atividades

econômicas, comercial e hoteleira adequadas aos critérios internacionais que se

beneficiaram enquanto a Bandeira Azul estiver hasteada.

A Prefeitura monitora suas principais praias e lagoas, gerando 19 pontos de coleta, 40 que são observados
em diferentes datas, mas com intervalos de tempos curtos. Nos lugares monitorados existem placas de
sinalização indicando as condições de balneabilidade. Os resultados da balneabilidade são disponibilizados
semanalmente no site da PMW, de acordo com o critério do CONAMA 274/2000. Disponível em:
<https://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/meio-ambiente-resultado-da-balneabilidade>. Acesso em: 17 jun
2020.

Trata-se de um selo internacional, de grande relevância, uma vez que é necessário cumprir 34 critérios,
anualmente, a começar, pela qualidade da água A Praia da Sereia está na fase piloto, sendo a única candidata
no Estado do Espírito Santo.
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Além da boa qualidade do mar, a qualidade do ar apresenta bons indicadores históricos'^^,

apesar de estarmos em região metropolitana industrial, a cidade tem por excelência o setor

de serviços.

Além das praias arenosas, lagoas e lagunas. Vila Velha tem uma vegetação original e

predominante de mata atlântica, com alguns trechos de restinga e ilhas. Esta riqueza precisa,

principalmente em decorrência do crescimento da malha urbana, de políticas de

conservação e proteção por meio da instituição de Áreas Protegidas, como Unidades de

Conservação e Áreas de Preservação Permanente"^®.

Essas unidades formam uma rede de parques, monumentos, morros e lagoas nos quais a

cidade tem o desafio de implementar as estruturas e equipamentos que capacitem estes

locais como mais uma área de lazer, mais um espaço cientifico, mais uma arena cultural,

mais um atrativo turístico, e, assim, mais um produto: o turismo ambiental.

7 - Áreas estratégicas

7.1 - Quadro Institucional

Na cidade só temos um órgão institucional que atua na gestão do turismo que está ligado ao

poder público municipal. Uma avaliação das ações administrativas do órgão revela que ele

trabalha em vários campos, sendo os mais importantes a manutenção e capacitação de um

sistema de atendimento ao público nos pontos turísticos da cidade, ação esta que é dividida

com o órgão administrativo da cultura, pois o setor do turismo não enfeixa todos os pontos

públicos de visitação turística, como por exemplo os equipamentos culturais"^^.

Outro campo de ação mais permanente é a relação pública com o setor artesanal que

demanda políticas principalmente do setor turístico para o desenvolvimento de atividades de

exposição e comércio dos produtos. Esta ação se traduz em conseguir pontos de

A cidade tem duas estações da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e duas estações
Rede Manual de Poeira Sedimentável.

Unidades de Conservação: Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, Parque Natural Municipal de
Jacarenema, Monumento Natural Morro do Penedo, Área de Proteção Ambiental Lagoa Grande, Parque Sítio
Batalha. Áreas de Preservação Permanente: Morro da Ucharia, Morro do Jaburuna, Morro do Convento, Morro
do Moreno, Morro do Cruzeiro, Morro de Argolas, Morro do Pão Doce, Lagoa Encantada, Lagoa de Jacuném,
Lagoa de Jabaeté.
Os equipamentos culturais que ficam disponíveis á visitação são: o Teatro Municipal Elio de Almeida Vianna,

a Galeria de Artes Eugênio Pacheco de Queiroz, a Biblioteca Municipal Major João Fraga, a Casa da Memória
e o Museu Homero Massena.
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comercialização, bem como a realização de eventos, tais como feiras culturais, artísticas e

gastronômicas.

Ainda como ação mais permanente, está a busca constante de institucionalização das

políticas do setor em debates e contatos constantes com os empresários, técnicos e usuários

do sistema, principalmente por meio do Conselho Municipal de Turismo, entre outras

instâncias de participação da sociedade civil. Além destas, há ações sazonais como a de

qualificação do comércio voltado ao turismo, como políticas de Selo de Qualidade de

serviços, e ofertas de cursos de capacitação.

A realização de pesquisas é esporádica e dentro das condições orçamentárias municipais,

que permitam o mínimo de orientação para as políticas públicas, e, por fim, ações de

divulgação da cidade como atrativo turístico com a produção eventual de material de

propaganda, bem como com a participação de técnicos do setor em eventos de promoção e

difusão. Apesar da exclusividade deste órgão na gestão do setor, ele não tem autonomia

orçamentária e de gestão na máquina administrativa, por ser uma subsecretária ligada à

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Quanto às instâncias de governança, o principal espaço orgânico é o Conselho Municipal de

Turismo, que conta com estrutura formal, por meio de regulamentação aprovada em lei

municipal específica, como exige e orienta o Ministério do Turismo.

Quanto à capacidade operacional o órgão tem um quadro técnico pequeno, não efetivo e

carente de profissionais especializados nos vários aspectos do setor turístico'^®. Na verdade

já incipiente para a demanda atual da cidade por políticas públicas para o setor.

A parte operacional é ainda comprometida pelo subfinanciamento do órgão, que, como

dissemos, não conta com orçamento próprio que permita planejamento e ações mais

estruturantes na política municipal de turismo, bem como que se torne agente financiador de

projetos para o setor, via políticas de incentivo.

Assim, é necessário melhorar o nível hierárquico do órgão público dotando-o de orçamento

e quadro técnico em quantidade competente, bem como estudar a viabilidade da criacão

A Subsecretária de Turismo conta hoje com 7 servidores comissionados e 8 estagiários. Não há turismólogos
na equipe.
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mesmo de outros órgãos voltados a aspectos específicos da gestão do turismo na cidade,

seja a propaganda, o financiamento ou a capacitação permanente, tais como, por exemplo,

um Instituto Municipal de Turismo, ou uma Agência de captação de negócios, entre outros.

Quanto à legislação, a cidade está dotada de uma estrutura legal para o desenvolvimento

do turismo, tanto quanto às suas instâncias gerenciais, como a que diz respeito ao Conselho

de Turismo, quanto à legislação ordinária de proteção dos negócios do setor, em especial

via o PDM'^^ que incentiva o turismo na cidade. Do ponto de vista legislativo talvez nos falte

criar e regularizar um Fundo Municipal de Investimento no Setor.

7.2 - Gestão do Turismo

A Gestão do Turismo requer articulação entre os órgãos municipais (secretarias), uma vez

que muitos dos atuais e potenciais pontos turísticos são geridos pela administração pública

da cidade, tais como os parques, os espaços culturais e os centros educacionais.

Mas é fundamental sua articulação com os municípios da Região Metropolitana, pois como

vimos, a atividade turística nestas cidades é complementar e não concorrente, bem como

com o Estado, pois muitos dos insumos de planejamento de políticas públicas para o turismo,

como as pesquisas, são de custos proibitivos para os orçamentos municipais.

De igual forma, as ações municipais devem ser concertadas com os atores privados do setor

econômico do turismo. Para tanto, é importante a organização destes setores por seus

interesses afins, de forma que via entidades e políticas conjuntas estes campos dialoguem

e interajam mais, dando sinergia e dinamismo às suas ações públicas. O contato entre o

Estado e agentes do turismo na cidade devem ser mais amiúdes e programáticos do que

apenas as reuniões mensais do Conselho Municipal de Turismo.

A falta de continuidade e perenidade dos Planos Municipais de Turismo e das políticas

públicas para o setor é um problema para a Gestão no Turismo impedindo que se meça e

avalie os resultados das políticas adotadas e, portanto, do seu alcance e da necessidade de

se insistir ou mudar de política.

''s o Piano Diretor Municipai (PDM) é o documento que reúne princípios, objetivos e diretrizes gerais da poiítica
urbana. O PDM de Viia Veiha, Lei Compiementar rf 65/2018, foi revisado recentemente e contou com
participação ampia e democrática da população.
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Dessa forma, além de qualificar e aumentar o corpo técnico e de melhorar o status

hierárquico do órgão público do setor, talvez seja necessário estudar a criação de um Comitê

executivo de gestão do Turismo na cidade, composto pelo Secretário, pelo presidente da

entidade mais representante do setor, ou uma Agência ou Instituto onde o orçamento seria

financiado meio a meio entre Estado e sociedade, e gerido por indicados do poder público e

do setor empresarial.

Tal instância não suprimiria o órgão público da área, mas daria a este, bem como ao setor

privado, uma maior previsibilidade dos projetos em ação, perseguindo os resultados das

políticas públicas adotadas, e garantindo a continuidade das políticas públicas positivas.

7.3 - Comunicação e TI

A comunicação para o turismo tem três campos. Primeiro, a comunicação para fora visando

divulgar a cidade como destino turístico, Uma comunicação de propaganda para vender a

cidade como atrativo, visando substituir a propaganda paga, cujos valores são proibitivos

para os orçamentos municipais.

Segundo, a comunicação direta para o turista que está na nossa cidade, para dar a ele as

informações que permitam que ele extraia o máximo de sua estadia. Uma comunicação que

divulga a cidade e os serviços disponíveis.

E terceiro, a comunicação para a população, pois está provado que o principal ativo de uma

experiência turística é o intercâmbio com o morador local, É uma comunicação informativa

de nossos atrativos turísticos e formativa na educação patrimonial, na história e na

identidade local, e na importância do turismo e do turista como ativo econômico gerador de

emprego e renda para a cidade.

As ferramentas da Tecnologia da Informação (TI) são fundamentais neste processo por

vários motivos. Tanto para alcançar espaços espontâneos na mídia tradicional, como

também para driblar estes canais de comunicação tradicionais chegando de forma mais

barata, quase gratuita, a nichos específicos de informação, via redes sociais, visando vender

a cidade e atrair turista qualificado. Também esta especificação de público e perfil de alvo

permite uma comunicação mais direta e próxima com a busca de um público de perfil de

nossa cidade.
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Ainda para a comunicação com a população, a TI é um excelente instrumento pelo papel

que hoje ela atinge na divulgação de informações pelas redes sociais. E para o turista é

urgente o desenvolvimento de um aplicativo e um portal que congregue em tempo real as

informações sobre os serviços e oportunidades da cidade. Este instrumento, embora seja

visível pelo impacto na vida de quem nos visita, é também um excelente instrumento de

navegação para o morador e para o investidor na cidade.

7.4 - Gestão da Informação e Monitoramento

Para uma boa Gestão do Turismo é necessário, além dos dados apontados acima, a gestão

das informações, que por sua vez exigem estrutura que permita a coleta de dados de forma

permanente, a guarda dos dados e seu uso para a formulação de políticas públicas e o livre ^
acesso.

Os dados têm por fontes, primeiro, os próprios turistas via sua relação com os aplicativos e

serviços virtuais que ele contrata, os locais que ele freqüenta e as opiniões que ele expressa.

Junto a esses dados da big data, há as informações locais que também poderão ser

coletados de forma virtual, principalmente com a implantação da cidade inteligente, como a

ocupação de hotéis, a freqüência aos equipamentos culturais e a locomoção pela cidade.

Aliado a estas informações gerenciais de desempenho, são fundamentais a realização de

pesquisas de forma sistemática e sazonal seguindo o ritmo turístico da cidade com públicos

específicos e perfis definidos.

Todas estas informações é que nos darão a capacidade de monitoramento do setor turístico ^

da cidade, que é o acompanhamento de indicadores relativos à quantidade de turistas, taxas

de ocupação, acesso aos pontos turísticos, profissionais empregados, produtos oferecidos,

nível de satisfação e consumo, entre outros, que permitam ao gestor e técnico a elaboração

de políticas públicas visando o crescimento com qualidade do setor.

7.5 - Gestão de eventos

Como a cidade não tem como produto o Turismo de Eventos, não temos nesta área uma

especialização forte. Entretanto, é fundamental buscar sua capacitação, pois além de atrair

atividades do turismo, - uma cidade com boa estrutura para eventos é uma cidade boa para
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o turismo ela é adjutória de todos os outros setores, afinal a realização de eventos é uma

constante em todos os outros produtos, do turismo religioso ao turismo cultural, do turismo

de negócios ao turismo educacional.

A centralização dos eventos destes vários setores na cidade, e os há, podem bem estruturar

um produto como o Turismo e Eventos que deve caminhar ao lado da estruturação do setor.

Neste aspecto, precisamos melhor mapear a infraestrutura física como centro de

convenções e arenas públicas, que temos e que precisam ser construídas, até uma rede de

serviços voltados à realização de eventos, dentre os quais profissionais capacitados na

atração de eventos para a cidade, na comercialização, divulgação, e, sobretudo, na sua

organização e realização com qualidade.

8 - Produtos Turísticos

Pelo perfil histórico de nossas visitas medidas por pesquisas, estes abaixo são os produtos

principais que movimentam, ou que tem potencial para desenvolver o turismo na cidade e

que precisam ser incrementados.

CIDADE DA RELIGIÃO E DA FÉ

Turismo Religioso

Depois das praias, o Convento da Penha como ponto de adoração, e a Festa da Penha

como data de peregrinação, formam outro produto turístico mais importante da cidade®°. Não

obstante a grande diferença já constatada entre romeiros visitantes, excursionistas para os

turistas de fato, o Convento e a Festa da Penha são inequívocos atrativos turísticos tanto

peío seu enorme número de visitantes e devotos que fazem da Festa da Penha a terceira

maior do Brasil^T

o Convento da Penha é o ponto turístico mais visitado da cidade, contando com a média anual de três
milhões de visitantes. Disponível em: <https://www.gazetaonline.com.br/conteudo_patrocinado/2018/11/vila-
velha-pronta-para-receber-visitas-no-verao-1014154437.html>. Acesso em: 22 jun 2020. Uma pesquisa do
portal de viagem TripAdvisor, de 2018, mostra o Convento da Penha como o décimo ponto turístico mais bem
avaliado do Brasil. Disponível em: <https://esbrasil.com.br/convento-da-penha/>. Acesso em: 22 jun 2020;
Disponível em: <https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2018/10/convento-da-penha-entre-os-10-melhores-
pontos-turisticos-do-brasil-24733>. Acesso em: 22 jun 2020.
51 A Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, que completou 450 anos em 2020, é a
terceira maior festa mariana em número de devotos do Brasil. Ela ocorre anualmente oito dias após o domingo
de Páscoa, com o início do oitavário. A Festa do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, é a maior em número de
devotos no país, seguida da Festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Segundo informações
fornecidas pelo Convento da Penha, em 2019 a Festa da Penha recebeu o total de 2,5 milhões de pessoas
durante o oitavário. Disponível em: <https://conventodapenha.org.br/um-panorama-da-festa-da-penha-2019/>.
Acesso em: 22 jun 2020.
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Figura 5 - Foto externa do Convento da Penha com iluminação noturna

Foto: Comunicação/PMW.

Estes pontos de atração e datas festivas religiosas, dentre as quais ainda se incluem o

festival Jesus Vida Verão, constituem um produto cristalizado que, no entanto, ainda tem

deixado pouco retorno à economia da cidade. É preciso tanto aumentar o número de turistas

tradicionais como qualificar o seu perfil em busca de uma clientela mais abastada. Para

tanto, precisamos de política e incentivo à visita e permanência na cidade, bem como de

apoio á geração de novos serviços e produtos voltados ao turista.

Visando incrementar a permanência na cidade e o consumo de produtos e serviços locais

foi instituído o Selo do Turismo Religioso, com desconto e promoções em estabelecimentos

credenciados para o turista de eventos religiosos.

CIDADE DAS PRAIAS E DOS PARQUES

Turismo Ambiental, de Lazer e Náutico

As praias são o principal atrativo turístico da cidade e motivo que movimenta o nosso verão

com índices crescentes de ocupação da rede hoteleira nos últimos anos. As nossas praias
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como ativo econômico do turismo devem ser tratadas de forma a garantir sempre a sua

qualidade, com boa balneabilidade, bons serviços de atendimento e regras de convivência^^

Figura 6 - Praia da Costa e Praia da Sereia

Foto: Comunicação/PMW.

Nosso litoral deve ainda ser mais explorado como fonte de turismo náutico, de mergulho

contemplativo e para marinas para atração de embarcações. Ao lado deste ativo, outro a se

considerar no perfil do turismo ambiental é a estruturação dos parques municipais, que já

criados estão passando por uma política de manejo e acesso que além da ciência, do lazer

e da educação, vai também estar voltado ao turismo como mais pontos de atração®^.

Figura 7 - Vista a partir do Morro do Moreno

Vila Velha conta com 32 quilômetros de praias, sendo a Praia da Costa a mais freqüentada por turistas,
visitantes e população, seguida das praias de Itaparica e Itapoã, onde se encontram opções de lazer, diversão,
bares, restaurantes e casas noturnas. A Praia da Costa é também o segundo ponto turístico mais visitado do
município. Cf. Prefeitura Municipal de Vila Velha. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Pesquisa Perfil
do Turismo Verão Alta Temporada, 2019.
O Morro do Moreno, onde recentemente foi instalada uma Tirolesa, é o oitavo ponto turístico mais visitado

do município, e o Faroi Santa Luzia o terceiro mais visitado. Prefeitura Municipai de Vila Velha. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. Pesquisa Perfii do Turismo Verão Aita Temporada, 2019. Os atrativos turísticos
do município voltados para o ecoturismo são: o Parque Natural Municipal de Jacarenema, o Morro do Moreno,
o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, e o Monumento Natural Municipal Morro do Penedo. A
Prefeitura de Vila Velha pretende destinar recursos que fazem parte do financiamento externo da ordem de
US$ 27,6 miihões (mais de R$ 150 miihôes), obtidos junto ao Fundo Desenvolvimento Fonplata para
o Programa de Requalificação Urbana, que prevê obras de infraestrutura em 30 bairros do município e a
estruturação de três unidades de conservação e um parque municipai.

45



w»

Foto: Comunicação/PMW.

CIDADE DA HISTÓRIA E DA CULTURA

Turismo Cultural

Terceira cidade mais antiga do Brasil, Vila Velha é um dos berços da formação da civilização

brasileira, guardando histórias, paisagens e patrimônio edificado que, embora ainda que

poucos, são marcantes na formação do Espírito Santo e do Brasil. O principal deles, o

Convento da Penha, patrimônio tombado desde 1943 pelo IPHAN, não é apenas o mais

importante do Estado, como também é símbolo da história do Estado®'*.

Também a cultura popular é marcante na identidade da cidade, por meio principalmente das

bandas de congo e da comunidade tradicional da Barra do Jucu, como também a produção

cultural contemporânea revela nomes de qualidade junto a uma cidade ativa em suas

entidades e atividades culturais nos bairros.

Figura 8 - Retirada do Mastro de São Benedito na Barra do Jucu

^ Em 1558 chegava à capitania do Espírito Santo Frei Pedro Palácios, figura icônica associada à construção
das capelas construídas, a primeira, dedicada a São Francisco de Assis, localizada no "campinho", e
posteriormente, a segunda ermida em homenagem a Nossa Senhora das Alegrias no alto do morro, concluída
em 1570. De 1651 a 1660 ocorreram as obras de construção do prédio do convento, sendo somente no século
seguinte, em 1750, realizada sua ampliação. O monumento da Igreja do Convento de Nossa Senhora da Penha
está localizado na região da Prainha, em Vila Velha, onde ancorou, em 1535, a caravela "Glória" do primeiro
donatário lusitano. Vasco Fernandes Coutinho. Desse modo, tornou-se uma representação do inicio da
colonização. O Convento é o monumento histórico mais importante do estado do Espirito Santo, e sua história
se confunde com a história do município canela-verde.

46



mr.

'K

rv

Xfí
SS

í'4.

Mm

i

Foto: Comunicação/PMW.

Toda esta tradição de patrimônio material e imaterial deve ser articulada com uma intensa

produção cultural, que já tem por base a vida movimentada de seus bairros, configurando

uma agenda de eventos culturais alicerçada a uma sólida história e tradição.

CIDADE DE EVENTOS E NEGÓCIOS

Turismo de Eventos e Negócios

Para além dos grandíssimos eventos religiosos (turismo religioso) e dos eventos culturais e

festivos (turismo cultural) precisamos organizar um setor de eventos corporativos que atraia

à cidade feiras, exposições de produtos, lançamentos de serviços, workshops, entre outros

acontecimentos do mundo empresarial.

Ainda é necessário estabelecer uma infraestrutura para este setor, mas, sobretudo, é preciso

começar a desenhá-lo. A maior dificuldade inicial, que é a obra física para construção de

uma área de eventos, parque de exposição, centro de convenções, pode ser tocada em

parceria com a iniciativa privada, que terá um grande ganho com este equipamento. Assim,

acreditamos que seja necessária na cidade a criação de uma organização no modelo Office.

CIDADE AGRO E RURAL

Turismo de Área Rural

47



Mesmo com uma das maiores populações da região metropolitana a malha urbana da cidade

ocupa apenas 32% do território do município restando intactos outra extensa área de

características rurais que dão base já a um incipiente turismo rural na cidade.

Para fortalecer o setor é preciso melhorar a infraestrutura da área rural principalmente as

vias de acesso, bem como incentivo e políticas públicas promocionais dirigido ao setor,

integrando o produto turismo rural aos produtos já consolidados como o turismo religioso e

de lazer de verão.

CIDADE EDUCACIONAL

Turismo de Estudos e Intercâmbio

A educação é um parâmetro cada vez mais perseguido pelas cidades que querem desenhar

um novo futuro, da mesma forma que na vida pessoal de cada cidadão é o ativo que mais

pode ajudar a melhorar seu padrão de vida econômico e social.

Não por outro motivo. Vila Velha tem treze instituições de ensino superior privadas®®,

moradores da cidade, ou que se mudaram devido à faculdade. E embora uma parte dele

seja morador de outra cidade e da Grande Vitória, ainda maior é o número de moradores da

cidade que cursam uma faculdade e/ou a universidade fora dos limites de Vila velha.

É de dezenas de milhares este alunado que está ligado à Vila Velha morando ou não na

cidade. E são milhares os que a cada ano passam a um nível maior de especialização e

formação. Toda esta fermentação pode dar base à formação de um turismo de estudos e

intercâmbio.

Para tanto, precisamos ter uma política de realização de eventos educacionais que

extrapolem os muros das faculdades. Devemos estimular que as instituições educacionais

universitárias na cidade integrem um calendário acadêmico/educacional/festivo realizando

de forma conjunta o máximo que puderem: congressos, simpósios, encontros, cursos e

demais eventos científicos de forma a dar mais visibilidade e autoridade científica à cidade

e às suas instituições de ensino. Esta ação tem o potencial multiplicador de atração de novos

o município possui uma universidade, a Universidade Vila Velha (UW), que conta com cerca de 11.987
alunos de graduação e pós-graduação anualmente. Disponível em:
<http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-vila-velha-uvv-664.shtmi>. Acesso em: 03 jul 2020.
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negócios, de melhor qualificação dos existentes, além de estabelecer um novo produto

turístico para a cidade.

CIDADE INOVADORA E CRIATIVA

Turismo de Negócios

Este produto carece de nos estruturarmos como uma cidade humana, inteligente

participativa e sustentável. Do ponto de vista estrutural, um grande passo foi dado que é a

implantação da rede elétrica inteligente. Ela sozinha não resolve a infraestrutura, mas sem

ela o uso da tecnologia como aliada para uma cidade inteligente inovadora e criativa. Junto

à sensorialização dos serviços da cidade e a implantação dos cabos de fibra ótica para a

troca online de grande massa de dados e informações nos dará as condições materiais para

uma nova cidade inovadora e criativa.

No entanto, para ser um produto turístico não basta ser inovadora e criativa. Precisa ser

humana, inteligente participativa e sustentável, pois são estes os valores que atraem as

pessoas. E para tanto a tecnologia é uma grande aliada, porém o mais importante é a

definição de leis municipais e de políticas públicas que alcancem estes objetivos. Dessa

forma. Vila Velha conta com um PDM que traz um capítulo específico sobre economia

criativa visando criar as condições para o desenvolvimento deste setor na cidade.

A implantação das políticas públicas para o setor, principalmente com medidas ousadas

como sinal de wi-fi livre em toda a cidade, o desenvolvimento massivo de aplicativos de

acompanhamento e controle de serviços púbicos e, sobretudo, a gestão eficiente da cidade

com a utilização de macro dados maximizando os serviços com qualidade, economizando

recursos públicos e permitindo a realização de novos e ousados investimentos na qualidade

de vida pode significar o surgimento de um novo produto turístico.

Todos estes produtos evidentemente estão interligados. O desenvolvimento de um acarreta

o desenvolvimento de outro. Da mesma forma que o sucesso de um setor do turismo,

digamos dos hotéis, acarreta o sucesso dos outros, como os bares e restaurantes.

Alguns dependem muito da iniciativa direta do poder público, como o turismo sobre o

patrimônio cultural; outros precisam mais da iniciativa dos agentes privados como o turismo

educacional e de negócios. Mas todos precisam da ação coordenada do Estado e da
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sociedade civil, sobretudo os empreendedores do setor, sendo, portanto, fundamentai a

gestão coordenada das ações, para qual este Plano é parte integrante.

Para o desenvolvimento de todos estes produtos turísticos a cidade precisa ainda de uma

rede de equipamentos e uma oferta de produtos e serviços de apoio. Além de perseguir uma

boa estruturação de rede hoteleira, de locais para feiras e eventos, temos que apoiar o

estabelecimento de serviços de apoio como o de organização de eventos, de montagem de

estandes de locação de equipamentos e automóveis, de inúmeros serviços de oferta de lazer

e aventura, de produtos locais; enfim, uma plêiade de possibilidades de negócios para a

cidade.

9 - Qualificação dos Serviços e Produtos

É necessário qualificar os produtos e serviços para termos melhores índices de satisfação

do turista. Mas, sobretudo, precisamos ter mais produtos e serviços para ofertar. Hoje é

baixo o gasto pessoal do turista na cidade. É preciso ter mais produtos e serviços que

aumentem o seu desejo de permanecer na cidade e ter novas experiências.

Precisamos estimular o setor da economia criativa para melhorar os nossos produtos e

serviços, bem como gerar novos produtos e serviços turísticos, dinamizando o perfil dos

produtos turísticos descritos acima. Parte desta qualificação passa por aderir resolutamente

à promoção de campanhas de combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças

e adolescentes; o compromisso com a sustentabilidade no que tange à proteção e à

conservação do patrimônio histórico e paisagístico; a promoção e a valorização das

manifestações culturais e artísticas.

Também a educação patrimonial e a consciência da importância do turismo para a economia

por parte da população é de suma importância para qualificar o destino. A receptividade do

morador qualifica o produto, e é a melhor propaganda da cidade como destino.

O objetivo mercado turístico e o subjetivo gosto do turista estão sempre em mutação,

principalmente com a crise sanitária e o medo do contato que estamos vivenciando. Contudo,

sempre será necessário, até por conta da natureza sanitária da crise, garantir sempre uma

qualidade cada vez maior e melhor. Assim, precisamos de capacitação e inovação constante
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para se adaptar, transformar e perseguir os melhores indicativos nacionais do mercado

turístico.

10 - Promoção e comercialização

A promoção da cidade como destino turístico exige a consolidação de uma marca que faça

da cidade um destino turístico conhecido do Brasil. Nosso patrimônio histórico, cultural e

ambiental projeta uma imagem positiva de Vila Velha, que precisa se associar a uma marca

que dê reconhecimento universal à imagem da cidade. Uma marca reconhecida ajuda à

comercialização do destino por operadoras e para a promoção da cidade no mercado

nacional.

A criação desta marca e sua consolidação por meio de visibilidade e associação positiva

devem caminhar junto com as outras ações de qualificação do turismo na cidade previstas

neste plano, fazendo das ações dele um meio de consolidação da marca. Esta marca precisa

estar materializada em produtos promocionais. Desde material comum ao uso cotidiano,

como canecas e canetas, até e principalmente em audiovisuais e aplicativos.

É preciso dar massiva exposição a este material e a esta marca, tanto pelas redes sociais,

mas principalmente é importante participar do máximo de eventos promocionais do setor

como: Seminários de Governança, Feiras, Expôs, etc., voltados ao setor do turismo. A cidade

precisa ser conhecida, falada, identificada, ou seja, estar no imaginário dos profissionais do

turismo do Brasil.

11 - Plano de Ação

De forma geral temos uma cidade próspera, de bom indicador de qualidade de vida, porém

desigual, com bolsões de pobreza, e sobretudo com uma arrecadação municipal e uma

divisão de recursos estatais que não condizem à sua pujança econômica e necessidades

sociais.

Neste cenário, o turismo se insere como um polo já real na economia, mas cuja

potencialidade não é explorada ainda em sua plenitude, havendo margem enorme de

crescimento deste setor na cidade e na composição da receita e da riqueza municipal,

conforme as pesquisas de Mercado e Perfil Turístico indicam.
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Contudo, os dados acima nos indicam um cenário de carência de gestão - apesar da

existente atualmente ter boa qualidade, ela é insuficiente em quantidade -, e de informações

básicas basilares para o monitoramento do setor e para propor políticas púbiicas para o

setor.

Nos quesitos gestão e monitoramento é fundamental a articulação com as outras cidades da

Grande Vitória e do Estado. Enquanto recebemos em 2017 cerca de 185 mil turistas,

estávamos imersos numa região que recebia mais de 560 mil. Desse modo, maximizar a

circulação dos turistas nas cidades da Grande Vitória é vantajoso para todos e uma ação

conjunta resuita em crescimento do total de turistas em todas as regiões e em cada cidade

em particular.

As pesquisas do Perfii do Turista indicam as metas a serem alcançadas, como o aumento

do tempo de permanência, a atração de um turista de maior poder aquisitivo, uma divulgação

centrada em um público de nível superior, sobretudo das grandes cidades metropolitanas

tais como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, que mais nos

demandam turistas, sem abrir mão do turismo interno, nossa maior fonte.

Precisamos autonomizar cada Produto Turístico em um elenco de ações de venda e

promoção, além de estabelecermos uma estratégia de curto prazo, visando atrair nosso

turista tradicional, com objetivo de manter nossa posição no mercado e em função das

inúmeras e imprevisíveis mudanças, e termos agilidade e flexibilidade, para em um futuro

próximo, atualizarmos o Plano para metas de médio e longo prazo. ^

11.1- Matriz de Ações

AÇÕES INSTITUCIONAIS

•  Estudar a viabilidade de se criar uma instituição público/privado que auxilie na gestão

do turismo na cidade.

•  Estudar a viabilidade de se melhorar a situação orçamentária e administrativa do

órgão municipal de gestão do turismo.

• Aumentar e quaiificar o recurso humano do órgão da cultura via concursos, seleção ^

curricular de comissionados e cursos de formação.
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Estimular os empreendedores da cadeia de serviços do turismo a se associarem,

visando a maximização das ações e a minimização dos custos.

Incentivar a criação de uma Office Bureau do turismo para atrair encontros

corporativos do mundo dos negócios para a cidade.

Criar um Fundo Municipal de Apoio ao Turismo com recursos públicos e privados

voltados a financiar políticas de promoção, divulgação, qualificação do turismo, bem

como a implantação de novos negócios no setor.

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

Criar uma marca de promoção do turismo na cidade que seja utilizada por todo o trade

do turismo da cidade, órgãos públicos e privados que tenham a perenidade

necessária para se institucionalizar como símbolo de identidade e reconhecimento

visual da cidade.

Aumentar a exposição da marca e da cidade nos eventos corporativos do trade do

turismo via participação em seminários, feiras, e exposições, promovidos no setor.

Atrair turistas nas cidades de origem dos maiores fluxos de turistas, já detectados por

inúmeras pesquisas, como Campinas, Belo Horizonte, Distrito Federal, Campos, e

Rio de Janeiro, por meio de ações de divulgação e promoção da cidade via realização

de feira, semana cultural nestas cidades em parceria com entes públicos e privados

locais.

AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO

Acelerar os processos de tombamento, proteção e preservação do patrimônio

histórico e cultural da cidade, visando ofertar mais possibilidades de atividades de

lazer e entretenimento ao turista, bem como cristalizar o Turismo Histórico Cultural

como produto.

Criar um aplicativo municipal voltado ao turismo com as dicas, ofertas e informações

da cidade a quem nos visita.

Criar o Selo de qualidade "Estabelecimento Turístico Limpo e Seguro" que identificará

os empreendimentos turísticos, que asseguram os protocolos de higiene e limpeza

para prevenção e controle da Covid-19.
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Consolidar a política do "Selo Religioso" visando transfornnar parte dos excursionistas

das festas religiosas em turistas, bem como fidelizar o turista que já nos visita

consolidando o turismo religioso como produto.

Ampliar a oferta de produtos e serviços de qualidade ao turista por meio de apoio

financeiro via Fundo Municipal de Apoio ao Turismo.

Realizar campanhas de valorização do turismo na cidade focando no morador, por

meio de duas vertentes: a educação patrimonial e a importância do turismo na

economia.

Definir quais os produtos turísticos são prioritários e focar em políticas de qualificação,

bem como de promoção e comercialização destes produtos.

Estimular o setor de eventos devido à sua capilaridade com todos os demais produtos

turísticos, com as seguintes linhas de ação: - incentivando a construção e a melhoria

da infraestrutura física do setor; - estimulando a atração de eventos do setor privado

para a cidade; - qualificando a rede de serviços de apoio a eventos; - e definindo em

conjunto com a sociedade um calendário local de eventos culturais, ambientais,

econômicos, turísticos, educacionais, esportivos, corporativos, entre outros.

Estudar com parceiros privados a oferta constante e regular de cursos de qualificação

para os prestadores de serviço do setor na cidade.

AÇÕES DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Estruturar fisicamente os atrativos ambientais da cidade, principalmente parques e

monumentos naturais, para se tornarem novos pontos de visitação, ampliando o leque

de ofertas de lazer ao turista.

Estudar a viabilidade de dotar a cidade de um centro de convenções ou espaço similar

capacitado a atender a realização de grandes encontros corporativos, feiras e eventos

vários, por meio de parceria com o setor privado.

Atrair novos negócios voltados ao turista que construam novos equipamentos e

estruturas, por meio de incentivos municipais.

Incentivar a ampliação da rede hoteleira em conjunto com os negócios que estão

estabelecidos, visando aumentar a oferta de leitos, a variedade do perfil de

hospedagem e o aumento do fluxo de turistas.

Melhorar a sinalização turística padrão, e criar, embasada na marca de promoção da

cidade, uma sinalização alternativa local com nossos traços identitários que reforcem

a consolidação da marca e fidelizem o turista que nos visita.
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Incentivar a criação de uma marina pública ou privada na cidade, visando absorver

este modal de transporte e de turismo incentivando todo o complexo do turismo

náutico.

AÇÕES DE MONITORAMENTO E GOVERNANÇA

Ter uma instância de decisão das políticas a serem implantadas, composta pelos

agentes públicos e privados do setor, que vai garantir em consonância e apoio aos

demais órgãos e instituições da área que garantam a continuidade, a avaliação e a

consolidação das políticas públicas adotadas.

Traçar estratégias para podermos ter de maneira sistemática pesquisas que tracem

o perfil de quem nos visita, que nos mostrem o deslocamento e despesas do turista

na cidade, bem como sua opinião sobre serviços e produtos.

Fazer parcerias com as prefeituras da região metropolitana, em especial Vitória,

Cariacica e Serra, visando integrar políticas de promoção, divulgação e atração de

turistas para a região, bem como para em conjunto financiarem ações, como

pesquisas de fluxo turístico, que são muito caras para apenas um orçamento

municipal.

Mapear a cadeia de serviços e a oferta de produtos aos turistas no município, visando

ter dados mais precisos, e com isso poder então formular políticas públicas de

qualificação e crescimento do setor.

Definir um Plano Estratégico com metas de curto, médio e longo prazo.

COMUNICAÇÃO E TI

Desenvolver o aplicativo do turismo e da cultura no município de Vila Velha.

Desenvolver um Portal do Turismo na página da Prefeitura Municipal, funcionando

com suporte ao aplicativo e aos negócios do setor na cidade.

Criar o Portal Observatório do Turismo de Vila Velha, onde várias entidades poderão

centralizar informações e pesquisas, debater e promover ações voltadas a

estruturação do setor.
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12 - Considerações finais

A conclusão do Plano Municipal do Turismo de Vila Velha é fruto do intenso trabalho da

equipe técnica com a valiosa contribuição dos Conselheiros Municipais.

A sociedade civil organizada, por meio do Seminário Turismo como fator de

Desenvolvimento para Vila Velha, promovido pela Associação dos Empresários de Vila

Velha (Assevila) com o apoio da Prefeitura Municipal de Vila Velha e o Governo do Estado

do Espirito Santo, apresentou a equipe técnica contribuições que foram absorvidas e

debatidas no âmbito do Conselho Municipal de Turismo, o que configurou como parte

integrante deste Plano.

Em reunião realizada no dia 16/12/2020, às 15:00, o Conselho Municipal de Turismo aprovou

o presente Plano Municipal que servirá como ferramenta para a adoção das políticas

públicas do setor.

Abaixo, relacionamos os Conselheiros que integram o presente Conselho Municipal de

Turismo, nomeados através do Decreto Municipal n° 54/2019 e suas alterações:

I - representantes do Poder Executivo Municipal:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC:

Titular: André Abreu de Almeida

Suplente: Neymara Rocha de Carvalho

b) Secretaria Municipal de Educação - SEMED:

Titular: Marcelo Pereira de Barros Góes

Suplente: Antônio Vieira Sampaio

56



r, »

Titular: Kariia Pio Martinelli Saldanha (Redação dada pelo Decreto n° 457/2019)

Suplente: Alessandra Ribeiro do Rosário (Redação dada pelo Decreto n° 457/2019)

c) Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA:

Titular: Rafael Silva de Aquino

Suplente: FIávia Helena Mala Costa

d) Secretaria Municipal Desenvolvimento e Mobilidade - SEMDU:

Titular: Luciana Maria de Carvalho

Suplente: Lilian Miranda Damasceno

e) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL:

Titular: Bruno Machado Paixão

Suplente: Edinei de Moraes Quintanilha

f) Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT:

Titular: Weilington Porfirio de Paula

Suplente: Carlos Francisco da Silva

Titular: Alvarito Mendes Filho (Redação dada pelo Decreto n° 457/2019)

Suplente: Eliomar Carlos Mazoco (Redação dada pelo Decreto n° 457/2019)

g) Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA:

Titular: FIávia Rodrigues Maciel

Suplente: Marjorye Boidrini da Silva
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h) Secretaria Municipal de Obras - SEMOB:

Titular: Luiz Otávio Carvalho de Machado

Suplente: Sarah Marta Sarmento Oliveira

Suplente: Paulo Sérgio de Almeida Pereira (Redação dada pelo Decreto n° 110/2019)

i) Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito - SEMDEST:

Titular: Victor Paschoal Corradi Vila Flor

Suplente: Jovana de Galerani de Jesus Nogueira

j) Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS:

Titular: EIso Luiz Nieiro

Suplente: Edgar Saul dos Santos Martins

II - representantes da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR:

Titular: Thainá Venâncio Pereira

Suplente: Joyce Coelho Simões

III - representantes da iniciativa privada e sociedade civil ligados ao Turismo:

a) Associação Brasileira de Agências de Viagens do Estado do Espírito Santo - ABAV/ES:

Titular: Terezina Stange

Suplente: Rodrigo Stange Guimarães

b) Federação das Associações de Artesãos do Estado do Espírito Santo - FEARTES:

Titular: Maria Jucineuda Santos Cunha
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Suplente: Maria das Graças Reis Costa

c) Associação dos Empresários de Vila Velha - ASEVILA:

Titular: Grazielle Linhares Fraga Reis

Suplente: Marcos LIno

d) Sindicato de Guias de Turismo do Espírito Santo - SINDEGTUR:

Titular: Jorge Albuquerque

Suplente: Llllana Maria Valencla Osorlo

e) Associação Brasileira da Indústria de Hotéis -ABIH:

Titular: Antônio Marcos Mello

Suplente: Luiz Antônio Fantin

f) Associação Rural de Vila Velha:

Titular: Leandro de Jesus

Suplente: Fabrícla Damacena

g) Sindicato do Comércio de Lojistas de Vila Velha:

Titular: Hélclo Resende Dias

Suplente: José Carlos Bergamim

h) Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares - SINDBARES:

Titular: Regina Ribeiro de Oliveira Lima

Suplente: Andréa Viera MIlholo
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i) Universidade de Vila Velha - ÜW:

Titular: Maria Aparecida Javarini

Suplente: Juliana Rocha Stein «
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P.

Rafael Machado Pasquini

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Anexos:

André Abreu de Almeida

terça-feira, 29 de dezembro de 2020 15:21

Atos Oficiais

Solicita publicação do Plano Municipal de Turismo
Plano Municipal de Turismo - Aline.pdf

Na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Turismo, solicito publicação de Decreto Municipal com o link
para consulta do Plano Municipal de Turismo.

Informo que o presente Plano foi aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo em reunião realizada no dia
16/12/2020 ás 15:00 horas.

Tal aprovação é uma condição imposta pela Lei 5.434 de 04 de julho de 2013 em seu artigo 2^, inciso V.

^^aixo, informo o link onde o plano poderá ser consultado.
https://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/desenvolvimento-economico-plano-municipal-de-turismo

Atenciosamente,

André Abreu de Almeida

SEMDEC / GABINETE / SECRETARIO
Prefeitura de Vila Velha (ES)
Telefones: (27) 3149-7354
www.vilavelha.es.Qov.br
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