Desenvolvimento Regional Sustentável
Planejamento dos territórios segundo parâmetros
de sustentabilidade e inovação que viabilizem o
desenvolvimento integrado regional, observadas as
vocações socioeconômicas, culturais e ambientais.

- Levantamento e análise de dados e documentos;
- Mapeamento das iniciativas locais, identiﬁcação e
validação de cenários propulsores a serem trabalhados;
- Visitas técnicas aos municípios;
- Realização de oﬁcinas de planejamento, workshops e
reuniões técnicas;
- Articulação institucional;
- Elaboração, aplicação e tabulação de questionários;
- Incentivo ao envolvimento das comunidades locais;
- Realização de cursos de sensibilização, mobilização e
capacitação conforme a vocação;
- Desenvolvimento de eixo indutor de desenvolvimento
regional;
- Elaboração de propostas de ações estruturantes;
- Elaboração de material gráﬁco de divulgação
regional;
- Elaboração de projeto básico de sinalização especial.

Requaliﬁcação de Espaços Públicos
Incentivo ao uso dos espaços públicos por meio da
melhoria ou criação de infraestrutura,
potencializando as trocas sociais, a conexão da
comunidade com o espaço, integração com a
natureza e melhoria da qualidade de vida.

- Visitas técnicas a área, levantamento da legislação e
entorno do projeto;
- Elaboração de estudos para requaliﬁcação de espaços
públicos com base na identidade local regional;
- Elaboração de programa de necessidades;
- Elaboração de estudo conceitual;
- Elaboração de estudos de viabilidade técnica;
- Elaboração de projetos arquitetônicos;
- Apoio na realização de projetos complementares e no
acompanhamento de obras;
- Apoio nas aprovações e licenciamentos junto aos
órgãos competentes.

Estudos e Alternativas de Gestão
Desenvolvimento de estudos e proposição de
modelos de gestão buscando soluções viáveis e
sustentáveis, que proporcionem a melhor conexão do
equipamento com sua população de entorno.

- Estudo de viabilidade econômica, ﬁnanceira e jurídica;
- Apoio no estudo de alternativas de gestão;
- Pesquisa de análise de demanda;
- Estudos de intervenção física e gestão do uso público
de Unidades de Conservação;
- Levantamento do potencial turístico, ações de
envolvimento da comunidade e articulação institucional
no entorno das Unidades de Conservação.

