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Este projeto tem como objetivo promover o turismo sustentável em Farol de São Tomé,
região litorânea do município de Campos dos Goytacazes. Essa região possui municípios
grande potencial turístico devido, principalmente, faixa de litoral e ao clima agradável e quente.
Propiciando oportunidades de emprego e renda, sobretudo para a população. Contudo, há
diversos empresários de outras regiões sem nenhuma preocupação com o impacto das
atividades de exploração do turismo no meio ambiente. E em outros casos, há muitas pessoas
operando na informalidade sem qualquer formação ou conhecimento técnico. O objetivo deste
projeto é contribuir para mudar esta situação, promovendo a difusão de uma cultura
empreendedora voltada para a promoção do turismo sustentável.
Esse projeto envolveu a articulação de diversas áreas temáticas, como
empreendedorismo, turismo, cultura, educação, tecnologia e trabalho e será elaborada em
conjunto com professores e alunos do curso de Economia da Universidade Federal Fluminense.
Para promover a formação de empreendedores locais e o desenvolvimento do turismo
sustentável em Farol de São Tomé, Campos dos Goytacazes-RJ, foram planejadas e tem sido
desenvolvidas diversas atividades, a saber: cursos de capacitação, oficinas, palestras,
seminários e eventos culturais. E contará com a colaboração e parceria das Secretarias
Municipais de Cultura das cidades escolhidas e do SEBRAE-RJ.
O público-alvo inicialmente foi composto de pessoas e profissionais ligados a atividade
turísticas. Pretende-se atingir aproximadamente 50 pessoas em cada ciclo de capacitação e ao
final de cada evento os participantes são avaliados pela participação e aprendizagem e os
aprovados recebem um certificado. Também será realizada uma avaliação de cada etapa com a
finalidade de realizar ajustes e melhorias. E ao final serão elaborados trabalhos e artigos
científicos com a finalidade de divulgar os resultados alcançados.
Dessa forma, a pesquisa pode ser dividida em duas etapas. Na primeira etapa será
realizado o planejamento, com o levantamento das demandas por capacitação e serão
determinados os objetivos das ações. Na segunda etapa será definido o plano de ação e
cronograma das atividades a serem desenvolvidas. Na terceira etapa será realizada a
implementação. Na quarta etapa serão coletados dados e avaliados os resultados das ações
implementadas. Na quinta e última etapa será elaborado o relatório final. A primeira etapa foi
realizada no final do ano passado durante o Festival de Petisco no qual foi realizada uma
pesquisa de campo com a finalidade de coletar dados sobre os empreendedores e as
demandas por capacitação. A segunda etapa foi realizada por meio de uma parceira entre o
Departamento de Turismo de Campos dos Goytacazes-RJ, a Universidade Federal Fluminense
e outros parceiros como o SEBRAE e a Secretaria de Meio Ambiente. A fase de implementação
dos cursos encontra algumas dificuldades com relação a conciliação entre a disponibilidade dos
empreendedores e dos palestrantes, além dos recursos necessários a sua implementação.
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