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Resumo
Este projeto visa, primordialmente, agrupar em um único sítio informações sobre os setores do turismo e do
petróleo e gás relativos aos municípios da Região dos Lagos, incluindo os municípios vizinhos Macaé e Rio
das Ostras. Esses dois setores mobilizam fortemente a economia regional e controlam grandes fluxos de
população para as localidades, seja nos períodos de veraneio, seja ao longo do ano em busca por emprego.
Respectivamente, esses fluxos populacionais geram inchaços nas cidades durante as temporadas de férias e
crescimento desordenado dos centros urbanos promovido pelo grande contingente humano que se muda
para a Região. Assim, o sítio irá oferecer suporte ao público, através do meio virtual, divulgando orientações
sobre: onde ficar: menu em processo de elaboração que irá disponibilizar uma lista detalhada de meios de
hospedagem classificados em alto padrão, intermediário e básico, com fotos, endereços e contatos; onde
comer: menu dos estabelecimentos que serão separados por culinária nacional e internacional; atrações
turísticas: galeria de fotos e vídeos com dicas e orientações de visitação de acordo com os atrativos
ecológicos, culturais, históricos, entre outros; agenda cultural: destinada a lista mensal de eventos locais com
descrição breve das atividades e entretenimento; e oportunidades: menu destinado à divulgação das ofertas
de emprego, estágios, cursos e concursos, sobretudo, do setor petrolífero dos Municípios de Macaé e Rio
das Ostras. Inicialmente, para testar a adesão ao sítio, selecionamos cinco municípios como área piloto
(Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Macaé e Rio das Ostras). Até o momento, estamos
concluindo o “layout“ do sítio, com a finalidade de proporcionar maior acessibilidade aos usuários e bom
posicionamento nos mecanismos de busca; e empreendendo pesquisas de campo para coleta de fotografias
e tomada de vídeos.
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