
O PROJETO

O “Acelerando o Turismo Sustentável no vale do Peruaçu” é
uma iniciativa do Instituto Ekos Brasil em parceria com o CEPF
(Critical Ecosystem Partnership Fund), que busca desenvolver,
fortalecer e acelerar o Turismo Sustentável na região do vale do
Peruaçu (APA e PARNA Cavernas do Peruaçu).

O projeto terá três fases principais: Inscrição, Laboratório de
Inovação e Incubadora Ekos Brasil.

- Inscrição: Do dia 01 de Junho até o dia 01 de Julho de 2020.

- Laboratório de Inovação: O grupo que irá compor o Lab de
Inovação é estimado em 50 pessoas selecionadas a partir das
inscrições. Estes participarão de Oficinas com especialistas em
diferentes áreas de conhecimento, com duração de dois dias cada
e, parte do grupo, participará também de uma viagem de campo
onde irão conhecer outro destino turístico com forte atividade
econômica e desenvolvimento local.

- Incubadora Ekos Brasil: Das reuniões do Lab de Inovação sairão
o planejamento e definição de 5 protótipos para novas iniciativas
ou negócios em Turismo Sustentável. Os protótipos selecionados
terão a oportunidade de receber apoio pela Impulsionadora Ekos
Brasil, viabilizada com os recursos do projeto. A prioridade aqui é
a implantação de iniciativas que promovam melhores condições
para o desenvolvimento das atividades de turismo na região.
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OFICINAS

As oficinas contarão com a presença de especialistas em diferentes áreas de conhecimentos. Ao
fim dos três encontros espera-se que soluções construídas em conjunto para o avanço do turismo
sustentável na região sejam pensadas, e refletidas em, pelo menos, 5 protótipos de novas
iniciativas. 
Os protótipos poderão ser: mecanismos, ferramentas ou negócios que promovam soluções das
barreiras enfrentadas na implantação do turismo sustentável. 
As oficinas serão realizadas no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Peruaçu.

Nas oficinas os participantes serão orientados e capacitados, inicialmente,  em quatro grandes
temas:
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Turismo Sustentável

Marketing DigitalGestão de Negócios

Hospitalidade



QUEM PODE PARTICIPAR DESTE PROJETO?

Qualquer pessoa interessada pode se candidatar a este projeto, desde que tenha ligação ou
interesse em Turismo Sustentável e seja maior de idade.

 

O candidato deverá estar disposto, e se comprometer, a participar de todos os encontros e oficinas
propostos no item 1. O calendário poderá sofrer alterações de datas.

O número estimado de participantes é de 50 pessoas. O objetivo do projeto é que, por meio da
formação e diálogo de um grupo diversificado e representativo de participantes, seja possível
compreender melhor os desafios e oportunidades do Turismo Sustentável e encontrar soluções
concretas que gerem benefícios para os envolvidos e para a região.

Caso haja mais inscrições do que as vagas existentes no projeto, o Instituto Ekos irá selecionar os
participantes de acordo com critérios pré definidos.
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O projeto irá articular profissionais,
empreendedores e colaboradores que atuem de
forma direta e indireta na cadeia de turismo. A
pluralidade da iniciativa engloba desde
empreendedores que trabalham diretamente com
o público, em hotéis, pousadas, restaurantes,
condução de visitantes e operadores de turismo, a
membros de conselhos, instituições e
organizações vinculadas à temática do turismo
regional.



ACELERANDO O TURISMO SUSTENTÁVEL NO VALE DO PERUAÇU

EDITAL 2020

COMO SE INSCREVER?

Os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição On Line disponível no link:
https://forms.gle/Da2zV43hsXWwDxMx6
O período de inscrições terá início no dia 01 de Junho e se estenderá até as 23h59min do dia 01 de
Julho de 2020 (horário de Brasília) e a inscrição é gratuita. 
Caso haja alteração do prazo, a informação será divulgada no site do Instituto Ekos Brasil e
repassada aos parceiros locais.

Importante!
Todos os campos da ficha de inscrição deverão ser preenchidos, sob pena de desclassificação. 
Não serão aceitas inscrições transmitidas por qualquer outro meio diverso ou feitas fora do prazo
previsto.
É essencial que as respostas abertas da ficha de inscrição sejam respondidas objetivamente
observando atentamente a pergunta feita.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado do edital está previsto para o dia 25 de Julho de 2020, a divulgação ocorrerá via e-mail.

COMO ESCLARECER DÚVIDAS? 
Os esclarecimentos poderão ser solicitados pelos e-mails:
 instituto@ekosbrasil.org e cepf@ekosbrasil.org

Acesse o site pelo link.

COVID 19
Levando em consideração a atual pandemia mundial, o cronograma e metodologia do projeto
estão sujeitos à alterações de acordo com as instruções das autoridades competentes.
Divulgaremos novas informações caso necessário.

https://forms.gle/Da2zV43hsXWwDxMx6
http://fundoperuacu.ekosbrasil.org/vale-do-peruacu/
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O INSTITUTO EKOS BRASIL

O Instituto Ekos Brasil é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos, criada em 2001
para conservação da biodiversidade e promoção da sustentabilidade. Nesses 19 anos de existência
atuou em projetos de conservação e planejamento de áreas naturais, capacitação técnica em
recuperação ambiental, estruturação e operação de investimentos sustentáveis com impacto
socioambiental, e intercâmbio técnico científico entre entidades brasileiras e internacionais. O
instituto atua no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e região desde 2003.

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND

O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, na sigla em inglês para Critical Ecosystem
Partnership Fund) vem atuando desde 2000 para assegurar a participação e contribuição da
sociedade civil na conservação de alguns dos ecossistemas mais ricos do mundo do ponto de vista
biológico, porém atualmente ameaçados. O CEPF é um programa conjunto da Agência Francesa
para o Desenvolvimento, Conservação Internacional, União Europeia, Fundo para o Meio Ambiente
Global (GEF, sigla em inglês), Governo do Japão e Banco Mundial, com vistas a oferecer
financiamento para proteção de ecossistemas únicos e ameaçados – conhecidos também como
hotspots de biodiversidade. Em 2013, o Conselho de Doadores do CEPF selecionou o bioma
Cerrado como um dos hotspots prioritários, e 8 milhões de dólares foram alocados para
investimentos em projetos de conservação no período de 2016 a 2021.” (Fonte:
http://cepfcerrado.iieb.org.br/projeto/). O projeto “ACELERANDO O TURISMO SUSTENTÁVEL NO
VALE DO PERUAÇU” é uma das diversas iniciativas do fundo na região.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O LINK.

http://cepfcerrado.iieb.org.br/projeto
http://fundoperuacu.ekosbrasil.org/vale-do-peruacu/

